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VYRIAUSYBES ATSTOVO KAUNO APSKRITYJE TARNYBOS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2OI7 METAMS

Vyriausybes atstovo Kauno apskrityje tarnybos (toliau - Tarnyba) Korupcijos prevencijos
programa 2017 metams (toliau - Programa) parengla vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo
2015 m. kovo l0 d. nutarimu Nr. XII-1537 patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinds kovos su
korupcija 2015-2025 metq programa, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2015 m. birZelio 17 d. nutarimu
Nr. 648 patvirtinto Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcij a 20152025 metq progftlmos
igyvendinimo 2015J019 metq tarpinstitucinio veiklos plano nuostatomis, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2003 m. balandZio 18 d. nutarimo Nr. 480 (Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009 m.
gruodZio 16 d. nutarimo Nr. 1721redakcija) 172 punktu.
Pirmasis Programos tikslas - siekti didesnio Tarnybos valdymo efektyvumo, sprendimq ir
procedflrq skaidrumo, vie$umo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio Tarnybos valstybes tamautojq
atsparumo korupcijai.
Uidaviniai pirmaj am tilcslui pas ieh i;
l. Tamyboje atlikti struktlrinius pertvarkymus, stiprinandius korupcijos prevencijos sriti
(2017 metq I kewirtis);
2. paskirti asmeni, Tarnyboje vykdysianti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg (2017 metq
II ketvirtis);
3. pavesti asmeniui, Tarnyboje vykdysiandiam korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg, trediajame
ketvirtyje nustatyti, ivertinti ir apraSyti korupcijos pasireiSkimo tikimybq Tarnyboje (2017 metq
II ketvirtis);
4. nustatyti, ivertinti ir apra5yti korupcijos pasirei5kimo tikimybg Tarnyboje bei parengti
reikiamq dokumentq projektus (2017 metq III ketvirtis);
5. i5vad4 apie korupcijos pasirei5kimo tikimybg Tarnyboje pateikti Lietuvos Respublikos
specialiqjq tyrimq tarnybai bei paskelbti viesai Tarnybos interneto svetaineje (2017 metq IV ketvirtis).
Antrasis Programos tikslas - uZtikrinti s4Zining4 konkurencij4, skaidrq ir racionalq prekiq,
darbq ar paslaugq pirkim4 vykdant vieSuosius pirkimus.

Ui dav iniai antr ai am t il<s lui p as i e h i :
1. Tarnyboje atlikti strukturinius pertvarkymus, stiprinandius vie5qjq pirkimq organizavimo sriti
(2017 metq I ketvirtis);

2. vykdant pirkimus, kiek imanoma naudotis Centrines perkandiosios organizacijos CPO LT
elektroniniu katalogu (2017 metq I, II, III ir IV ketvirdiai);
3. atlikti Tarnybos supaprastintq vie5qjq pirkimq taisykliq apra5o ivertinim4 ir radus neatitikimq
teises aktq reikalavimams, atlikti jo koregavim4 pagal teises aktus (2017 metq IV ketvirtis).

Treiiasis Programos tikslas - didinti visuomenes nepakantum4 korupcijai ir skatinti visuomeng
isifaukti i antikorupcing veiklq.
Uidaviniai tre i iaj am til<s lui pas ie h i:
1. stiprinti savivaldybiq administracing prieZiflrq korupcijos prevencijos srityje (2017 metq I, II,
III ir IV ketvirdiai):
1.1. stebeti ir fiksuoti duomenis apie tai, ar teises aktq projektq rengejai atlieka teises aktq
projektq antikorupcini vertinim4, jeigu rengiamuose teises aktuose numatoma reguliuoti visuomeninius
santykius, reglamentuotus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo Nr. IX-904
8 straipsnyje (2017 metq

I, II, III ir IV ketvirdiai);

1.2. stebeti ir fiksuoti duomenis apie tai, ar teises aktq projektq rengejq atlikti teises aktq projektq

antikorupciniai vertinimai skelbiami Teises aktq informacineje sistemoje (2017 metq I, II, III ir
IV ketvirdiai);
1.3. atlikti administracini tyrim4 apie, ar teises aktrl nustat)'ta tvarka Teises aktq registre
skelbiami visi savivaldybiq institucijq priimti norminiai ar kiti teises aktai, kuriuos skelbti Teises aktq
registre privaloma pagal teises aktus (2017 metq II, III ir IV ketvirdiai);
L4. atlikti administracin! tyrim4 apie tai, ar savivaldybiq tarybos yra patvirtinusios ar
atnaujinusios kovos su korupcija programas (2017 metq IV ketvirtis);
2. atnaujinti Tamybos intemeto svetainds skilti ,,Korupcijos prevencija" pagal teises akttl
reikalavimus (2017 metq II ketvitis);
3. pletoti Tamyboje antikorupcini Svietim4 (2017 metq I, II' III ir IV ketvirdiai).

