Molėtų rajono savivaldybės 2017 - 2020 metų
korupcijos prevencijos programos
priedas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA UŽ 2020 METUS.
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1.1.

1.2.

1. Nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė
Atlikti gyventojų apklausą Viešųjų ryšių
2018
Apklausos būdu
Apklausų
Nuo 2020 m. spalio 1 d. iki gruodžio 1
savivaldybės
internetiniame ir informatikos metais ir
nustatomos
skaičius,
d. atlikta apklausa „Korupcijos
puslapyje
dėl
korupcijos
skyrius
2020
Savivaldybės veiklos
laikotarpis ir
pasireiškimo galimybės Molėtų rajone
pasireiškimo ir apibendrinti
metais
sritys, kuriose gali
internetinės
2020“. Apklausos rezultatai paskelbti
pateiktų atsakymų rezultatus.
būti didžiausia
nuorodos.
savivaldybės
interneto
svetainės
tikimybė korupcijai
„Korupcijos prevencijos“ srities dalyje
pasireikšti.
„Aktuali informacija“
Nustatyti korupcijos
Centralizuotas
Kasmet
Bus nustatyta
Įvertintų veiklos
2020 metais 28 savivaldybės įstaigos
pasireiškimo tikimybę
vidaus audito
III ketv.
korupcijos
sričių skaičius ir
įmonės
atliko
korupcijos
vykdymo laikotarpiais
skyrius
pasireiškimo
pasireiškimo tikimybės nustatymą
įstaigose, veiklos srityse
tikimybė
savarankiškai pasirinktose įstaigų
atitinkamai pagal Savivaldybės
Savivaldybės veiklos
veiklos srityse ir apie tai pateikė
kontrolieriaus ir Savivaldybės
srityse, pateikiant
informaciją.
administracijos vidaus audito
motyvuotą išvadą
skyriaus patvirtintus
dėl korupcijos
2020
metais
savivaldybės
kasmetinius 2017, 2018, 2019,
pasireiškimo
administracijoje
buvo
atliktas
2020 metų veiklos planus.
tikimybės
korupcijos pasireiškimo tikimybės
kontroliuojančiai
nustatymas srityje, susijusioje su
institucijai
traktorių, savaeigių ir žemės ūkio
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mašinų bei jų priekabų registravimu ir
technine apžiūra.
Viso įvertintų veiklos sričių skaičius –
29.
1.3.

Nustačius korupcijos
pasireiškimo tikimybę (1.2.
punktas), parengti motyvuotą
išvadą mero vardu ir pateikti ją
Korupcijos prevencijos
komisijai,Savivaldybės
administracijos direktoriui,
STT.

Centralizuotas
vidaus audito
skyrius,
Teisės ir
civilinės
metrikacijos
skyrius

Kasmet
Nustatyti konkrečias
Išvada
korupcijos
pateikiama
prevencijos
per mėnesį
priemones.
nuo
korupcijos
tikimybės
nustatymo,
bet ne
vėliau kaip
iki spalio
31d.

2

Motyvuotos
išvados mero
vardu
parengimas ir
jos pateikimas
iki spalio 31 d.
STT.

2020
metais,
vadovaujantis
savivaldybės
administracijoje
ir
savivaldybės
įstaigose
atliktais
korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymais, Centralizuotas vidaus
audito skyrius parengė Molėtų rajono
savivaldybės mero motyvuotą išvadą
dėl įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja
didelė
korupcijos
pasireiškimo tikimybė, kuri buvo
pateikta Specialiųjų tyrimų tarnybai
savivaldybės Mero 2020-10-06 d. raštu
Nr.B22-1971
,,Dėl
motyvuotos
išvados, dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo Molėtų r.
savivaldybės administracijoje vykdant
traktorių, savaeigių ir žemės ūkio
mašinų bei priekabų registravimą ir
techninę priežiūrą, ir korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo
Molėtų r. savivaldybės biudžetinėse,
viešosiose
įstaigose,
uždarosiose
akcinėse bendrovėse, pateikimo“.

