VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2016-2019
METAMS ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminai

Atsakingi vykdytojai

Kontroliuojanty
s asmenys

Rezultatai

1.

Įgyvendinti „vieno
langelio“ principą,
registruojant asmenis
konsultacijoms vietoje.

2019 m. II
ketv.

Veiklos procesų ir
vidaus kontrolės
skyriaus vedėjas

Patarėjas,
kuruojantis
Veiklos procesų
ir vidaus
kontrolės
skyriaus veiklą

Įvykdyta.
Sukurta galimybė dokumentų
valdymo informacinėje
sistemoje ,,Avilys“
registruoti interesantus
konsultacijoms.

Informacinių sistemų
valdymo skyriaus
vedėjas

2.

3.

4.

Vykdyti aktyvią
nustatytos tvarkos dėl
Inspekcijos darbuotojų
apsaugos nuo neteisėto
poveikio laikymosi
stebėseną.
Teikti Specialiųjų
tyrimų tarnybai
svarbiausių rengiamų
teisės aktų projektus
antikorupcinio požiūrio
įvertinimui.

Nuolat

Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas

2019 m. IIV ketv.

Administracijos
padalinių, rengiančių
teisės aktų projektus,
vadovai

Atrankos būdu tikrinti
Inspekcijos darbuotojų
priimtų sprendimų
teisėtumą ir imtis
priemonių nustačius
pažeidimus.

Nuolat

Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas

Viršininko
pavaduotojas,
kuruojantis
Informacinių
sistemų
valdymo skyrių
Patarėjas,
kuruojantis
Vidaus tyrimų
skyriaus veiklą

Kancleris
Inspekcijos
patarėjai,
kuruojantys
administracijos
padalinių,
rengiančių teisės
aktų projektus,
veiklą
Inspekcijos
patarėjas,
kuruojantis
Vidaus tyrimų
skyriaus veiklą

Nuolat vykdoma.

Tokie teisės aktai rengiami
nebuvo.

Įvykdyta.
2019 m. patikrinta:
1. 6 pažymos apie statinio (ių) statybą be nukrypimų nuo
esminių statinio (-ių)
projekto sprendinių, 4
atvejais nustatyti teisės aktų
pažeidimai, pateiktas 1
pasiūlymas dėl teisės aktų
tobulinimo (2019-12-31 Nr.
4D-3617; 2020-01-02 Nr.
4D-2 (patikrinimai atlikti
2019 m. (užfiksuota
patikrinimo aktuose);
2. 8 deklaracijos apie
statybos užbaigimą, nustatyti
16 teisės aktų pažeidimų,
pateikti 2 pasiūlymai dėl
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5.

6.

7.

Užtikrinti spaudoje bei
kitose masinėse
informavimo
priemonėse
pasirodžiusios
informacijos, susijusios
su Inspekcijos
darbuotojų galimomis
korupcinio pobūdžio
veikomis, patikrinimą
bei greitą reakciją į tokią
informaciją.
Bendradarbiauti su
teisėsaugos
institucijomis
(Specialiųjų tyrimų
tarnyba, Finansinių
nusikaltimų tarnyba prie
Vidaus reikalų
ministerijos, Generaline
prokuratūra), keistis
aktualia informacija ir
metodine pagalba pagal
kompetenciją.

Pagal
poreikį

Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas
Atstovas viešiesiems
ryšiams

Inspekcijos
patarėjas,
kuruojantis
Vidaus tyrimų
skyriaus veiklą

teisės aktų tobulinimo (201912-31 Nr. 4D-3620; 2020-0107 Nr. 4D-40 (patikrinimai
atlikti 2019 m. (užfiksuota
patikrinimo aktuose).
Įvykdyta. Pasirodžiusi
informacija buvo tikrinta,
faktas nepasitvirtino.

