
ISv,q.nA DEL KORUPCIJOS P

2017 -09-15

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos

2017 m.III ketvirtyje UAB ,,Naujosios Akmenes

korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatymas.

Analizuojama ir vertinama veiklos srit

organizavim4 ir kontrole

AnalizOs uZdaviniai:

1. fvertinti veiklos srities atitikti Korupcij

nuostatas.

2. I5analizuoti Bendroveje naudojamus

ivertinti, ar pasirinktoje veiklos srityje y

3. fverlinti, ar yra galimybe atsirasti korupc

Analizuojamas laikotarpis: 2016 m.liepa -
Analizes metu naudoti metodai: Lie

savivaldybes administracijos isakymq, Bendroves di

Vertinimo metu naudoti teis€s aktai:

l. Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas;

2. Akmenes rajono savivaldybes administ

3. Bendroves direktoriaus isakymai;

4. Darbo sutartvs.

Priimant i darb4 darbuotojus yra bendrauj

skyriaus specialistais. Yra skelbiama laisva darbo

registruotq birZoje bendroves poreiki atitinkandiq da

Darbuotojai kviediami i susitikim4 pokalbi

atitinkantys dokumentai, aptariamos darbo

Per analizuojam4 laikotarpi Bendrove prie

i5analizuoti Sie bendroves dokumentai:

1. Vairuotojas- konduktorius (3 darbuotoiai

2016-11-03 isakymas Nr. DU-87, 2016-l 1-0

2016-12-\6 isakymas Nr. DU-1 02, 2016-12'

2017-02-06 isakymas Nr. DU-6, 2017-02 darbo sutartis Nr.262.

REISKIMO TIKIMYBES

pcijos prevencijos 6 straipsnio nuostatomis,

parkas (toliau - Bendrove) yra atliktasobusq

Priemimo i pareigas pagal darbo sutarlis

prevencijos istatymo 6 straipsnio 3 dalies

s aktus, sprendimus, atliktus veiksmus,

laikomasi istatymq.

ai.

017 m. birZelis.

s Respublikos istatYmq, Akmenes rajono

toriaus i sakymq analize.

ijos isakymai;

su Siauliq teritorines darbo birZos Akmends

ieta, atitinkamai yra uZsiklausiama, ar turime

jq, gaunamas jq s4raSas.

i. kurio metu perZiurimi turimi kvalifikacij4

tarties s4lygos.

e i darb4 asmenis pagal Sias pareigybes bei

darbo sutartis Nr. 258.

6 darbo sutartis Nr. 261.



Autoelektrikas. 20 I 6-08-0 1 isaky

Menininke-daLytoia - siuveja. 2

sutartis Nr. 264

4. Direktorius. Bendroves di

konkurs4. 2017-06-27

isakymu Nr. PA-273 Paskirtas be

tSvlo.l: Atlikus priemimo i

analizg, darytina i 5v ada, kad vi si procesiniai

L. e. direktoriaus pareigas

2.

3. 17-06-

. Nr. DU-61" 2016-08-01 darbo sutartis Nr. 256.

3 5sakymas Nr. DU-30, 2017-06-23 darbo

rajon

:oves

Akmenes rajono administracija skelbe

savivaldybes administracijos direktoriaus

direktorius .2017-A6-27 darbo sutartis Nr. 392.

gas I darbo sutartis organizavim4 ir kontrolds

atlikti teisingai.

Vydas -Albertas Zaromskas


