REISKIMO TIKIMYBES

ISv,q.nA DEL KORUPCIJOS P
2017 -09-15

pcijos prevencijos 6 straipsnio nuostatomis,
obusq parkas (toliau - Bendrove) yra atliktas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos
2017 m.III ketvirtyje UAB ,,Naujosios Akmenes
korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatymas.

Analizuojama

ir

Priemimo

vertinama veiklos srit

i

pareigas pagal darbo sutarlis

organizavim4 ir kontrole
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1. fvertinti veiklos
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6

straipsnio
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nuostatas.

2.

s

I5analizuoti Bendroveje naudojamus
ivertinti, ar pasirinktoje veiklos srityje y

3. fverlinti,

aktus, sprendimus, atliktus veiksmus,

laikomasi istatymq.
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Analizuojamas laikotarpis: 2016 m.liepa

-
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savivaldybes administracijos isakymq, Bendroves di

017 m. birZelis.
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Respublikos istatYmq,

Akmenes rajono

toriaus i sakymq analize.

Vertinimo metu naudoti teis€s aktai:

l.

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas;

2. Akmenes rajono savivaldybes administ
3. Bendroves direktoriaus isakymai;
4. Darbo sutartvs.

ijos isakymai;

darb4 darbuotojus yra bendrauj
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atitinkantys dokumentai, aptariamos darbo

i. kurio metu perZiurimi turimi kvalifikacij4
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Per analizuojam4 laikotarpi Bendrove prie e

i

darb4 asmenis pagal Sias pareigybes bei

i5analizuoti Sie bendroves dokumentai:

1.

Vairuotojas- konduktorius (3 darbuotoiai

2016-11-03 isakymas Nr. DU-87, 2016-l 1-0 darbo sutartis Nr. 258.
2016-12-\6 isakymas Nr. DU-1 02, 2016-12' 6 darbo sutartis Nr. 261.
2017-02-06 isakymas Nr. DU-6, 2017-02

darbo sutartis Nr.262.

2.

Autoelektrikas. 20 I 6-08-0 1 isaky

3.

Menininke-daLytoia

- siuveja. 2

.

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

17-06-

3

5sakymas

Nr. DU-30,

2017-06-23 darbo

sutartis Nr. 264

4.

Akmenes rajono administracija skelbe

Direktorius. Bendroves di

savivaldybes administracijos direktoriaus

konkurs4. 2017-06-27

rajon

isakymu Nr. PA-273 Paskirtas be

:oves direktorius .2017-A6-27 darbo sutartis
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ir

Nr. 392.

kontrolds

atlikti teisingai.
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