VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS 2013–2015 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
PATVIRTINTOS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. BALANDŽIO 29 D.
ĮSAKYMU NR. B-ĮV-433,
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMAS
2015-04-27
Vilkaviškis
Eil.
Nr.
1.
1.1.

Priemon÷

Laukiamas rezultatas

Įvykdymo
laikas

PRIEMONöS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI NUSTATYTI
Nustatyti korupcijos
Bus nustatyta korupcijos 2013 m.
pasireiškimo tikimybę
pasireiškimo
tikimyb÷ III ketvirtis,
Savivaldyb÷s administracijoje
Savivaldyb÷s administracijos 2014 m.
veiklos srityse, pateikiant III ketvirtis,
motyvuotą
išvadą
d÷l 2015 m.
korupcijos
pasireiškimo III ketvirtis
tikimyb÷s
kontroliuojančiai
institucijai

Vykdytojas

Rezultatas

Administracijos
direktorius,
Administracijos
direktoriaus
įsakymu paskirtas
atsakingas asmuo

Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
administracijos
2014-01-23
raštu
Nr.
(05)(8.1)SD-236
Savivaldyb÷s merui pateiktas
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
administracijos veiklos sričių,
kuriose
egzistuoja
didel÷
korupcijos
pasireiškimo
tikimyb÷,
nustatymo
ir
vertinimo aprašymą. Atliktas
korupcijos
pasireiškimo
tikimyb÷s
įvertinimas
Savivaldyb÷s veiklos srityje –
„Naudojama
valstyb÷s
ar
tarnybos paslaptį sudaranti
informacija“, vertintas 20122013 metų laikotarpis.
Administracijos
direktoriaus
2014-11-24 įsakymu Nr. B-ĮV1312
„D÷l
korupcijos
pasireiškimo
tikimyb÷s

2

1.2.

Pateikti STT Kauno valdybai Nustatomas korupcijos rizikos Kiekvienais
Savivaldyb÷s mero pasirašytą analiz÷s būtinumas
metais
iki
motyvuotą
išvadą
d÷l
spalio m÷n. 31
korupcijos
pasireiškimo
d

Administracijos
direktorius,
Administracijos
direktoriaus

nustatymo“ nurodyta atlikti
korupcijos
pasireiškimo
tikimyb÷s
nustatymą
savivaldyb÷s
administracijos
veiklos srityse:
Pri÷mimo į valstyb÷s tarnautojo
pareigas bei pri÷mimo į
pareigas pagal darbo sutartį
organizavimas ir kontrol÷;
Mokesčių,
priskirtų
savivaldybių
kompetencijai,
nuolaidų suteikimas. Vertintas
2014 metų laikotarpis.
Min÷tose
savivaldyb÷s
administracijos veiklos srityse
atliktas korupcijos pasireiškimo
tikimyb÷s
nustatymas,
Savivaldyb÷s
administracijos
2014-12-22
raštu
Nr.
(31)(8.1)SD-3012 Savivaldyb÷s
merui pateiktas Vilkaviškio
rajono
savivaldyb÷s
administracijos veiklos sričių,
kuriose
egzistuoja
didel÷
korupcijos
pasireiškimo
tikimyb÷,
nustatymo
ir
vertinimo aprašymas ir 2
korupcijos
pasireiškimo
tikimyb÷s
nustatymo
klausimynai.
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
mero 2014-01-27 raštu Nr.
(03)(2.8.)SD-260 STT Kauno
valdybai pateikta Išvada d÷l
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tikimyb÷s
ir
pagrindžiančių
korupcijos
tikimybę
administracijos
kopijas

1.3.

dokumentų,
didelę
pasireiškimo
Savivaldyb÷s
veikloje,

Parengti
ir
pateikti
Savivaldyb÷s administracijos
direktoriui pasiūlymus d÷l
korupcijos
prevencijos
užtikrinimo būdų ir konkrečių
priemonių įgyvendinant STT
Kauno valdybos išvados d÷l
atliktos korupcijos rizikos
analiz÷s rekomendacijas

įsakymu paskirtas veiklos
sričių,
atsakingas asmuo
egzistuoja didel÷
pasireiškimo
nustatymo.

