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2016 M. KOTTUPCIJOS PREVENCTJOS PROGRAMOS IGYVENDTNIMO PRTEMONTU PLANO
VYKDYMO ATASKAITA

Eil. Nr. Priemonds pavadinimas Vykdytojai fvykdymo
terminas

Informacija apie
vykdyma

Galimq korupcijos prieZasiiq, sQlygrl atskleidimas. ir Salinimas, iglwendinant korupcijos
prevencijos programos priemoniu plana

I Parengti (patikslinti) ir
pat'virlinti istaigos
Konupcij os prevencij os
prosrama 2014-2016 m.

Direktore 2016 m.I
ketvirtis

{vykdya, ivertinta
programa

2 {sta.igos intemeto
svetaineje skelbti

fstaigos Korupcijos
2014-2016 m. plana

Darbo grupe 2016 m"I
ketvirtis

fvykdyta, paskelbta

istaigos svetaineje
.1r

a
J Paskirti asmeni

atseking4 uZ korupcijos
pre'vencijos ir kontroles
vykdym4

Direktore 2016 m.lir
III ketvirtis

Paskirta RUta
Liaudanske Bf
Neigaliqjq centro

,,Klaipedos lak5tute"
direktoriaus 2016 m.
sausio 27 d. isakymu Nr.
v-16.
Paskirta Jekaterina
Gudincova Bf Neigalir+jq
centro ,,Klaipedos
lak5tute" direktoriaus
2016 m. rugsejo 9 d.

isakvmuNr. V-127.
4 Analizuoti gautus

pasi[lymus del
kor upcij o s prevencij os
Programos ir jos

igy.izendinimo
priermoniq, sprgsti del
Programos irjos
igy,'rendinimo priemoniq
plano papildymo
(pal<eitimo)

Direktore ir
asmuo,
atsakingas uZ
prevencij4 ir
kontrolg istaigoje

Gavus
pasillyrn4

2076 m. pasitlymq
negauta

[vertinti korup cijos pasirei5kimo tikimvbg ista qoie
5 Nustatyti korupcijos

rizilkos veiksnius bei
konapcij os pasirei5kimo
tikimvbe

Asmuo,
atsakingas uZ
prevencij4 ir
kontrolg istaigoie

Kasmet iki
gruodZio 31

d.

fvertinta

ugd ti antikorupcing kultflr4 istaigo.ie
6 {staigos darbuotojus

supaZindinti su galima
korr"rpcinio pobUdZio

Asmuo,
atsakingas uZ
prevencil4 ir

Nuolat Darbuotojq
susirinkimuose
supaZindinti su



nusikalstama veikla kontrolg istaigoje k.orupcij os prevencij os
programa

7 Siekiant i5siai5kinti
korupcijos lygi atlikti
anoniming apklaus4

Asmuo,

atsakingas ui
prevencij4 ir
kontrolg istaigoje

Kasmet I
ketvirtis

Atlikta 2016 m.IV ketv.

allikta anonimine klientq
pasitenkinimo apklausa.
K"lientai nurodd, kad uZ
gautas paslaugas
papildomai neatsilvsina"

Didinti vieSuiu pirkimu orqanizavimo, atlikimo skaidruma ir kontrole istaieoie
8 {sta.igos svetaineje

skelbti vie5qjq pirkimq
plan4

Direktoriaus
pavaduotojas
lkio ir
bendriems
reikalams

Kasmet iki
kovo 15 d.

I'askelbta

9 UZ.ikrinti, kad vieSqjq
pirkimq organizatorius ir
kornisij a butq deklaravg
neSaliSkum4

Direktoriaus
pavaduotojas
lkio ir
bendriems
reikalams

Nuolat Visi komisijos nariai
deklaravo ne5ali5kum4

10 Dictinti per CPO

isig;yjamq prekiq ir
paslaugq asortiment4 ir
kiekius

Direktoriaus
pavaduotojas
tikio ir
bendriems
reikalams

Nuolat 2016 m. pradeti isigyti
kompiuteriai,
kanceliarinds, flkinds
prekes, valymo
paslaugos.

Sviesti korupciios prevenciios klausimais
11 [staigos intemetineje

svetaineje skelbti
korupcij os prevencij os
programQ

Asmuo,
atsakingas uZ
prevencij4 ir
kontrolg istaigoje

Nuolat Nurodya intemeto
svetaineje

Informuoti apie gal mas korupcines ve ikas ir nustatv i atveius
t2 fsta.igoje, gavus

prane5im4 apie galim4
korupcing veikl4,
nedelsiant informuoti
direktoriu.

Asmuo,
atsakingas uZ
prevencij4 ir
kontrolg istaigoje

Nedelsiant,
gavus
praneSirn4

2016 m. prane5imq
negaul.a

13 f sta.igos internetinej e
svetaineje apie istaigoje
nustatytus korupcijos
atveius

Asmuo,
atsakingas uZ
prevencij4 ir
kontrols istaieoie

Per 10 d.
dienq nuo
informacijos
gavimo

2016 m. korupcijos
atvejq nenustatyta.

t4 Ga'',rrs skund4 del
galiLmos korupcines
veiklos organizuoti
patiLkrinimus

Asmuo,
atsakingas uZ
prevencij4 ir
kontrole istaieoie

Nedelsiant 2016 m. skundq negauta.

Parenge atsakirrga uZ korupcijos prevencijos ir kontroles vykdym4 J. Gudincova, tel. (46) 38 34 39