Savivaldybės administracijoje, atliktus
korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą srityje, susijusioje su
traktorių, savaeigių ir žemės ūkio
mašinų bei jų priekabų registravimu ir
technine apžiūra, buvo pateiktos 2
rekomendacijos
korupcijos
pasireiškimo tikimybei valdyti.
Savivaldybės
įstaigos,
atlikusios
korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą savarankiškai pasirinktose
įstaigų veiklos srityse, savarankiškai
numatė
priemones
korupcijos
pasireiškimo tikimybei valdyti.

2.1.

2. Viešojo administravimo srityje nustatyti tikslias ir aiškias sprendimų priėmimo procedūras, sumažinti galimybę tarnautojų veikimui
savo nuožiūra
Savivaldybės, Savivaldybės
Viešųjų ryšių
Nuolat
Viešas visuomenės
Parengtų ir
Informaciją žr. žemiau
įstaigų, įmonių interneto
ir informatikos
informavimas apie
paskelbtų
svetainėse pateikti
skyrius.
teikiamas
paslaugų aprašų,
administracinių paslaugų
administracines
atmintinių,
teikimo aprašus, nuorodas į
Savivaldybės
paslaugas, jų
prašymų formų
teisės aktus, reglamentuojančius
įstaigos,
įkainius.
skaičius.
šių paslaugų teikimą ir
įmonės,
Skatinamas skaidrus
administravimą. Pateikti
Savivaldybės
ir atviras viešųjų
atmintines, prašymų formas
administracijos
paslaugų teikimas.
(administracinės paslaugos
skyriai, į
Supaprastinta
gavimui), administracinių
struktūrinius
informavimo apie
paslaugų įkainius.
padalinius
teikiamas paslaugas
neįeinantys
sistema ir
valstybės
informacijos
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tarnautojai.

prieinamumas.

