ANKETA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYTOJUS / ATSAKINGUS ASMENIS
VĮ DISTANCINIŲ TYRIMŲ IR GEOINFORMATIKOS CENTRE „GIS-CENTRAS“

Temos

Atsakingas / vykdantis
asmuo (vardas, pavardė,
pareigos)

Įstaiga

Kontaktai (el. p. / tel. Nr.)

Data, nuo
kada
dirbama su
korupcijos
prevencija

1. Teisės aktų projektų
antikorupcinis
vertinimas

Elida Rapnikė, juristė

VĮ „GIS-Centras“

e.rapnike@gis-centras.lt, tel. (8 5) 272 4741

2019 m.
liepa

Tomas Balčiūnas,
direktoriaus pavaduotojas
gamybai ir technologijoms
2. Korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymas

3. Korupcijos
prevencijos
programų ir planų
rengimas

t.balčiūnas@gis-centras.lt, tel. (8 5) 272 4741
2020 m.
lapkritis

Marius Busilas,
direktoriaus pavaduotojas
ekonomikai ir ūkiui1

VĮ „GIS-Centras“

m.busilas@gis-centras.lt, tel. (8 5) 272 4741

2019 m.
rugpjūtis

VĮ „GIS-Centras“ korupcijos
prevencijos darbo grupė2

VĮ „GIS-Centras“

prevencija@gis-centras.lt, tel. (8 5) 272 4741

2020 m.
lapkritis

m.busilas@gis-centras.lt, tel. (8 5) 272 4741

2019 m.
rugpjūtis

Korupcijos pasireiškimo tikimybę nustato direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir ūkiui arba VĮ „GIS-Centras“ vadovo įsakymu sudaryta korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo
grupė (kai ji sudaroma) (VĮ „GIS-Centras“ direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. (1.2) 1AT-175 „Dėl korupcijos prevencijos priemonių vykdytojų paskyrimo“)
2
Korupcijos prevencijos darbo grupės sudėtis: direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir ūkiui, direktoriaus pavaduotojas gamybai ir technologijoms, Topografijos ir inžinerinės
infrastruktūros informacijos skyriaus vyriausiasis GIS inžinierius, juristas (VĮ „GIS-Centras“ direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. (1.2) 1AT-175)
1

2

Antikorupcinis
4. visuomenės švietimas
ir informavimas

Marius Busilas,
direktoriaus pavaduotojas
ekonomikai ir ūkiui

VĮ „GIS-Centras“

m.busilas@gis-centras.lt, tel. (8 5) 272 4741

2019 m.
rugpjūtis

t.balciunas@gis-centras.lt, tel. tel. (8 5) 272 4741

2020 m.
lapkritis

(informacijos pateikimas
(viešinimas) interneto
svetainėje);

Tomas Balčiūnas,
direktoriaus pavaduotojas
gamybai ir technologijoms
(darbuotojų antikorupcinis
švietimas ir mokymai)

Informacijos
apie
5. asmenis, siekiančius
eiti ar einančius
pareigas valstybės ar
savivaldybės įstaigoje
ar įmonėje, taip pat
asmenis, kuriuos į
pareigas
Europos
Sąjungos
ar
tarptautinėse
institucijose
teikia
Lietuvos Respublika,
surinkimas
Antikorupcinės
6. aplinkos
kūrimas
valstybės
ir
savivaldybės įstaigoje

Elida Rapnikė, juristė

VĮ „GIS-Centras“

e.rapnike@gis-centras.lt, tel. (8 5) 272 4741

2019 m.
birželis

VĮ „GIS-Centras“ direktorius
ir
korupcijos prevencijos darbo
grupė3

VĮ „GIS-Centras“

info@gis-centras.lt, tel. (8 5) 272 4741

2019 m.
balandis
2020 m.
lapkritis

prevencija@gis-centras.lt, tel. (8 5) 272 4741
________________

Korupcijos prevencijos darbo grupės sudėtis: direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir ūkiui, direktoriaus pavaduotojas gamybai ir technologijoms, Topografijos ir inžinerinės
infrastruktūros informacijos skyriaus vyriausiasis GIS inžinierius, juristas (VĮ „GIS-Centras“ direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. (1.2) 1AT-175)
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