
MUL

PATVIRTINTA
Mmm \'mkų Samlanluško gyventum namų
dimkmriaus zmv m. „min 14 d.
)mkymu \lr. \n »

U vAlKu SAVARANKIŠKU GYVENIMO NAMU

2018 METU KOVOS Sl' KORUPCIJAPROGRAMOS ĮGY VENDlhĮMO PRIEMOAUU
PLANO ATASKAI l'A

\uLmupuppmgrumąn„=
gyvendinimo priemoniu pima

m Įgyvemliuimnpriemnnh Įmendinimo Alsakingi Įgyvendinimas
'n laikas asmenys

Puuininn zonfzoįfm. kovas 2017 m snusw nummus Pamnunammm
“su, „m. mur-„mmm

gyvenimummu
dutkmriauš 2017 m.
sausm 5 d. įsakymu
, vnz

2 mąęnmmm„mmm; zawm „.mu Semu“ Vaękewbva\folevų

progmvm „ „» .g) »cndvnmm mm \ Lukų m\„w'unkiikn

priemunlųphn: m» gw'cnimommu
mumcunųk „muge mmmeuneje „wuunej

M\mmnįcmxmkm M

3 Lžukrinu skmdm \fracionalu Vuolm Vlcšxgųpvrkmuų Pnklmųųnwl)»
nešmų pirhmu argummimą u vrganizawnus imįmms snow m.
u\hklmų skeummos C\m

;Nemoje
4 sunu] !šxnxguxsupupmxūnlų Vnpuleihmn 'iešmupvrhmų 'Mowuiumisnnuiaii

neš-„ų pirkvmų „mum (“VP ys pe! su „EAN/Aum.“ mm akuu

u\pupmsuntų \iešuju
Mamų „www-
mmm» wnęnų
m“ savarankiško

gyvenimo namu
n\clncnncyc mmincjc
www.mulculvmkni |[

Skelbū „mgm Aarhummų darbu

užmokesčioudurklus .
'

intcmcunmc svetaincic

Klekucną
kcmni

SeLreuu „» ankelbu MnHetų

Dumnmmmm \mkų m\„mmhčkn
Vlolcn] r paslaugųg,}“vcmmo numu



*cmmmm»
“sakingaa „;

m\emelineje svetuineie

un“ mmm» aiknill
smigm

*

uhaltcrincs
pskmlos

uarkymų.

() Skelbu limnsmes utuskmlas ickwcm Sckremrmx Pųckelbw Moletu

!xuvgonnlemetmeje swwmeje ctvmi Duomcnmmkia \mkųmmnmkv'čku
\lolcm A paslaugug,“ mmm mmų
'enrmusmuo mcemctincic. sminga
A . ukmgas „; “nxmolcmxmlkaūl
„\mgm
buhalrcrincs

; apękwm
mmm.

7 Knulmhuun guu'osmbdms. Mmm Mvsmx Lumwljų umi im protokolai
pammm „an;le

x kuckucnmamumyxpursngu ir Gekwenumclu Uinnonus mmmmu \Męzų
vucšm puekęlhn (\\mgm Įmox su We“ “aikų ”www“umpųm pmgrumth _

Įgmndmm pnemnmu plana wcmmomm“
„kamų „Mm dnekmriuus 2018 m.

u\n7d į „kymum
\

\'l- 2 I'mkdhu
olcmmiku

sanm'ankįško

gywmmo namu

inkrnenneyc sw eminem

\wm moldmmkdi lt
9 Organizuoti darbuorom mok musm mmm ammm „m.mmnkyma.

'orupcuos prcvcncimS klAu. neis sn kov

m ommliuoli puvaclu mmm“ Kichienųmeu] Dueklonus Dirckmriuue
dckhmcuų [mmm km Www

ocmHnium darbui IT



iuekxomm
xwduolojm' um
„m;-m innmmm
\pm „mon;
deklumnu \lsšus „
pnmčim mmm
*Įckuommu būdų

11 Organizmui yengmm GrundŽm 7 d Pm ndumnja Pmmncm

„„„Mrupune \smų („„—km“ „ammm dark-Jul n\ihnmpcinc dima
nnk umm“. [mod-h if m ) Vaiku picšunu

onkursas Kap aš

mpnmcu kompu“-
chšinu nustatytus kampams
an cius

f\uolm Dizekmnus 2013 m. kol Upcuus
uejų Mnlem w '

xm amnhškn

m cnlmo nmnuosc
sumanyta