Patikslintas
korupcijos
prevencijos
priemonių
įgyvendinimo
planas
atsižvelgus į konkrečius STT
Kauno valdybos pasiūlymus ir
rekomendacijas

kuriose
korupcijos
tikimyb÷,

Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
mero 2015-01-19 raštu Nr.
(31)(2.8.)SD-174 STT Kauno
valdybai pateikta Išvada d÷l
veiklos
sričių,
kuriose
egzistuoja didel÷ korupcijos
pasireiškimo
tikimyb÷,
nustatymo.
Per 20 darbo Administracijos
Gautas STT Kauno valdybos
dienų
nuo direktoriaus
2014-02-13 raštas Nr. 4-07-225,
korupcijos
įsakymu paskirtas kuriame pateikta informacija,
rizikos
atsakingas asmuo
kad, išanalizavus Vilkaviškio
analiz÷s
rajono savivaldyb÷s 2014-01-27
motyvuotos
raštu Nr. (03)(2.8.)SD-260
išvados
ir
pateiktą Išvadą d÷l veiklos
pasiūlymų iš
sričių, kuriose egzistuoja didel÷
STT gavimo
korupcijos
pasireiškimo
tikimyb÷, nustatymo, priimtas
sprendimas
Savivaldyb÷s
vertintose
veiklos
srityse
korupcijos rizikos analiz÷s
neatlikti.
Gautas STT Kauno valdybos
2015-02-24 raštas Nr. 4-07-161,
kuriame pateikta informacija,
kad, išanalizavus Vilkaviškio
rajono savivaldyb÷s 2015-01-19
raštu Nr. (31)(2.8.)SD-174
pateiktą Išvadą d÷l veiklos
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1.4.

2.
2.1.

Pateikti STT Kauno valdybai
informaciją apie korupcijos
rizikos analiz÷s motyvuotoje
išvadoje nurodytų korupcijos
prevencijos priemonių
vykdymą

STT rekomenduotų priemonių
vykdymas sumažins (pašalins)
prielaidas korupcijai
pasireikšti

Per 3
m÷nesius nuo
motyvuotos
išvados ir
pasiūlymų
gavimo

Administracijos
direktorius,
Administracijos
direktoriaus
įsakymu paskirtas
atsakingas asmuo,
gavus STT išvadą
d÷l korupcijos
prevencijos
programos
parengimo ir (ar)
pasiūlymų d÷l
programos turinio
PRIEMONöS TEISöS AKTŲ ANTIKORUPCINIAM VERTINIMUI VYKDYTI
Parengti Savivaldyb÷s teis÷s Sumaž÷s galimos korupcijos 2013 m. III Savivaldyb÷s
aktų projektų antikorupcinio pasireiškimo rizikos teis÷s ketvirtis
administracijos
vertinimo tvarką atsižvelgiant į aktų projektuose
Juridinis skyrius
Lietuvos
Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2012 m. sausio 10
d. įsakymą Nr. 2-10 „D÷l
Lietuvos
Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2007 m. rugs÷jo
28 d. įsakymo Nr. 2-250 „D÷l
Teis÷s aktų ir teis÷s aktų
projektų
antikorupcinio

sričių, kuriose egzistuoja didel÷
korupcijos
pasireiškimo
tikimyb÷, nustatymo, priimtas
sprendimas
Savivaldyb÷s
vertintose
veiklos
srityse
korupcijos rizikos analiz÷s
neatlikti.
STT Kauno valdybos 2014-0213 rašte Nr. 4-07-225 nepateikta
konkrečių STT Kauno valdybos
pasiūlymų ir rekomendacijų.
STT Kauno valdybos 2015-0224 rašte Nr. 4-07-161 nepateikta
konkrečių STT Kauno valdybos
pasiūlymų ir rekomendacijų.

2013 m. spalio 29 d.
Savivaldyb÷s taryba sprendimu
Nr. B-TS-777 patvirtino
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
institucijų teis÷s aktų ir jų
projektų antikorupcinio
vertinimo metodiką.
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2.2.

3.
3.1.

vertinimo
taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo"
Antikorupciniu
požiūriu
vertinti teis÷s aktų projektus,
d÷l kurių gali kilti interesų
konfliktas

Sumaž÷s galimos korupcijos Nuolat
pasireiškimo rizikos lygis
teis÷s
aktų
projektuose,
pager÷s teis÷s aktų kokyb÷

PRIEMONöS ANTIKORUPCINEI KONTROLEI UŽTIKRINTI
Kreiptis į STT d÷l informacijos Savivaldyb÷s administracijos Privaloma