Viršininkas

Nuolat

Sustiprinti Inspekcijos
2019 m. III
tarnybinių duomenų
ketv.
apsaugą, taikant principą
„būtina žinoti“, t. y.
nustatyti tvarką, kad

Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas
Teisės departamento
direktorius
Informacinių sistemų
valdymo skyriaus
vedėjas

Inspekcijos
patarėjai,
kuruojantys
administracijos
padalinių veiklą
Kancleris

Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas

Administravimo
skyriaus vedėjas
Teisės departamento
direktorius

Kancleris

Įvykdyta.
Teikta informacija rengiant
Korupcijos rizikos analizę
Inspekcijoje, teiktos pastabos
parengtam korupcijos rizikos
analizės projektui (2019-0813 raštas Nr. 1D-11105).
Teiktos pastabos dėl
Specialiųjų tyrimų tarnybos
parengtos išvados dėl
korupcijos rizikos analizės
saugomų teritorijų direkcijų
veiklos srityse projektui
(2019-12-16 raštas Nr. 1D16936) .
Teiktos pastabos Specialiųjų
tyrimų tarnybos parengtam
korupcijos rizikos analizės
išvados projektą Kultūros
paveldo departamento
veiklos srityse projektui
(2019-11-11 Nr. raštas 1D15100).
Taip pat bendraujama su
nurodytomis institucijomis
pagal poreikį Vidaus tyrimų
skyriaus specialistui
(Imuniteto pareigūnui)
organizuojant nedidelio
mąsto susitikimus, kurių
metu taip pat dalinamasi
aktualia metodine
informacija.
Įvykdyta.
2019-06-27 įsakymas Nr.1V92 ,,Dėl Valstybinės
teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijos prie
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Inspekcijos darbuotojai
turi teisę naudotis tik
tokios apimties
Inspekcijos
duomenimis, kiek tai yra
būtina jų tarnybinėms
funkcijoms atlikti.

8.

9.

Gavus pagrįstų
duomenų apie galimai
padarytas korupcinio
pobūdžio nusikalstamas
veikas, perduoti
informaciją pagal
kompetenciją
teisėsaugos
institucijoms.
Organizuoti Inspekcijos
vykdomų pažymų apie
statinio statybą be
nukrypimų nuo esminių
statinio projekto
sprendinių išdavimo ir
deklaracijų apie statybos
užbaigimą tvirtinimo
funkcijų perdavimą
ekspertizės įmonėms
teikiant Aplinkos
ministerijai reikiamą
konsultacinio pobūdžio
informaciją, rengiant
vidaus teisės aktų
pakeitimo projektus.

Esant
poreikiui

Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas

Patarėjas,
kuruojantis
Vidaus tyrimų
skyriaus veiklą

2019 m. I –
IV ketv.

Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas

Patarėjai,
kuruojantys
administracijos
padalinių veiklą

Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas
Teisės departamento
direktorius

Kancleris

aplinkos ministerijos
viršininko 2014 m. gruodžio
30 d. įsakymo Nr. 1V-205
„Dėl asmens duomenų
tvarkymo Valstybinėje
teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijoje prie
aplinkos ministerijos
taisyklių patvirtinimo ir
atsakingų už duomenų saugą
asmenų skyrimo“ pakeitimo“
Įvykdyta.
Tokių duomenų gauta
nebuvo.

Priemonė vykdoma
Inspekcijos kompetencijos
ribose.
Atsakydama į Lietuvos
Respublikos aplinkos
ministerijos ir Teisės aktų
informacine sistema (TAIS)
pateiktą informaciją (201904-26 raštas Nr. 1D-6195) ir
2019-05-20 priminimas Nr.
1D-7188), Inspekcija teikė
Aplinkos ministerijai 201907-02 raštą Nr. 2D-8909
(pastabas) dėl Teritorijų
planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros
įstatymo, Statybos įstatymo,
Architektūros įstatymo,
Teritorijų planavimo
įstatymo, Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos
įstatymo pakeitimų projektų.
Pasiūlymai dėl nurodytų
funkcijų atsisakymo buvo
išdėstyti Inspekcijos 201911-15 teisinio reguliavimo
stebėsenos pažymoje Nr. 2D14793 (dėl Teritorijų
planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros
įstatymo) bei 2019-11-20
teisinio reguliavimo
stebėsenos pažymoje Nr. 2D15080 (dėl Statybos
įstatymo).
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10.

