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E. pristatymo informacinė sistema
DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS NEATLIKIMO
Informuojame, kad, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsniu ir Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos
analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 13 punktu, susipažinome su Lietuvos vyriausiojo
archyvaro tarnybos 2019 m. lapkričio 4 d. vertinimu Nr. (1.13E)V4-510 „Lietuvos vyriausiojo
archyvaro tarnybos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė
nustatymas ir vertinimas“ (toliau – Vertinimas) ir priėmėme sprendimą neatlikti korupcijos
rizikos analizės Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnybos veiklos srityse, kurios buvo nagrinėtos
pateiktame dokumente.
Siūlome Vertinimą paskelbti Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnybos interneto
svetainėje.
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