Teis÷s
aktų Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
projektų reng÷jai
administracijos direktoriaus
2014 m. balandžio 4 d.
įsakymas Nr. B-ĮV-432 „D÷l
savivaldyb÷s rengiamų teis÷s
aktų projektų antikorupcinio
vertinimo“, kuriuo pavesta
Juridinio skyriaus vyr.
specialistui vykdyti rengiamų
teis÷s aktų projektų
antikorupcinį vertinimą bei
nustatytas Savivaldyb÷s
rengiamo teis÷s akto projekto
antikorupcinio vertinimo
terminas.
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus
2014 m. spalio 15 d. įsakymas
Nr. B-ĮV-1123 „D÷l Vilkaviškio
rajono savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus
2014 m. balandžio 4 d. įsakymo
Nr. B-ĮV-432 1 punkto
pakeitimo“.
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
administracijoje norminių teis÷s
aktų
projektų
poveikio
korupcijos mastui vertinimas
atliekamas patvirtintų teis÷s
aktų nustatyta tvarka.
Administracijos

2013

metais

į

STT

d÷l
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apie asmenį, siekiantį eiti arba
einantį Savivaldyb÷s įstaigoje
ar įmon÷je pareigas, numatytas
Korupcijos
prevencijos
įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje

3.2.

3.3.

4.
4.1.

skyrių ved÷jais, Savivaldyb÷s
įmonių, įstaigų vadovais gal÷s
tapti tik nepriekaištingos
reputacijos, kurią patvirtins
kompetentingos institucijos,
asmenys

direktorius arba jo
įgaliotas
asmuo,
turintis teisę dirbti
ar susipažinti su
įslaptinta
informacija

informacijos
apie
asmenį,
siekiantį eiti arba einantį
Savivaldyb÷s
įstaigoje
ar
įmon÷je pareigas, kreiptasi d÷l 5
asmenų, 2014 metais kreiptasi
d÷l 8 asmenų. Kreiptasi visais
Korupcijos prevencijos įstatymo
9 straipsnio 6 dalyje numatytais
atvejais.
Teikti informaciją Valstyb÷s Savivaldyb÷s
valstyb÷s Paaišk÷jus
Administracijos
Valstyb÷s tarnautojų registrui
tarnautojų
registrui
apie tarnautojais
ar
kitais faktui
direktorius,
informacijos apie valstyb÷s
valstyb÷s tarnautojus, kurie atsakingais darbuotojais gal÷s
Personalo skyrius
tarnautojus,
pripažintus
pagal įsiteis÷jusius galutinius tapti tik nepriekaištingos
padariusiais
korupcinius
teismo
nuosprendžius reputacijos, kurią patvirtins
nusikaltimus, teikta nebuvo, nes
pripažinti padarę korupcinio kompetentingos institucijos,
Savivaldyb÷s administracijoje
pobūdžio nusikaltimus
asmenys
per 2013 m. ir 2014 m. nebuvo
nei vieno valstyb÷s tarnautojo
įsiteis÷jusiu galutiniu teismo
nuosprendžiu
pripažinto
padariusiu
korupcinį
nusikaltimą.
Nagrin÷ti
skundus
d÷l Padid÷s bendras pasitik÷jimas Nuolat
Administracijos
2013, 2014 metais skundų d÷l
Savivaldyb÷s administracijos Savivaldyb÷s administracijos
direktorius, skundų Savivaldyb÷s
administracijos
valstyb÷s
tarnautojų
ir veikla, piliečiai bus paskatinti
nagrin÷jimo
valstyb÷s
tarnautojų
ir
darbuotojų
veiklos,
esant informuoti apie pasitaikančias
komisija
darbuotojų
veiklos,
esant
korupcijos apraiškoms
negeroves
korupcijos apraiškoms, nebuvo
gauta.
PRIEMONöS ŽINIASKLAIDAI IR VISUOMENEI ĮTRAUKTI Į KORUPCIJOS PREVENCIJĄ
Administracijos
Atsižvelgiant
į
tai,
kad
Informuoti žiniasklaidą, o per Padid÷s bendras pasitik÷jimas Nuolat
ją – ir visuomenę apie Savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus
Savivaldyb÷s administracijoje
įsakymu paskirtas per 2013 m. ir 2014 m. nebuvo
nustatytas
darbuotojų veikla, piliečiai bus paskatinti
korupcijos
apraiškas, informuoti apie pasitaikančias
atsakingas asmuo
nei vieno valstyb÷s tarnautojo
korupcinius teis÷s pažeidimus negeroves
įsiteis÷jusiu galutiniu teismo
nuosprendžiu
pripažinto
tvarka,
numatant
priimti į
nurodytas
pareigas
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4.2.