Sukurti automatinio
prašymų išduoti
užbaigimo aktus
skirstymo Inspekcijos
darbuotojams modelį
informacinėje sistemoje
„Infostatyba“.

2019 m. I
ketv.

Informacinių sistemų
valdymo skyriaus
vedėjas

Viršininko
pavaduotojas,
kuruojantis
Informacinių
sistemų
valdymo skyrių

11.

Atlikti 2018 metais
Inspekcijoje vykdyto
Administracinių teisės
pažeidimų
kodekso/Administracini
ų nusižengimų kodekso
taikymo analizę.

2019 m.
III-IV ketv.

Teisės departamento
direktorius

Kancleris

Vidaus tyrimų
skyriaus vedėjas

Patarėjas,
kuruojantis
Vidaus tyrimų
skyriaus veiklą

Reglamentuoti tvarką ir
kriterijus, kuriais
remiantis IS
,,Infostatyba“ paskirsto
prašymus suteikti
administracines
paslaugas bei
pranešimus apie
statybos
pradžią, rangovo ir
pagrindinių statybos
sričių vadovų
pasamdymą ar
paskyrimą Inspekcijos
darbuotojams.

2019 m. III
ketv.

Informacinių sistemų
valdymo skyriaus
vedėjas

Kancleris

12.

Atsižvelgiant į tai, kad
įstatymų priėmimas /
pakeitimas nėra Inspekcijos
kompetencija, šiuo metu
teisės aktai yra nepakeisti.
Inspekcijos vidinių teisės
aktų kaita bus vykdoma
nedelsiant pakeitus aukščiau
minėtus aktus.
Įvykdyta.
Modelis informacinėje
sistemoje „Infostatyba“ –
įdiegtas.

Įvykdyta.
Atlikta analizė ir pateiktas
2019-12-20 tarnybinis
pranešimas Nr. 4D-3577 dėl
2017-2018 metais
Inspekcijos vykdyto
Administracinių nusižengimų
kodekso (toliau – ANK)
taikymo bei rizikos valdymo
informacinės sistemos priedo
dėl administracinių
nusižengimų duomenų
pildymo.
Atlikus minėtą analizę,
pateikti pasiūlymai
Inspekcijos darbuotojams dėl
ANK nuostatų taikymo,
administracinių nusižengimų
teisenos gerinimo, kontrolės
užtikrinimo.
Įvykdyta.
2019-09-09 įsakymas Nr.
1V–155 ,,Dėl Valstybinės
teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijos prie
aplinkos ministerijos
viršininko 2017 m. liepos 17
d. įsakymo r. 1V-90 „Dėl
dokumentų registravimo
Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos
inspekcijos prie aplinkos
ministerijos dokumentų
valdymo informacinėje
sistemoje „Avilys“ ir
Lietuvos Respublikos
statybos leidimų ir statybos
valstybinės priežiūros
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informacinėje sistemoje
„Infostatyba“ pakeitimo“

