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2017-09-29 Nr. 8Taurage
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Vadovaujantis Lietuvos
Korupcijos prevencijos istatymas) 6
analizes atlikimo tvarka (toliau
-

statym4, vertinim4
Tamyba yra biudZetine istaiga, kurios paskirtis

apskrityje igyvendinti teises aktq jam suteiktus
igaliojimus

administracing prieZi[r4.

ir

apra5ym4 atliko Tarnybos

padeti Vyriausybes atstovui Taurages
teises atliekant savivaldybiq

ir

Lietuvos
administra
nuostatais

yriausybes 2005-06-14 nutarimu

koordinavimo
veiklos koordi
nutarimu Nr.

.

Nr. 637 ..Del
patvirtinimo',, Vyriausybes atstovo veiklos

ikl4 pateikimo tvarkos apraSu (tol
), paivirtintu Lietuvos Respubliko
atstovo veiklos koordinavimo ir

pateikimo tvarkos apra5o patvirtinimo,,.
Finansq konlrole buvo r,ykdoma, vadovaujantis Vyriausybes kanclerio
2016 m. kovo
2 d' isakymu Nr. Y-28 patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes
finansq kontroles
taisyklemis (toliau
Finansq kontroles taisykles). Apskaitos principai, metodai ir taisykles
nustatytos Vyriausybes kanclerio 2015 m. kovo 31 d.
fsakymu Nr. v-:z patvirtintame Lietuvos
Respublikos Vyriausybes kanceliarijos apskaitos politilos apraSe (toliau
Apskaitos politikos
apraSas)' Viesqjq pirkimq organizavimo ir vykdymo tvarka nustatyta
Vyriausybes atstovo Taurages

-

-

2

apskrityje 2017 m' rugsejo 6 d. potvarkiu Nr. Y-22 patvirtintame
vyriausybes atstovo Taurages
apskrityje tarnybos viesqiq pirkimq organizavimo
tvarkos aprase.
Tarnybos veiklos sriiiq atitikties Korupcijos prevencijos
istatymo 6 straipsnio 3 dalyje
nurodytiems krit lrijams nustatymas
Pagrindine Vyriausybes atstovo
administracine prieZiDra.

ir Tarnybos atliekama funkcija yra savivaldybiq
traipsnio

3

tvarka bei

rl funkcijos

ir

organizavimas,

Todel didele korupcijos pasireiskimo tikimybe pagal kriterijq
,,Atski11 valstybes
tarnautojq funkcijos, uldaviniai, darbo ir sprendimq priemimo
tvarka bei atsakomybe nera issamiai
reglamentuoti" Tarnyboj e neegzistuoja.
Pagal kitus kriterijus didele korupcijos pasireiSkimo
tikimybe Tamyboje taip pat
neegzistuoja.
Tarnybos veiklos sriiiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo
tikimybd, ivertinimas
Tarnybos veiklos sritys atitinka Korupcijos prevencijos
istatymo 6 straipsnio 4 dalies 2
nurodyt4
kriterijq ,,Pagrindines funkcijos yra Lont oles ar prieZirlros vykdymas...
qunktg
Todel
Tarnybos veiklos sritis pagal Si kriterijq ir vertinsime.

Dil
prieiiEros

iiunkstinds savivaldybis kotegiatiq administravimo subjektry
teisis aktry projektq

Tarnybos valstybes tarnautojai vykdydami jiems pavestas savivaldybiq
administracinds
prieZiDros funkcijas nagrineja i5 savivaldytiq- administracijq
gautus savivaldybes kolegialiems
administravimo subjektams priimti pateittus teises aktq projektus,
t.y., atlieka isanksting
savivaldybes kolegialiq administravim-o subjektq teises
aktq projektq ioni.;tg. Slame k;;,r."Ie,
etape yra patikrinami savivaldybes tarybos sprendimq projektai
tei siq projektq aiskinamieji rastai.