Savivaldybės interneto svetainėje ir VRM administruojamoje Centralizuotoje viešųjų ir administracinių paslaugų sistemoje PASIS skelbiami ir atnaujinami
127 administracinių paslaugų aprašai su prašymų formomis. Pradėtas esminis paslaugų aprašų atnaujinimas, PASIS pateikta tvirtinti 20 atnaujintų aprašų.
45 paslaugos teikiamos elektroniniu būdu Elektroniniuose valdžios vartuose bei Teritorijų planavimo dokumentų (TPDRIS, ŽPDRIS), Socialinės paramos
(SPIS) ir kitose centralizuotose valstybės informacinėse sistemose.
Molėtų kultūros centras. Kultūros centro interneto puslapyje www.moletaikultura.lt paskelbtas administracinių paslaugų teikimo aprašas.
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai. Įstaigos teikiamos paslaugos skelbiamos interneto puslapyje www.moletuvaikai.lt nuorodoje
Admninistracinės paslaugos.
Molėtų "Saulutės" vaikų l/d interneto puslapyje www.moletusaulute.lt skyriuje VEIKLA- Korupcijos prevencija- talpinama:
1.- Molėtų "Saulutės" vaikų l/d Korupcijos prevencijos Tvarkos aprašas;
- Molėtų "Saulutės" vaikų l/d Korupcijos prevencijos programa, įgyvendinimo priemonių planas; informacija kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su
korupcinio pobūdžio veikla.
2. Molėtų "Saulutės" vaikų l/d interneto puslapyje www.moletusaulute.ltskyriuje "Tėveliams" talpinama: Molėtų raj. sav. vaikų priėmimo į ikimokyklinio
ugdymo įstaigas tvarkos aprašas; laisvų vietų grupėse sąrašas; registracijos į darželį eilė; lengvatų suteikimo nuo užmokesčio už vaiko išlaikymą prašymai;
Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas; mokesčio už vaikų išlaikymą
ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas.
3. Teikiamos vadovų turto ir privačių interesų deklaracijos VMI.
4. Užtikrinamas skaidrus ir racionalus viešųjų pirkimų organizavimas ir atlikimas. Sutartis galima matyti per CVPIS, CPO.
5. Bendruomenei teikiama ataskaita apie gautas ir panaudotas labdaros ir paramos lėšas.
Molėtų pradinė mokykla. Mokyklos interneto puslapyje adresu: www.pradine.moletai.lm.lt pateikti administracinių paslaugų teikimo aprašai, nuoroda į
teisės aktus, reglamentuojančius šių paslaugų teikimą ir administravimą.Pateikta :Mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas, vaiko iki 14 metų mokymo
sutartis.
Molėtų „Vyturėlio“ vaikų l/d. interneto puslapyje pateikti paslaugų teikimo aprašai, nuorodos į teisės aktus, reglamentuojančius šių paslaugų teikimą ir
administravimą, administracinių paslaugų įkainius - http://www.vyturelismoletai.lt/Priemimas%20i%20istaiga.html.
Molėtų gimnazija. Viešosios paslaugos: 1. Pažymėjimų, brandos atestatą ar jo dublikatą buvusiam Molėtų rajono reorganizuotos į žemesnę pakopą ar
likviduotos mokyklos mokiniui. 2. Prašymai priimti į gimnaziją. Tvarkos: 1.Molėtų gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.2. Molėtų gimnazijos
mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės.3. Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašas.4. Mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimo tvarkos aprašas. 5. Gabių ir talentingų mokinių apdovanojimų tvarkos aprašas.6. Pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo
mokytojo dienynų, neformaliojo ugdymo bei namų mokymo dienynų tvarkymo ir sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas. 7.
Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas. 8.Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas. 9. Molėtų gimnazijos konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas.
10.Molėtų gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės. 11. Maitinimo tvarkos aprašas. 12.Vaikų maitinimo organizavimo aprašo priedai.
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13.Valgiaraštis. 14.Teikiamų paslaugų kainoraštis.15. Molėtų rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl bazinės mokyklos skyrimo“.
UAB
„Molėtų
šiluma“
informacija
apie
įmonės
teikiamas
paslaugas
nurodyta
įmonės
interneto
puslapyje
adresu
https://www.moletusiluma.lt/vartotojams/paslaugos , informacija apie įmonės teikiamų paslaugų kainas nurodyta įmonės interneto puslapyje adresu https://www.moletusiluma.lt/vartotojams/kainos.
Molėtų rajono paslaugų centras parengtų ir paskelbtų paslaugų aprašų, atmintinių, prašymų formų skaičius-3 ( paslaugų sąrašas-1, paslaugų kainoraštis-1,
paslaugų gavėjų sąrašas-1).Molėtų rajono Alantos senelių namai. Sprendimas dėl asmens išlaikymo kainos; pavyzdinė sutarties dėl paslaugų teikimo
įstaigoje forma; LR socialinių paslaugų įstatymo nuoroda dėl apmokėjimo už globos įstaigose teikiamas paslaugas.
VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras Interneto puslapyje http://moletugmp.lt/ pateikta dėl mokamų paslaugų teikimo prašymo forma,
įkainiai, nuorodos į teisės aktus, reglamentuojančius šių paslaugų teikimą ir administravimą.
UAB „Molėtų vanduo“ interneto puslapyje paskelbtų prašymų formų, paslaugų aprašų skaičius -7.
Molėtų socialinės paramos centras Interneto puslapyje www.moletuspc.lt pateikiami tvarkos aprašai, atmintinės, teikiamų paslaugų įkainiai. Ši informacija
prieinama nuolat.Puslapyje yra paskelbti 8 tvarkos aprašai, 2 atmintinės.
Molėtų r.kūno kultūros ir sporto centras.Atnaujinta ir parengta 13 naujų, sporto centro veiklą reglamentuojančių tvarkos aprašų. Visa informacija skelbiama
interneto puslapyje www.moletusportas.lt
Kitos Savivaldybės įstaigos, įmonės atitinkamai reikiamą informaciją skelbia savo tinklapiuose.
2.2.

