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PIRMASIS TIKSLAS - didinti Sari,

TIKSILO REZULTATO KRI1TRUT]S
Visos' Visagino Svietimo pagalbos tarnybos pajamos ir islaidos skelbiamos viesai.

inti Nacionalines kovos su korupcija programos s4vivaldybems priskirtas priemones.

Vie5inti informacij 4 apie
Visagino savivaldybes ir jos
istaigq pajamas, i5laidas
elektronineie erdvei

Viesinama informacija apie VSPT pajarn"as ir
i5laidas: VSpf intemetiniame puslapyje
paskelbti VSPT biudZeto vykdymo aiaskaiq
rinkiniai.

I{NTRASIS TIKSLAS - .uZirri@
TIKSiLO REZULTATO KRIi'ERUAL
Vykdomas viesas ir skaidrus paslaugq teikimas.
Tikslingqs leSq panaudoi imas.

2,I,UZDAVINYS
Tobulinti administraciniq ir viesqjq paslaugq teikimo ir jq administravimo procedlras, didinant

skaidrum4 ir efek

Savivaldybes, jos istaigq, imoniq
interneto svetainese nuolat
pateikti ir atnaujinti vie5qjq
paslaugq teikimo tvarkas
(apra5us), reikiamus
dokumentus, nuorodas i teises
aktus, reglamentuoj andius Siq
paslaugq teikimq ir

pagalbos tamybos viesqjq pirkimq
organizavimo tvarkos apra5as, 2018 m.
pirkimai, VSPT teikiamos paslaugos ir ikainiai.
Vykdomi pirkimai pagal viesqjq pirkimq
planq, teikiamos paslaugos pagal Visagino
savivaldybes tarybos patvirtintus ikainius.

VSPT tinklapyje paskelbtas Visagino Svietimo

2,2, UZDAVINYS
Gerinti administraciniq ir vie5ui

VieSinti Savivaldybes metini
biudZetq, detalias finansines
ataskaitas ir skolos dydi.

VSPT internetinia*e purlipyJ" paskelUtiTSet
finansiniq ataskaitq rinkiniai. Tikslingai



Dokumentai viesinami .xls
arba .csv formatais.
Rengti kovos su korupcija
programos priemoniq

igyvendinimo ataskaitas ir jas
teikti savivaldybes
administracii os direktoriui

administracijos direktoriui buvo pateikta
VSPT 2018 m. I pusmedio kovos su
korupcij a priemoniq i gyvendinimo
ataskaita

2018 m. liepos men. Visagino savivaldybes

Nustatyti korupcijos
pasireiSkimo tikimybg
Savivaldybe.i e ir Savivaldybes

2018 m. lapkridio men. buvo nustatyta
korupcijos pasirei5kimo tikimybe
darbuotojq funkcijq paskirstymo srityje.

TREaIAsrs rrKsLAS - didinti visuomends nepakantum4 korupcijai
isitraukti i antikorupcing veiklq.

2) Gal.imybe pateikti pranesim4 tinklapyje anoniminiu bldu

TIKSI,O REZULTATO KRITERIJUS:
1) vieiias vsPT korupcijos prevencijos 2016-20lg m. programos
plano skelbimas.

ir jos igyvendinimo priemoniq

apie galimq korupcini atveji

3.1. UZDAVINYS
r/ykdyti Savivaldybes gyventojq, verslininkq ir savivaldybes ir jos istaigq

antikorupcini Svieti
Pri,emon0s

Nr (pagal

Vie5ai skelbti istaigos
korupcij os prevencij os
programq ir jos igyvendinimo
priemoniq planq istaigos
intemeto svetaines skiltyj e

VSPT tinklapyje paskelbta VSPT
korupcijos prevencijos 20 1 6-20 1 8 m.
programa ir jos igyvendinimo priemoniq
planas.

Savivaldybes interneto
svetaineje sukurti anonimi5kq
elektroninio paSto

PT tinklapyje yra galimybe anonimi5kai
informuoti apie teikiamq paslaugq kokybg
bei pateikti kita informacii

Direktore Dale Gasiniauskiene

Pasense

Wfr,ucute
201 9-02-08

26.

Priemone Rezultatas

)t.

40.


