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Tikslo rezultato

Atsakingas asmuo

pasiekimas

ladeti igyvendinti
staigos veiklos tikslus,
;istemingai ir
,'isapusi5kai vertinant
<orupcij os pasireiSkimo

:rzik4, i5vengti interesq
<onflikto
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.vertinti veiklos
2018 m. interesq
;ritis, kuriose
konflikto iSvengta,
rustatytas didelis ar larbuotojai
,uidutiniSkas
ltsakingi uZ
<orupcijos rizikos
vieSuosiuos
pirkimus bei juose
;kaidius
lalyvaujantys (taip
pat istaigos
vadovas bei
padaliniq vadovai)
Jeklaravo privadiq
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lstaigos direktorius,

radaliniq vadovai,
larbuotojai
lalyvaujantys
'rieSuosiuose

rirkimuose

interesq

leklaracijas
UZtikrinti veiklos
:eisetum4. Sukurtos
.varkos ir taisykles
rtitinkandios teises aktq
:eikalavimus
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Pakeistq tvarkq ir
:aisvkliu skaidius

Per 2018 m.
pakeistos 4

tvarkos bei I
taisykles
atitinkandios teises
aktq
reikalavimams
Stiprinti paslaugq namU Darbuotojq, igijusiq 2018 m. birZelio
larbuotojq korupcijos
;pecializuotq Ziniq, 13 d. istaigos
rrevencijos gebejimus
;kaidius, auk5tesne Cirektorius
q kvalifikacija
Calyvavo
crganizuotame
korupcijos
prevencijos
seminare
UZtikrinti istaigos
vieSqjq
Per 2018 m.
[vykdytq
vykdomq vie5qjq pirkimq pirkimq skaidiaus
lidZioji dauguma
vieSum4
pirkimq buvo
santykis su vie5ai
paskelbtq vieSqjq
skelbiami ir
pirkimq skaidiumi
perkami per CPO
<atalog4 bei CVP
[S sistem4. Per
2018 m. bendras
rirkimq skaidius )5

staigos direktorius

lstaigos direktorius

Vie5qjq pirkimq
komisija, pirkimo
lrgantzatortat
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Informacija
paskelbta istaigos

internetineje
svetaineje.
Darbuotojq
atlyginimq
vidurkis
ihttp.,llafunenespn.

Itlltlveiklaldarborzmokestis/) bei
Itnansines

rtaskaitos (
rttp://akmenespn.l

lltlveiklalfrnansini
u-ataskaitu-

rinkiniai/,
http:llakrnenespn.l
tlltlveikla/biudzeto
-vykdymoetaskaitu-

rinkiniai/) istaigos
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internetineje
;vetaineje
raskelbtos
<iekvien4 ketvirti.
paslaugq
teikimo
Gaunamq
praneSimr,
[vertinti
Per 2018 m.
[staigos direktorius
kokybg, i5siaiSkinti
skaidius ir jo
lstaigoje nebuvo
.rDkumus ir prieZastis bei Jinamika. Neigiamrl gauta praneSimq
;katinti ieskoti budq, kaip Lr teigiamq
rpie galimai
ragerinti paslaugq
rrane5imq skaidius <orupcinio
:eikim4 i5vengiant
<orupcijos
robDdZio
<orupcij os pasireiSkimo
rasireiSkimo
rusikalstamas
dausimais
lalimybiq
reikas.
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