2 uždavinys – užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Inspekcijos darbuotojų veiklą.
13. Analizuoti Inspekcijos
Nuolat
Vidaus tyrimų
Patarėjas,
Įvykdyta.
administracijos
skyriaus vedėjas
kuruojantis
Atliktos analizės dėl
teritorinių padalinių
Vidaus tyrimų
statybos produkcijos
veiklą (jos efektyvumą,
skyriaus veiklą
sertifikavimo centrui teiktų
kokybę, operatyvumą)
pranešimų, dėl reidų
bei administracinių
rezultatyvumo, dėl
paslaugų teikimo
privalomųjų nurodymų
procedūras ir pateikti
kontrolės, vykdyta
pasiūlymus dėl veiklos
specialistų, vykdančių
gerinimo.
dokumentų registravimo
funkcijas, darbo krūvio
analizė (2019-02-14 Nr.
VEV-1, 2019-02-15 Nr.
VEV-2, 2019-03-14 Nr.
VEV-3, 2019-12-11 Nr.
VEV-4, 2019-06-28 Nr. 4D1861). Atlikus analizes buvo
pateikti 5 pasiūlymai dėl
veiklos gerinimo. Pagal
pateiktus tarnybinius
pranešimus padaliniai teikė
Inspekcijos viršininkui
paaiškinimus dėl nustatytų
netikslumų, bei pagal poreikį
atnaujino informaciją
informacinėse sistemose
,,Avilys“ ir ,,Infostatyba“.
14. Modifikuotas
2019 m. IAdministravimo
Kancleris
Įvykdyta.
Inspekcijos atvirų
IV ketv.
skyriaus vedėjas
2019-12-04 įsakymu Nr. 1Vduomenų portalas,
201 buvo patvirtintas
kuriame patogiu formatu
Valstybinės teritorijų
(žemėlapiais ir (ar)
planavimo ir statybos
grafikais) paviešinta
inspekcijos prie Aplinkos
visuomenei ir
ministerijos duomenų
žiniasklaidai aktuali
atvėrimo tvarkos aprašas,
informacija apie
kuriuo ne tik nustatyti
Inspekcijos atliktus ūkio
duomenų atvėrimo veiklos
subjektų ir statybą
organizavimo, koordinavimo,
leidžiančių dokumentų
įgyvendinimo ir stebėsenos
patikrinimus.
procesai, bet ir atvirų
duomenų rinkiniai.
Įgyvendinant minėtą
įsakymą, pirmą kartą
duomenys buvo paskelbti iki
2019-12-20, taikant 6
mėnesių duomenų atvėrimo
periodiškumo rodiklį (2019
m. I–II ketv.) -
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http://vtpsi.lrv.lt/lt/atviriejiduomenys/statybos.
15.

Atlikti slapto kliento
tyrimus Inspekcijos
centriniame ir
teritoriniuose
padaliniuose.

2019 m. I –
IV ketv.

Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas

16.

Rengti pranešimus
žiniasklaidai apie
antikorupcinių
priemonių įgyvendinimą
Inspekcijoje.

2019 m.
liepos mėn.

Administracijos
padalinių, atsakingų už
antikorupcinių
priemonių vykdymą,
vadovai

Patarėjas,
kuruojantis
Veiklos
gerinimo
skyriaus veiklą

Įvykdyta.
Inspekcija dalyvavo pagal
Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų
vykdomą projektą
organizuotame „Slapto
kliento“ tyrime: prisidėjo
prie klausimyno kūrimo,
teikė galimus konsultacijų
scenarijus, analizavo tyrimo
ataskaitų projektus, teikė
pastabas.
3 uždavinys – didinti visuomenės pasitikėjimą Inspekcija ir gerinti jos nuomonę apie Inspekcijos veiklą.
Patarėjai,
kuruojantys
administracijo
s padalinių
veiklą

Atstovas viešiesiems
ryšiams
Kancleris

Įvykdyta.
Parengti pranešimai spaudai:
http://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/
ypatingas-demesysskaidrumui-prasymai-isduotistatybos-uzbaigimo-aktusstatybos-inspektoriams-busskirstomi-atsitiktinesatrankos-budu
http://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/
duomenys-apie-isduotusstatyba-leidzianciusdokumentus-prieinamikiekvienam-gyventojui

17.

18.

Skelbti informacinius
pranešimus apie
Inspekcijos veiklą ir
teritorijų planavimo ir
statybos sričių teisinį
reguliavimą Inspekcijos
išoriniame puslapyje,
socialiniame tinkle
Facebook, teikti
informaciją Aplinkos
ministerijai apie
Inspekcijos veiklą.

2019 m. IIV ketv.

Viešinti interneto
svetainėje ir
socialiniame tinkle
pranešimus,
infografikus, video

Nuolat

Konsultavimo skyriaus
vedėjas

Viršininkas

Atstovas viešiesiems
ryšiams

Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas
Atstovas viešiesiems
ryšiams