Įtraukti visuomenę į diskusijas
antikorupcine
tema
Savivaldyb÷s
interneto
svetain÷je
(komentarų
ir
kitomis formomis)

Padid÷s bendras pasitik÷jimas
Savivaldyb÷s administracijos
veikla, piliečiai bus paskatinti
informuoti apie gerai ir
nepatenkinamai
juos
aptarnaujančius
Administracijos darbuotojus

padariusiu
korupcinį
nusikaltimą, nebuvo būtinyb÷s
informuoti žiniasklaidą, o per ją
– ir visuomenę apie nustatytas
darbuotojų
korupcijos
apraiškas, korupcinius teis÷s
pažeidimus.
2013 m. IV Savivaldyb÷s
Savivaldyb÷s
internetin÷je
ketvirtis
administracijos
svetain÷je www.vilkaviskis.lt
darbo grup÷ vieno šiuo metu n÷ra skilties kurioje
langelio principui visuomen÷ gal÷tų dalyvauti
įgyvendinti
diskusijose antikorupcine tema.
Piliečiai
gali
pasinaudoti
galimybe pranešimus korupcijos
prevencijos tema
pateikti
savivaldyb÷s
administracijai.
Savivaldyb÷s
internetiniame
www.vilkaviskis.lt
puslapyje
skiltyje ,,Korupcijos prevencija“
skelbiamas
„Pranešimų,
susijusių
su
korupcija,
pateikimo Vilkaviškio rajono
savivaldyb÷s administracijoje
tvarkos aprašas (patvirtinta
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
administracijos
direktoriaus
2014 m. spalio 2 d. įsakymu
Nr.
B-ĮV-1065), kuriame
reglamentuota pranešimų d÷l
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
administracijos
valstyb÷s
tarnautojų
ir
darbuotojų,
dirbančių
Savivaldyb÷s
administracijoje pagal darbo
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sutartis,
biurokratizmo,
piktnaudžiavimo, susijusių su
korupcija, pateikimo, pranešimų
pri÷mimo ir registravimo bei
informacijos
perdavimo
atitinkamus sprendimus priimti
kompetentingiems subjektams
tvarka.
5.
5.1.

PRIEMONöS ANTIKORUPCINIŲ PROGRAMŲ DIEGIMUI ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
Diegti antikorupcinio švietimo Pager÷s mokytojų ir mokinių Nuo 2013 m. Švietimo, kultūros
programas švietimo sistemoje informavimas bei švietimas
rugs÷jo 1 d.
ir sporto skyrius
(konkursų, paskaitų ar kt.
renginių antikorupcine tema
organizavimas)

Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus specialist÷ kasmet STT
Kauno skyriui teikia
informaciją apie Vilkaviškio
savivaldyb÷s švietimo įstaigose
organizuojamus antikorupcinius
renginius. Švietimo įstaigose
organizuoti šie renginiai:
1. Videoklipų kūrimas
antikorupcijos tema.
2. Videoklipų pristatymas ir
mini konferencija;
3. Organizuoti pokalbiai,
diskusijos klasių valand÷lių
metu, istorijos, pilietiškumo
pamokose apie korupcijos
reiškinio žalą ir galimybes jai
pasipriešinti temomis „Būk
sąžiningas“, „Galvok apie ateitį,
būk atsakingas“, „Jungtinių
tautų konvencija prieš
korupciją“, „Kiek kainuoja
sąžin÷“, „Kod÷l žmon÷s būna
nesąžiningi?“;
4. Vyko mokinių apklausa „Ką
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5.2.