Užtikrinti
ir
kontroliuoti
Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo
valstybės tarnyboje įstatymo
nuostatų taikymą Savivaldybės
administracijoje, Savivaldybės
įstaigose, įmonėse.
Prižiūrėti ar asmenys laiku ir
tinkamai pateikia privačių
interesų
deklaracijas.
Informaciją apie tai raštu
pateikti Korupcijos prevencijos
komisijai.

Bendrasis
skyrius

Nuolat

Sudarytos prielaidos
išvengti viešųjų ir
privačių interesų
konfliktų.
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Pateikusių
deklaracijas
asmenų skaičius.
Interesų
konfliktų
skaičius.

Prižiūrima ar asmenys laiku ir tinkamai
pateikia privačių interesų deklaracijas
IDIS sistemos pagalba.
Pateikusių
deklaracijas
asmenų
skaičius neužfiksuotas dėl ne visų
reikiamų duomenų pateikimo IDIS
sistemoje.
Valstybės
tarnautojai,
politikai
informuoti apie prievolę deklaruoti
viešus
ir
privačius
interesus
elektroniniu
būdu,
teiktos
konsultacijos.
Interesų konfliktų atvejų neužfiksuota.

3.1.

4.1.

3. Antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės teisės aktus ir teisės aktų projektus, tobulinti antikorupcinio teisės aktų ar teisės aktų
projektų vertinimo mechanizmą
Antikorupciniu požiūriu vertinti
Teisės aktų
Nuolat
Pagerės
Įvertintų teisės 2020 metais antikorupciniu požiūriu
norminių teisės aktų projektus,
projektų
Savivaldybės
aktų projektų
buvo įvertinta 19 norminių teisės aktų
kuriuos privaloma įvertinti
rengėjas,
institucijų ir įstaigų
skaičius.
projektų.
pagal Korupcijos prevencijos
Teisės ir
priimamų teisės aktų
įstatymo 8 straipsnio 1 dalies
civilinės
kokybė.
nuostatas.
metrikacijos
skyrius,
Antikorupcijos
komisija
4. Kurti kovos su korupcija kultūrą, vykdyti Savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų , personalo švietimą korupcijos prevencijos srityje,
vykdyti antikorupcinio švietimo programų diegimą ir tobulinimą švietimo įstaigose
Rengti Savivaldybės politikų,
Savivaldybės administracijos
darbuotojų,
Savivaldybės
įstaigų, įmonių darbuotojų
mokymus
korupcijos
prevencijos klausimais

Bendrasis
skyrius,
Savivaldybės
įstaigos,
įmonės.

Savivaldybės
politikai, valstybės
tarnautojai ir
darbuotojai bus
supažindinti su
korupcijos
prevencinėmis
priemonėmis ir
pasekmėmis.

Pagal
poreikį
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Priemonių
(paskaitų,
seminarų,
susitikimų ir
pan.) skaičius.
Mokymuose
dalyvavusių
asmenų skaičius.

1 savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojas dalyvavo
iniciatyvos „Skaidrumo akademija“
pristatymo renginyje. „Saulutės“vaikų
l/d darbuotojai dalyvavo projekto
"Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas
antikorupcinės aplinkos kūrimo ir
korupcijos prevencijos priemonių
vykdymo srityse" mokymuose,
seminare „Korupcijos prevencija:
pakeitimai ir praktinis įgyvendinimas.“
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo
namai 1 darbuotojas dalyvavo
mokymuose tema ‚Korupcijos
prevencijos mokymai“.
UAB „Molėtų šiluma“: darbuotojai
dalyvavo nuotolinėje paskaitoje
„Nepotizmo rizikos Lietuvos

savivaldybių įmonėse“;
2020 m. kitų įstaigų atstovai
mokymuose korupcijos prevencijos
klausimais nedalyvavo.
4.2.

Konsultuoti
Savivaldybės
įstaigas,
įmones korupcijos
prevencijos klausimais.

Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
įsakymu
paskirtas asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
priežiūrą.

Sumažinta
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė.

Esant
poreikiui

Konsultacijų
skaičius.

