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ELEKTRENV LOPSELIO-DARZEUO,,PASAKA"
METV KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
PRIEMONIU PLANAS

2017 -2019

Priemonds pavadinimas

Eil.
Nr.

2.

J.

4.

5.

6.

Sudaryti komisij4 korupcijos pasirei5kimo
tikimybei nustatyti Elektrenq lopSelyjeduLelyie,,Pasaka"
SupaZindinti Elektrenq lopSelio-darLeho
,,Pasaka" darbuotoj us su Korupcij os
prevencijos programa.
Elektrenq lopSelio-darZelio,,Pasaka"
interneto svetaineje skelbti Korupcijos
prevenciios programa ir ios priemoniu planas
PerZiDreti darbuotojq pareigybiq apra5ymus
ir esant bfitinybei itraukti antikorupciniu
poZiDriu svarbias nuostatas bei teisines
atsakomvbes priemones
UZtikrinti skaidrq ir racionalq vieSqjq
pirkimq organizavim4 ir atlikimq

Teises aktq nustaty'ta tvarka Elektrenq

Vykdymo
terminas
2016 m. rugsejo

Vykdytojai
Direktorius

men.

2016 m. rugsejo
men.

Direktorius

Nuolat

Korupcij os pasireiSkrmo
tikimybei nustatyti
komisiia
Direktorius

Kasmet

Nuolat

Nuolat

lop5elio-darLeho,,Pasaka" interneto
svetainej e skelbti informacij 4 planuoj amq
metiniq pirkimq suvesting, prekiq pirkimo

VieSqjq pirkimq
organizatorius
Vie5qjq pirkimq komisij a
Direktorius
Korupc ij os pasireiSkimo
tikimybei nustatyti
komisiia

ataskaitas
7.
8

9.

10.

ll
12,

Vaikq grupes komplektuoti steigejo
nustatyta tvarka
Teises aktq nustatyta tvarka Elektrenq
lopSelio-darZelio,,Pasaka" interneto
svetaineje skelbti finansiniq ataskaitq
rinkinius
Teises aktq nustatlta tvarka Elektrenq
lop5elio-darZelio,,Pasaka" interneto
svetaineje skelbti biudZeto vykdymo
ataskaitu rinkinius
fstaigos biudZeto le5as naudoti pagal
patvirtintas s4matas
Kontroliuoti buhalterines apskaitos vykdymq
istaisoie
Kontroliuoti 2 proc. pajamq leSq
panaudoiim4

Nuolat

Direktorius

Nuolat

Direktorius
Vyriausiasis buhalteris

Nuolat

Direktorius
Vyriausiasis buhalteris

Nuolat

Direktorius
V yriausiasis buhalteris
Direktorius
Vyriausiasis buhalteris
Direktorius
Vyriausiasis buhalteris

Nuolat
Pagal poreiki

13.

14.

15.

Informuoti Elektrenq lopSelio-darZelio
,,Pasaka" darbuotojus apie metini biudZet4,

surinktas biudZetines istaigos pajamas ir jq
panaudoiimq
Numatyti istaigos veiklos sritis, kuriose
galima tikimybe korupcijos pasireiSkimams

Analizuoti gautus tevq ir darbuotojq
praneSimus, si[lymus apie korupcinio
pob[dZio paZeidimus Elektrenq lopSelyje-

Kiekvienais
metais
sausio men.
sruodZio men.
Pagal poreiki

Gavus
praneSimus,

siulymus

darLelyye,,Pasaka"

16.

rt.

Organizuoti Elektrenq lop5elio-darZelio
,,Pasaka" darbuotoj ams paskaitas korupcij os
prevencii os klausimais
Skatinti Elektrenq lopSelio-darZelio,,Pasaka"
darbuotojus dalyvauti savivaldybeje ar kitq
institucijq vykdomuose mokymuose,
seminaruose, paskaitose antikorupcinemis
temomis
Koordinuoti ir kontroliuoti korupcij os
prevencij os programos igyvendinimo
priemoniu plano vykdyma

1-2 kartus per
metus

Direktorius
Vyriausiasis buhalteris

Direktorius,
darbuotoj ai, Korupcij os
pasireiSkimo tikimybei
nustatvti komisiia
Korupcij os pasireiSkrmo
tikimybei nustatyti
komisija
Direktorius
Direktorius

1-2 kartus per
metus

Direktorius

Nuolat

Direktorius