žinome apie korupciją?“;
5. Kurti šūkiai, skatinantys
nesitaikstyti su korupcija;
6. Skaidrių, skirtų
Antikorupcijos dienai,
demonstravimas
7. Akcijos „Baltų pirštinių
politika“, „Sąžiningai prad÷k
nuo savęs – šiandien nežiūr÷k į
draugo sąsiuvinį“ (1–4 klasių
mokiniams) , „Diena be
paruoštuko“
(5–10
klasių
mokiniams).
Organizuoti rajono mokyklų Mokytojai ir mokiniai bus 2013 m.
Švietimo, kultūros Švietimo, kultūros ir sporto
moksleivių rašinių ar piešinių supažindinami
su IV ketvirtis
ir sporto skyrius, skyriaus specialist÷ kasmet STT
konkursą
Tarptautinei antikorupcin÷mis
2014 m. IV Administracijos
Kauno skyriui teikia
korupcijos dienai pamin÷ti
iniciatyvomis
ketvirtis
direktoriaus
informaciją apie Vilkaviškio
2015 m. IV įsakymu paskirtas savivaldyb÷s švietimo įstaigose
ketvirtis
atsakingas asmuo
organizuojamus antikorupcinius
renginius. 2013 m. švietimo
įstaigose vyko šie renginiai:
1. Organizuoti piešinių –
plakatų konkursai, skirti
antikorupcijos dienai pamin÷ti
,,Korupcijai–NE“, „Mes prieš
korupciją!“;
2. Parengti stendai šia tema ir
pamokų metu 5–8 klasių
mokiniams organizuota
diskusija apie plintančią
korupciją;
3. Pristatytas lankstinukas ir
skaidr÷s „Korupcija Lietuvoje“,
videoklipai šia tema.
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6.
6.1.

6.2.

2014 m. vyko šie renginiai:
1. Vyko radijo laida, skirta
tarptautinei Antikorupcijos
dienai pamin÷ti, kurioje skelbta,
kad visos savait÷s laikotarpiu,
klasių valand÷lių metu
rengiamos mokinių diskusijos,
kūrybiniai konkursai, kaip
kovoti su šiuo reiškiniu.
2. Organizuoti pokalbiai,
diskusijos klasių valand÷lių
metu, istorijos, pilietiškumo
pamokose apie korupcijos
reiškinio žalą ir galimybes jai
pasipriešinti, diskusija „Stop
korupcijai“;
3. Mokiniai gamino plakatus šia
tema.
PRIEMONöS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINIAM MOKYMUI IR ŠVIETIMUI
Organizuoti
Savivaldyb÷s Teis÷s aktų projektų reng÷jai 2013 m.,
Administracijos
2013 m. 7 valstyb÷s tarnautojai
administracijos
darbuotojų geb÷s atpažinti korupcijos 2014 m.,
direktorius,
dalyvavo profesinių žinių etikos
kursus d÷l teis÷s aktų projektų prielaidas bei gal÷s imtis 2015 m. IV Juridinis, Personalo ir korupcijos prevencijos srityje
vertinimo valstyb÷s korupcijos, administracinių
priemonių ketvirtis arba skyriai
pl÷tojimo mokymuose; 2014 m.
socialiniu,
ekonomikos, joms pašalinti, bus geriau pagal poreikį
– 2 valstyb÷s tarnautojai.
finansų ir kitais požiūriais informuoti apie korupcijos
(pagal Nacionalin÷s kovos su prevencijos
sistemą
ir
korupcija 2011–2014 metų konkrečias
prevencines
programos
įgyvendinimo priemones
priemonių
plano
1.17
priemonę)
Rengiant valstyb÷s tarnautojų, Padid÷s
Savivaldyb÷s Kiekvienais
Administracijos
2013 metų mokymo plane
darbuotojų, dirbančių pagal administracijos
tarnautojų metais
direktorius,
numatyti mokymai valstyb÷s
darbo sutartis, mokymo metinį žinios korupcijos prevencijos
Personalo skyrius
tarnautojų
žinių
pl÷tojimo
planą, įtraukti antikorupcinius klausimais
profesin÷s etikos ir korupcijos
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7.
7.1.

7.2.

