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Eil. 
Nr. 

Tikslas Priemonė Pasiekti rezultatai Atsakingas asmuo 

1 2 3 4 5 

1. Visuomenės informavimas. 
Visuomenės pasitikėjimo 
įstaiga didinimas  

Korupcijos prevencijos 
Akmenės rajono socialinių 
paslaugų namuose 2019-
2021 m. programos ir jos 
įgyvendinimo priemonių 
plano paskelbimas įstaigos 
internetinėje svetainėje 

Paskelbta internetinėje įstaigos internetinėje 
svetainėje. Paskelbta darbuotojų  nuostatų ir požiūrio į 
korupciją bei korupcijos toleranciją 2021 metų analizė 

Įstaigos direktorius, 
korupcijos prevencijos 
komisijos pirmininkas,  
asmenys atsakingi už 
interneto svetainės tvarkymą 

2. Vengti interesų konflikto, 
didinti visuomenės 
pasitikėjimą įstaiga 

Privačių interesų deklaracijų 
teikimas 

2021 m. interesų konflikto išvengta. 
Sudarytas sąrašas darbuotojų privalančių deklaruoti 
privačius interesus  Deklaravo darbuotojai pagal 
patvirtintą sąrašą  privačius interesus. 

Įstaigos direktorius, 
direktoriaus pavaduotoja 
socialiniams reikalams, 
padalinių vadovai, viešųjų 
pirkimų komisijos nariai, 
pirkimo organizatoriai  

3. Didinti viešųjų pirkimų 
apimtis per Centrinę 
perkančiąją organizaciją, 
atsižvelgiant  į CPO kataloge 
pateiktų prekių, paslaugų ir 
darbų asortimentą. Skaidriau 

Viešųjų pirkimų vykdymas 
vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymu bei jo pakeitimais 

Per 2021 m. didžioji dauguma pirkimų buvo 
skelbiami ir perkami per CPO katalogą bei CVP IS 
sistemą. Per CPO katalogą buvo įvykdyti 15 pirkimų, 
CVP IS sistemoje 4 pirkimai. 

Įstaigos direktorius,  viešųjų 
pirkimų komisija, pirkimo 
organizatoriai  
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 vykdyti viešuosius pirkimus, 

sveika konkurencija. 
   

4. Teikiamų paslaugų 
viešinimas 

Teikiamų paslaugų teikimas 
bei atnaujinimas skelbiant 
viešai. 

Nuolat atnaujinama informacija apie teikiamas 
paslaugas internetinėje svetainėje www.akmenespn.lt. 

Atsakingi asmenys už 
interneto svetainės tvarkymą. 

5. 
 
 
 
 

Užtikrinti įstaigoje racionalų 
lėšų naudojimą, jų viešumą  

Įstaigos biudžeto lėšas 
naudoti pagal paskirtį. 
Finansines ataskaitas teikti 
viešai 

Informacija paskelbta įstaigos internetinėje svetainėje. 
Darbuotojų atlyginimų vidurkis 
(http://akmenespn.lt/lt/veikla/darbo-uzmokestis/) bei 
finansinės 
ataskaitos(http://akmenespn.lt/lt/veikla/finansiniu-
ataskaitu-rinkiniai/, 
http://akmenespn.lt/lt/veikla/biudzeto-vykdymo- 
ataskaitų- rinkiniai/) įstaigos internetinėje svetainėje 
skelbiamos kiekvieną ketvirtį. 

Įstaigos direktorius, 
atsakingi asmenys už 
interneto svetainės tvarkymą 

6. Užtikrinti įstaigoje 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 

Gavus informaciją apie 
korupcinę veiklą informuoti 
vadovą. 

Gauti 9 pranešimai apie galimai neteisėtą atlygį.  Už korupcijos prevenciją ir 
kontrolės vykdymą atsakingi 
asmenys 

7. Išnagrinėti prašymų bei 
skundų atsiradimo priežastis 
ir nustatyti jų pašalinimo 
priemones 

Prašymų, skundų bei 
pasiūlymų dėl galimai 
korupcinio pobūdžio veikų, 
bei pasiūlymų nagrinėjimas 
ir korekcinių veiksmų 
nustatymas 
 
 
 

 Išnagrinėti 9 atvejai apie galimai neteisėtą atlygį. 
Korupcinio pobūdžio veiklos nenustatyta. Įstaigoje 
direktoriaus įsakymu patvirtintas teisės aktas – apie 
gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas.  

Direktorius, už korupcijos 
prevenciją ir kontrolės 
vykdymą atsakingi asmenys 

http://akmenespn.lt/lt/veikla/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/
http://akmenespn.lt/lt/veikla/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/
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8. Didinti darbuotojų 

atsakomybę ir nepakantumą 
korupcijos apraiškoms 

Informuoti darbuotojus apie 
pasekmes už korupcinio 
pobūdžio nusikalstamų veikų 
darymą 

Įstaigos darbuotojams pateiktos užpildyti anonimines 

anketas. Nustatyta įstaigos darbuotojų nuostata ir 

požiūris į korupciją bei korupcijos toleranciją. 

Parengta analizė. Įstaigoje nulinės korupcijos 

tolerancijos indeksas nustatytas 34 procentai. 

Parengtas lankstinukas ir išdalintas darbuotojams 

„Apsaugokim save ir kitus nuo korupcijos“. 

 

 Direktorius, už korupcijos 
prevenciją ir kontrolės 
vykdymą atsakingi asmenys 

 

Parengė: 

Vadybos konsultantas-duomenų apsaugos pareigūnas  

2022-01-12 

 



 

 

 