3

tgybq parengtq sprendimq projektq prieliurE aflieka Tarnybos
ybes atstovo jiems priskirtas savivalJyb.. uibu pagal
atskirus

val
Vy

tarybos
s

I5ankstine savivaldybes
savivaldybes interneto svetaineje pradedami

priezilra
valdybes t
paskelbus

nustatvtus neatitikimus, valstybes tarnautojas,
ji Vyriausybes atstovui.

ra5to projekt4 ir pateikia

q"l3l1i;rtHlffffiffi:'^fi #fJffiilXJli;

Sprendimo projekto vertinimo met

Patikrinus savivaldybes ,.*{b9t sprendimq projektus, sprendZiama
del poreikio
.
dalyvauti savivaldybes tarybos posedyje lrlar imtis
kitq reikalingq u.iLr-r+, ,i.kiun, uzkirsti keli4
galimiems paZeidimams.
valstybes tarnautoj as dalyvauj a
valdybes tarybos nariams. kad
sprendimq.

, jis

Y

po
tarybos
varstytus

Vyriausybes atstovas, nei Tarnybos
i pateiktas pastabas, ir
oma, kad ne i visas i5ankstines pastabas buvo
aliojimq Vyriausybes atstovas turi imtis.

o atsiZvelgta

4

Dil

savivaldybir| administravimo subjektq priimtry

valstvbe

teisfus aktry

teisitumo

"":t'i:T:,fllfflj,i?1"'il511.:i'riTi,il1f.:1ffi#i

atskirus

ontroliuoja, kad savivaldybes tarybos priimti

aktuose nustatytus reikalavimus skelbti bUtina.

avimo subjekt4 del papildomos informacijos
as su tarnybines pagalbos pra5ymu, jeigu
nuostatq aiSkinimo ir taikymo, esant kitq
es sprendimo
aktas galimai

prieliurq yra
4.

\

ikalavim4;
niu (PareiSkimu)

Z.

del vieSojo

int

i teism4 su pra5ymu panaikinti s
akt4 (ar jo dali);
kreiptis
su
prasymu
s administravimo subjekt4
iparei
.i -teisma
igyvendinti istatym4, vykdyti Vyriausy-bes nutarima ar
9' kreiptis i administracin!teismq su abitrakdiu pareiSkimu
i5tirti norminio savivaldybes
7. kreiptis

8'

administracinio akto teisetum4;
10. imtis kitq veiksmq.
Gavgs Vyriausybes atstovo Zodinipavedim4, Tarnybos
valstybes tarnautojas parengia ir
pateikia Vyriausybes atstovui :
1' kreipimosi savivaldybes administravimo subjekt4 del papildomos informacijos
pateikimo projekt4;
2' kreipimosi atitinkam4 valstybes institucij4 del tamybines pagalbos suteikimo
projekt4;

i

i

inimo kontrolg ir prieZiur4 vykdandiai valstybes
iimto teises akto vykdymo sustabdymo projekt4;
ojekt4;
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6. ie5kinio (parei5kimo) teismui del
7. praSymo teismui panaikinti skund

praSymo
istatym4, vykdyti Vyriaus
9' parei5kimo
8.

akto teisetum4 projekt4.

Teikimas

ir

savi
t4 teis

teismui iStirti norminio savivaldybes administracinio

Reikalavimas nera privalomojo pobudzio aktai. Savivaldybiq
su Teikimo ar Reikalavimo nuostatomis. Jei
ar Reikalavimo ir nera istatyminiq
atstovas kreipiasi i atitinkamos
os teises sprgsti. piktnaudZiavimo

rengiamq teises aktq projektq prieZiDros
subjektq priimtq teises aktq prieZi[ros
teises aktt4 vertinimo kriteria ir prieiiuros

o

Lina tai, jog, pagal Vyriausybes atstovo veiklos

Tarnyba.kas. pusmeti pateikia informacij4 apie savo
veikl4 vyriausybei
savivaldybiq asociacijai ir viesai si4 informaciia paskettlu'ruuo
interneto iinkiatapyje.

ir

Lietuvos

ISvada

funkcijos yra kontroles ar
tadiau atsiZvelgiant i Sioje
a iSvada, kad korupcijos

Vyriausybes atstove
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