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Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymas (toliau - ir fstatymas) nustato
pagrindinius korupcijos prevencijos principus, tikslus ir uZdavinius valstybes tarnyboje ir privadiame
sektoriuje, korupcijos prevencijos priemones irjq teisinius pagrindus, korupcijos prevencijos subjektus
bei jq teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje.
[statymo 8 straipsniu reglamentuotas teises aktq arjq projekq antikorupcinis vertinimas. Sio
straipsnio I dalyje pateiktas baigtinis s4ra5as s4lygq, esant kurioms yra privalomas rengiamo teises
akto projekto antikorupcinis vertinimas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybe 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 patvirtino Teises
aktq projektq antikorupcinio vertinimo taisykles (toliau - ir Taisykles). Taisykliq 4 punkte nurodyt4
kad savivaldybes istaigoje teisds aktq projektry antiknrupcini vertinimq atlieko teisds aho projeho
vertintojas. Teisds aho projekto vertintojui negali buti pavedama atlikti jo rengto teisds akto projeho
ant iko rupc inio ve rt inimo.
Teisds akto projekto vertintojas antikarupciniu poliuriu yra savivaldybes istaigos
darbuotojas, padalinys, kuriam istoigos vadovo ar jo igalioto osmens yra pavesta vykdyti teisds ahry
proj e ktry ant iko rupc ini ve rt inimq.
Vykdant Prienq rajono savivaldybes institucijq rengiamq teises aktq projektq i5anksting
administracing prieZiiir4 nustatlta, kad teises aktq projektq antikorupcinis vertinimas nera atliekamas.
Atkreiptinas demesys ! tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisekfrros pagrindq
istatymo 17 straipsnio 4 dalimi teisds akto projehas iivadoms gauti teikiamas paskelbiant ji Teises
aktry informacinEje sistemoje ir nurodant subjektus, kuriq iivados turi buti gautos. Iivudos ddl teisis
aktry projektry teikiamos paskelbiont jas Teisis aktq informacinije sistemoje.
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AtsiZvelgdama i tai, kas iSdestlt4 bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracinds prieZi0ros istatymo 2 straipsnio I dalimi, 4 straipsnio I dalies 2 punktu, 5 straipsnio
2 dalies I punktu,

reikalauju:
lgyvendinti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 8 straipsnio I dalies
ir paskirti
Prienq rajono savivaldybes institucijq rengiamq teises aktrl projektq Teisds akto projekto vertintoj?
antikorupciniu poZiIriu.
Apie priimtE sprendimq Vyriausybes atstovui Kauno apskrityje turi bUti pranesta per
l0 dienq nuo sprendimo priemimo dienos.
Primenu, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracin€s prieZiiiros
istatymo 4 straipsnio 9 dalimi, visais atvejais apie savivaldybes administravimo subjektui pateikt4
teikimq ar reikalavim4 Vyriausyb€s atstovas prane5a merui (savivaldybes vadovui). Meras
artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje privalo su Sia informacija supaZindinti savivaldybes
nuostat4 bei Teises aktq projektq antikorupcinio vertinimo taisykliq 4 punkto reikalavim4

tarybos narius.
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