Švietimo įstaigų,
Informaciją žr. žemiau
kuriose
pravestos
antikorupcinės
mokymo
programos
(konkursai,
paskaitos ir kt.
renginiai)
skaičius.
„Saulutė“vaikų l/d -mininėtos pilietines iniciatyvos "Be patyčių", "Tolerancijos dieną"; gruodžio 9 d. pažymėta Tarptautinę antikorupcijos diena,
organizuota popietė priešmokyklinukams (Molėtų „Saulutės“ vaikių l/d interneto puslapyje www.moletusaulute.lt – Naujienos);
4.3.

Diegti antikorupcines mokymo
programas švietimo įstaigose
(konkursų, paskaitų ir kt.
renginių antikorupcine tema
organizavimas).

Kultūros ir
švietimo
skyrius,
Švietimo
įstaigos.

Vykdoma esant poreikiui,
nefiksuojant konsultacijų skaičiaus

Mokinių
informavimas ir
švietimas korupcijos
prevencijos
klausimais.

Kasmet

Molėtų gimnazija. Diegtos antikorupcinės mokymo programos mokiniams; pamokos – 6; kūrybinės pamokos- 14, klasių valandėlės – 4; diskusija- 1.
Molėtų progimnazija. Antikorupcinė šviečiamoji veikla mokiniams integruota į klasių vadovų valandėles. 2020 m. lapkričio mėn. 8-ųjų klasių mokiniams
buvo organizuota 1 prevencinė priemonė su Molėtų r. Policijos komisariato pareigūnai.
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Molėtų pradinė mokykla. Kadangi mokykloje mokosi tik pradinių klasių (6-10 metų) mokiniai, pilietiškumo ir sąžiningo elgesio temos integruotos į
bendrojo ugdymo (dorinis, lietuvių kalba, pasaulio pažinimas ir kt.) dalykų pamokas ir neformaliojo ugdymo veiklas.

5. Įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę, ugdyti visuomenės narių pilietinį sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai
5.1.

5.2.

Užtikrinti anoniminės
informacijos apie korupcijos
apraiškas ar įtarimus apie tokio
pobūdžio veikas Savivaldybės
administracijos, Savivaldybės
įstaigų, įmonių darbuotojų
veikloje teikimo galimybes:
telefono linija, elektroninis
paštas ar kt. Apie galimybes
teikti informaciją skelbti
vietinėje spaudoje, įstaigų
internetiniuose tinklalapiuose.
Siekti didinti viešųjų pirkimų
apimtis per Centrinę perkančiąją
organizaciją (toliau – CPO),
atsižvelgiant į CPO prekių ir
paslaugų kataloge pateiktų
prekių, paslaugų ir darbų
asortimentą.

Viešųjų ryšių
ir informatikos
skyrius

Padidėjęs
visuomenės
informuotumas apie
kreipimosi galimybę
susidūrus su
korupcinio pobūdžio
veikomis.

Nuolat

Informacinių
skelbimų
skaičius.

Apie galimybes teikti anoniminę
informaciją, korupcijos pasireiškimus
raštu, el. paštu, telefonu yra paskelbta
Savivaldybės interneto svetainėje
skiltyje
„Korupcijos
prevencija“
puslapyje
„Aktuali
informacija“
https://www.moletai.lt/go.php/lit/Aktu
ali-informacija .
Informacija pateikta ir ant Savivaldybės
I aukšte esančios pranešimų apie korupciją
dėžutės.

Viešųjų
pirkimų
skyrius

Nuolat

Efektyvesnis ir
skaidresnis viešųjų
pirkimų atlikimas
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Vykdytų
pirkimų
procentinis
skaičius per
CPO.

Molėtų rajono savivaldybės
administracija įsigyja prekių, paslaugų
ar darbų iš Centrinės perkančiosios
organizacijos arba per ją, kai centrinės
perkančiosios organizacijos kataloge
siūlomos prekės, paslaugos ar darbai
atitinka perkančiosios organizacijos
poreikius ir perkančioji organizacija
negali jų atlikti efektyvesniu būdu
racionaliai naudodama tam skirtas
lėšas. Per 2020 m. įvykdyta 18 pirkimų
naudojantis Centrinės perkančiosios

organizacijos katalogu. Bendra visų
pirkimų vertė 75238,11 Eur.
5.3.