Patarėjai,
kuruojantys
administracijo
s padalinių
veiklą

http://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/
statybos-inspekcija-keiciasipristatoma-nauja-istaigosstruktura-ir-kitos-naujoves
Įvykdyta.
Inspekcijos išorinėje
svetainėje patalpintas 21
pranešimas apie Inspekcijos
veiklą bei teritorijų
planavimo ir statybos sričių
teisinį reguliavimą.
Informacija pasidalino
beveik visi portalai, t. y.
sklaida buvo efektyvi.
Socialiniame tinkle Facebook
paskelbta 16 informacinių
pranešimų.
Įvykdyta.
Parengtas statybos užbaigimo
procedūrų infografikas
http://vtpsi.lrv.lt/lt/konsultaci
jos/statykim-
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instrukcijas, socialines
reklamas, kurių tikslas ugdyti visuomenės
nepakantumą
savavališkoms
statyboms ir skatinti
gyventojus netoleruoti ir
Inspekcijai pranešti apie
pastebėtus pavojingus,
žalą aplinkai, darniai
plėtrai ir visuomenės
saugumui darančius
pažeidimus, informuoti
apie visuomenės
galimybes įsitraukti į
aplinkos formavimo
procesus.
19.

20.

21.

22.

Teikti konsultacinio ir
kt. pobūdžio informaciją
regioninės spaudos
leidiniuose.

2019 m. IIV ketv.

Vidaus tyrimų skyriaus
vedėjas

Viršininkas

Konsultavimo skyriaus
vedėjas

Patarėjas,
kuruojantis
teritorinių
padalinių
veiklą

Teritorinių padalinių
vadovai

Dalyvauti televizijos ir
radijo laidose pristatant
neteisėtų statybų ir
korupcijos
problematiką.

Pagal
poreikį

Užtikrinti aktyvų
informacijos, kurios
tikslas – ugdyti
visuomenės
nepakantumą
savavališkoms
statyboms ir skatinti
gyventojus netoleruoti ir
Inspekcijai pranešti apie
pastebėtus pavojingus,
žalą aplinkai, darniai
plėtrai ir visuomenės
saugumui darančius
pažeidimus, informuoti
apie visuomenės
galimybes įsitraukti į
aplinkos formavimo
procesus – viešinimą
radijo stotyse
Surengti susitikimus su
savivaldybių
administracijomis

2019 m. I –
III ketv.

Atstovas viešiesiems
ryšiams
Konsultavimo skyriaus
vedėjas

kartu/infografikai/statybosuzbaigimas.
Taip p at parengtas
infografikas „Asmenų
skundų nagrinėjimas“ yra
paskelbtas VTPSI išorinėje
svetainėje Konsultacijos /
Statykim kartu! /
Infografikai. Minėtas
infografikas vizualizuoja
įvairių skundų (įskaitant
skundus, susijusius su
savavališkomis statybomis,
pareigūnų korupcija ir pan.)
pateikimo Inspekcijai būdus,
jų nagrinėjimo terminus ir
procedūras.
Įvykdyta.
Konsultavimo skyrius teikė
20 kartų konsultacinio
pobūdžio informaciją dėl
paskelbimo.

Viršininkas
Viršininkas

Įvykdyta.
Dalyvauta radijo stoties
Lietus radijo laidų serijoje.

Viršininkas

Įvykdyta.
Dalyvauta radijo stoties
Lietus radijo laidų serijoje,
kurioje Konsultavimo
skyriaus darbuotojai
tiesioginio eterio metu
atsakinėjo į radijo vedėjų
klausimus. Iš viso per I
pusmetį dalyvauta 16 kartų.

Patarėjai,
kuruojantys
Veiklos

Įvykdyta.
Informacinių sistemų
valdymo skyriaus ir

Atstovas viešiesiems
ryšiams
Konsultavimo skyriaus
vedėjas
Atstovas viešiesiems
ryšiams

2019 m. IIV ketv.

Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas
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(susitikimų tikslas –
užtikrinti aktyvesnį
bendradarbiavimą ir
efektyvesnį savivaldybių
konsultavimo procesą
mažinant neteisėtų
savivaldybių
administracijų priimtų
sprendimų skaičių).
23.

