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Nr.

UZdavinys

Padeti igyvendinti
istaigos veiklos tikslus,
sistemingai ir
visapusiSkai vertinant
korupcij os pasireiSkimo
rizikq, iSvengti interesq

J

Tikslo rezultato
4

Ivertinti veiklos
sritis, kuriose
nustatytas didelis ar
vidutiniSkas
korupcijos rizikos
skaidius

5

2019 m. interesq fstaigos direktorius,
konflikto i5vengta, padaliniq vadovai,
darbuotojai
darbuotojai
atsakingi uZ
dalyvaujantys
vieSuosius
vieSuosiuose
pirkimus bei juose pirkimuose.
dalyvaujantys (taip
pat istaigos
vadovas bei
padaliniq vadovai)
Jeklaravo privadiq
interesq
leklaraciias
Per 2019 m.
Istaigos direktorius
sukurtos l0 naujos
lvarkos
ltitinkandios teises
*tq reikalavimus.

UZtikrinti veiklos

Pakeistq tvarkq

leisetum4. Sukurtos
lvarkos ir taisykles
rtitinkandios teises aktq
:eikalavimus

taisykliq skaidius

Stiprinti paslaugq namq
Jarbuotojq korupcijos
prevencijos gebejimus

Darbuotojq, igijusiq 2019 m. nebuvo
specializuotq Ziniq, Calyvauta
skaidius, aukStesne korupcijos
prevencijos
iq kvalifikacija

ir

Atsakingas asmuo

pasiekimas

J

konflikto

2

I

I

2

1

1

Priemone

Istaigos direktorius

seminare.
4

Uztikrinti istaigos

[vykdytq vieSqjq
vykdomq vie5qjq pirkimq pirkimq skaidiaus
vieSum4
santykis su vie5ai
paskelbtq vieSqjq
pirkimq skaidiumi

Per 2019 m.

VieSqjq pirkimq
didZioji dauguma komisija, pirkimo
pirkimq buvo
organizatoriai
skelbiami ir
perkami per CPO
katalog4 bei CVP
lS sistem4. Per
CPO katalog4
buvo ivykdyti 10
pirkimq, CVP IS
sistemoje 21
pirkimq per 2019
m.

t

UZtikrinti korupcijos
prevencijos komisijos
informavimq apie
vykdomas veiklos sritis

Atsakingi asmenys
iinansiniq ataskaitq, lnformacija
paskelbta istaigos interneto svetainds
larbuotojq
Farkym4
illyginimq vidurkiq intemetineje
ikelbimas

svetaineje.

Darbuotojq
atlyginimq
vidurkis
(http://akmenespn.
Itlltlveikla/ darbouzmokestis/) bei
finansines
ataskaitos (
http://akmenespn.l
t I lt I v elklal frnans i ni
l-ataskaiturinkiniai/,
http://akmenespn.l
tlltlveiklalbiudzeto
-vykdymontaskaitu-

rinkiniai/) istaigos

f

internetineje
svetaineje
paskelbtos
kiekviena ketvirti.
lvertinti paslaugq teikimo Gaunamq prane5imq \egauta nei vieno lstaigos direktorius
reigiamo ar
skaidius irjo
<okybg, i5siaiSkinti
:rlkumus ir prieZastis bei Jinamika. Neigiamq :eigiamo
praneSimo.
;katinti ieskoti b[dq, kaip ir teigiamq
prane5imq skaidius
:agerinti paslaugq
;eikim4
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