5.4.

5.5.

AB ir UAB, kurių akcijos, Savivaldybės
Nuolat
suteikiančios daugiau kaip ½ kontroliuojamų
balsų akcininkų susirinkime,
įmonių
nuosavybės teise priklauso (UAB „Molėtų
Savivaldybei,
interneto
šiluma“,
svetainėse skelbti ir viešinti UAB „Molėtų
informaciją
apie
suteiktą
švara“,
paramą, t. y. viešai atsiskaityti, UAB „Molėtų
kam ir pagal kokius kriterijus
autobusų
skiriama parama.
parkas“,
UAB „Molėtų
vanduo“)
vadovai
Nagrinėti asmenų skundus, Antikorupcijos
Gavus
žiniasklaidos pranešimus dėl
komisija
skundą,
galimų korupcinio pobūdžio
pranešimą.
nusikalstamų veikų, padarytų
Savivaldybės administracijos,
Savivaldybės įstaigų, įmonių
vadovų, valstybės tarnautojų,
darbuotojų, atvejų. Išnagrinėti
šiuos atvejus, imtis priemonių
pažeidimams pašalinti.
Viešai skelbti Savivaldybės
Korupcijos
prevencijos
programą
ir
programos
įgyvendinimo priemonių planą
interneto svetainėje
www.moletai.lt,
skiltyje

Viešųjų ryšių
ir informatikos
skyrius

Paskelbta
informacija,
internetinė
nuoroda.

Informacija apie UAB „Molėtų šiluma“
2020 m. suteiktą paramą nurodyta
įmonės interneto puslapyje adresu https://www.moletusiluma.lt/administr
acinė informacija/parama .
UAB „Molėtų švara“ 2020 m. apie
paramos suteikimą paskelbta
UAB
,,Molėtų švara" internetinėje svetainėje
http://www.moletusvara.lt/page/114

Kitos įmonės 2020 metais paramos
neteikė.
Laiku reaguoti į
paaiškėjusius faktus,
pritaikyti tinkamas
antikorupcines
priemones.

Užtikrintas
korupcijos
prevencijos
priemonių viešumas.

Kasmet,
Savivaldy
bės tarybai
priėmus
sprendimą
dėl
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Skundų,
pranešimų dėl
galimų
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamų
veikų skaičius.
Komisijos
priimtų
sprendimų
skaičius.
Sudaryta
galimybė
plačiau
informuoti
visuomenę.

2020 metais skundų ar pranešimų
nebuvo gauta, todėl Komisija
sprendimų nepriėmė.

Korupcijos prevencijos programa ir
priemonių
planas
skelbiami
Savivaldybės interneto svetainėje
skiltyje
„Korupcijos
prevencija“
puslapyje „Prevencijos programos“
https://www.moletai.lt/go.php/lit/Preve

,,Korupcijos prevencija“.
5.6.

Teikti Savivaldybės tarybai
Antikorupcijos komisijos
veiklos bei Korupcijos
prevencijos programos
įgyvendinimo ataskaitą, pateikti
informaciją apie įvykdytas
priemones. Ataskaitą paskelbti
Savivaldybės interneto
svetainėje www.moletai.lt,
skiltyje,,Korupcijos
prevencija“.

Antikorupcijos
komisija,
Viešųjų ryšių
ir informatikos
skyrius.

patvirtini
mo
Kasmet,
I ketvirtis

ncijos-programos
Užtikrintas
informacijos apie
Antikorupcijos
komisijos veiklos bei
Korupcijos
prevencijos
programos vykdymą
viešumas.

_____________________________
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Ataskaitų
pateikimo ir jų
paskelbimo
laikotarpis,
internetinė
nuoroda.

Skelbiamos ataskaitos už praėjusius
metus
Savivaldybės
interneto
svetainėje www.moletai.lt, skiltyje
,,Korupcijos prevencija“ puslapyje
„Prevencijos programos“

