KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA
NUTARIMAS
DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS TOBULINIMO
2017 m. rugsėjo 26 d.
Kaunas
Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos apibendrintą
informaciją apie savivaldybių Antikorupcijos komisijų 2016 m. veiklos rezultatus, Kauno
rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija n u t a r i a :
1. Įgyvendinti Antikorupcijos komisijos (toliau – Komisijos) veiklos tobulinimo
priemones:
1.1. Parengti ir iki 2017 m. gruodžio 31 d. patvirtinti Komisijos 2018 m. veiklos
planą.
1.2. Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį rengti Komisijos posėdžius.
1.3. Atnaujinti Komisijos sudėtį, atsižvelgiant į seniūnaičių rinkimų rezultatus.
1.4. Kasmet iki vasario 10 d. pateikti Savivaldybės tarybai Komisijos metų
veiklos ataskaitą.
1.5. Dalyvauti Savivaldybės institucijų teisės aktų projektų antikorupcinio
vertinimo procese: susipažinti su parengtomis teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo
pažymomis ir teikti pastabas bei pasiūlymus dėl jų arba inicijuoti teisės aktų projektų
antikorupcinį vertinimą.
1.6. Vykdyti Kauno rajono savivaldybės 2015 – 2020 m. korupcijos programos
(toliau – Programa) įgyvendinimo stebėseną, ne rečiau, kaip kartą per pusmetį Komisijos
posėdyje svarstyti informaciją apie Programos įgyvendinimo eigą.
1.7. Esant poreikiui inicijuoti Programos priemonių plano atnaujinimą.
1.8. Operatyviai reaguoti į asmenų pranešimus apie galimus korupcijos atvejus,
užtikrinti, kad piliečių skundai būtų nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta
tvarka ir terminais.
1.9. Periodiškai atnaujinti Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamą
informaciją apie Komisijos veiklą.
1.10. Dalyvauti korupcijos prevencijos mokymuose.
2. Komisijos nariai atsakingi už nutarimo vykdymą:
2.1. 1.1., 1.2., 1.4., 1.7. punktai – Gintautas Krilavičius;
2.2. 1.3. narė – Nijolė Linkuvienė, komisijos sekretorė (-ius);
2.3. 1.5. komisijos nariai, tiesiogiai informavus (el. paštu ir kitomis priemonėmis)
mero sekretoriatui apie planuojamą tarybos darbotvarkę joje išskiriant numatomus svarstyti
klausimus kuriems reikalingas antikorupcinis vertinimas – Nijolė Linkuvienė.
2.4. 1.6. komisijos narys – Česlovas Paulauskas;
2.5. 1.8 komisijos narys gavęs informaciją;
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2.5. 1.9. kas bus atsakingas – komisijos sekretorė;
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