mokymus (pagal Nacionalin÷s
prevencijos
srityje
10
kovos su korupcija 2011–2014
darbuotojų; 2014 metų – 2
metų programos įgyvendinimo
darbuotojams; 2015 metų – 10
priemonių
plano
8.6.
darbuotojų.
priemonę)
PRIEMONöS SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS ANTIKORUPCINöS VEIKLOS VIEŠUMUI DIDINTI
Įdiegti Savivaldyb÷s interneto Aiški
ir
skaidri
vaikų 2013 m.
Švietimo, kultūros 2013 m. kovo 27 d. parengtas
svetain÷je interaktyvią vaikų pri÷mimo į ugdymo įstaigas
ir sporto,
savivaldyb÷s
tarybos
Informacinių
pri÷mimo į ugdymo įstaigas tvarka
sprendimas Nr. B-TS-577 „D÷l
III ketvirtis
registracijos sistemą (pagal
technologijų
vaikų pri÷mimo į Vilkaviškio
Nacionalin÷s
kovos
su
skyriai
rajono savivaldyb÷s švietimo
korupcija 2011–2014 metų
įstaigų
ikimokyklinio
ir
programos
įgyvendinimo
priešmokyklinio ugdymo grupes
priemonių plano 7.4 priemonę)
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Švietimo įstaigų vadovų ir
Savivaldyb÷s
administracijos
susitarimu
centralizuoto
pri÷mimo tvarkos Vilkaviškio
savivaldyb÷je rengti netikslinga,
nes patenkinami daugumos t÷vų
prašymai. 2014-08-31 buvo
atlikta situacijos analiz÷ ir
parašyta pažyma d÷l vaikų
pri÷mimo
į
ikimokyklinio
ugdymo įstaigas 2014–2015 m.
m.
Paaišk÷jo, Vilkaviškio
rajone yra patenkinami visų
t÷vų poreikiai d÷l vaikų
pri÷mimo
į
ikimokyklines
ugdymo įstaigas.
Savivaldyb÷s
interneto Padid÷s visuomen÷s
Nuolat
Informacinių
Atsižvelgiant
į
tai,
kad
svetain÷s skyriuje „Korupcijos informuotumas
technologijų
Savivaldyb÷s administracijoje
prevencija"
teis÷s aktų
skyriaus,
per 2013 m. ir 2014 m. nebuvo
nustatyta
tvarka
teikti
Administracijos
padaryta korupcinio pobūdžio
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informaciją apie
pobūdžio
nusižengimus

7.3.

7.4.

8.
8.1.

korupcinio
padarytus

direktoriaus
įsakymu paskirtas
atsakingas asmuo

nusižengimų,
tod÷l
Savivaldyb÷s
interneto
svetain÷s skyriuje „Korupcijos
prevencija"
atitinkama
informacija nebuvo teikta.
Viešai
informuoti
apie Pager÷s visuomen÷s
2014 m.
Administracijos
Savivaldyb÷s
internetin÷je
korupcijos
prevencijos supažindinimas su korupcijos I ketvirtis,
direktoriaus
svetain÷je www.vilkaviskis.lt
skiltyje ,,Korupcijos prevencija“
programos
įgyvendinimo programos įgyvendinimo
2015 m.
įsakymu paskirtas
priemonių plano vykdymą
rezultatais
pateikiama informacija apie
I ketvirtis
atsakingas asmuo
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
administracijos
2013–2015
metų korupcijos prevencijos
programos
įgyvendinimo
priemonių plano įvykdymą.
Savivaldyb÷s
interneto Pager÷s sprendimų pri÷mimo Nuolat
Bendrasis,
Savivaldyb÷s
interneto
svetain÷je skelbti Savivaldyb÷s proceso skaidrumas
Informacinių
svetain÷je skiltyje „Teisin÷
tarybos sprendimus ir jų
technologijų
informacija“ ir „Teis÷s aktai"
projektus bei visai visuomenei
skyriai
skelbiami visi Savivaldyb÷s
aktualius Savivaldyb÷s mero
tarybos sprendimai ir jų
potvarkius ir Administracijos
projektai,
norminiai teis÷s
direktoriaus įsakymus
aktai, visai visuomenei aktualūs
Savivaldyb÷s mero potvarkiai ir
Savivaldyb÷s
administracijos
direktoriaus įsakymai.
BENDRADARBIAVIMAS SU KORUPCIJOS PREVENCIJĄ VYKDANČIOMIS INSTITUCIJOMIS
Bendradarbiauti su korupcijos Taps efektyvesnis korupcijos
Nuolat
Administracijos
Bendradarbiaujama su STT
prevenciją
vykdančiomis prevencijos ir kontrol÷s
direktoriaus
Kauno skyriaus atsakingais
institucijomis
užtikrinimas
įsakymu paskirtas
darbuotojais.
atsakingas asmuo
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
tarybos
antikorupcijos
komisijos iniciatyva 2014-04-30
organizuotas susitikimas su
Lietuvos Respublikos Seimo
antikorupcijos komisijos nare
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Agne Bilotaite. Susitikime su
Komisijos
nare
dalyvavo
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
antikorupcijos komisijos nariai,
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
administracijos
atstovai,
Savivaldyb÷s tarybos nariai.
Susitikimo metu aptarti teis÷s
aktai,
reglamentuojantys
korupcijos prevenciją, o taip pat
aptarta situacija korupcijos
prevencijos srityje Lietuvoje.

___________________________________________