Konsultavimo skyriaus
vedėjas
Informacinių sistemų
valdymo skyriaus
vedėjas

Kancleris
Teritorinių padalinių
vadovai
Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas

Surengti susitikimus su
regionuose
įsikūrusiomis
bendruomenėmis
(susitikimų metu
Inspekcijos specialistai
pristatys bendruomenių
atstovams aiškią
konsultacinio pobūdžio
šviečiamąją informaciją
apie teisinį
reglamentavimą, pristato
kaip įsitraukti į aplinkos
formavimo procesus bei
supažindins su
pagrindinėmis
Inspekcijos funkcijomis;
susitikimų metu bus
skatinamas
neabejingumas
korupcijos apraiškoms ir
savavališkos statybos
reiškiniui).
Atlikti 2018 m.
vartotojų pasitenkinimo
Inspekcijos teikiamomis
paslaugomis indekso
apskaičiavimo tyrimą.

2019 m. IIV ketv.

25.

Atlikti visuomenės
apklausų nuomonės
tyrimą.

2019 m.
III-IV ketv.

Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas

26.

Inspekcijos išoriniame
tinklalapyje paviešinti
informaciją apie
dažniausiai nustatomus
teisės aktų pažeidimus
teritorijų planavimo ir
statybos srityse.

2019 m. II
ketv.
2019 m. IV
ketv.

Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas

24.

gerinimo
skyriaus,
teritorinių
padalinių
veiklą

Teritorinių padalinių
vadovai

2019 m. IV
ketv.

Veiklos gerinimo
skyriaus vedėjas
Administravimo
skyriaus vedėjas

Vidaus tyrimų skyriaus
vedėjas
Administracijos
padalinių vadovai

Teritorijų planavimo
departamento specialistai
susitiko su 11 savivaldybių
administracijų atstovais.
Konsultavimo, Veiklos
gerinimo skyrių specialistai
susitiko su 23 savivaldybių
administracijų atstovais.

Viršininkas
Patarėjai,
kuruojantys
Veiklos
gerinimo
skyriaus,
teritorinių
padalinių
veiklą

Ši priemonė nevykdyta ir
išbraukta iš padalinių darbo
planų dėl objektyvių
priežasčių, t.y. padidėjusio
darbo krūvio dėl Inspekcijos
struktūros pokyčių
įgyvendinimo, susitikimų su
savivaldybių administracijų
darbuotojais, vidinių
mokymų.

Patarėjas,
kuruojantis
Veiklos
gerinimo
skyriaus veiklą

Įvykdyta.
Apklausa atlikta.

Kancleris
Patarėjas,
kuruojantis
Veiklos
gerinimo
skyriaus veiklą
Viršininkas
Patarėjai,
kuruojantys
Vidaus tyrimų
ir Veiklos
gerinimo
skyrių veiklą

Įvykdyta.
Apklausa atlikta.

Įvykdyta.
Informacija apie dažniausiai
nustatomus teisės aktų
pažeidimus teritorijų
planavimo ir statybos srityse
viešinama Inspekcijos
išorinėje svetainėje adresu:
http://vtpsi.lrv.lt/lt/atviriduomenys-1/statybos
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Atstovas viešiesiems
ryšiams
Pagal kompetenciją
Esant
Atstovas viešiesiems
Viršininkas
Įvykdyta.
informuoti visuomenę
poreikiui
ryšiams
Tokių atvejų nustatyta
apie Inspekcijos
nebuvo.
darbuotojų galimai
padarytas korupcinio
pobūdžio veikas.
4 uždavinys – ugdyti nepakantumą korupcijos apraiškoms, bendrą antikorupcinę kultūrą Inspekcijoje, sudaryti sąlygas
Inspekcijos darbuotojams tobulintis ir kelti kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje.
27.

28.

Organizuoti mokymus
Inspekcijos
darbuotojams korupcijos
prevencijos temomis.

2019 m.
III-IV ketv.

Patarėjas žmogiškųjų
išteklių valdymo
klausimais

Viršininkas

_______________

Įvykdyta.
Suorganizuoti 4 mokymai –
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje
ir Šiauliuose, kurių metu
apmokyti 156 darbuotojai
(2019-04-17 pavedimas Nr.
PA-23, 2019-05-13
pavedimas Nr. PA-32, ,
2019-09-26 pavedimas Nr.
PA-54, 2019-10-01
pavedimas Nr. PA-57)

