AKMENES RAJONO SOCIALINIU PASLAUGU NAMU
DIREKTORIUS

DEL

KoRupcrJos pRBVEN"tji$tL1#t&3o, suDARyMo rR Jos DARB'
REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2Or7 m. spalio 24 d. Nr. p

Naujoji Akmene

- bE 0

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatymu, Lietuvos Respublikos

Seimo 2002 m. sausio 17 d, nutarimu Nr. IX-711 ,,Del Lietuvos Respublikos nacionalines
kovos su
l<orupcija programos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos
direktoriaus
2011 m' geguZes 13 d., Nr. 2-170 Valstybes ar savivaldybes
istaigq veil<los sridiq, l<uriose egzistuoja
didele korupcij os pasirei5kimo tikimybe, nustatymo rekomendacij omis :

l.

Sud

at au nuolat veikiandi4 Akmenes

prevencijos komisii4 (toliau

-

rajono socialiniq paslaugq namq Korupcijos

Komisija), susidedandi4 is siq asmenq:

1.1. Akmenes rajono socialiniq paslaugq namq vadybininke Berta Andriuskiene, komisijos
pirmininke;
1.2. Akmenes rajono socialiniq paslaugq namq buhaltere Veslava Dijokiene, komisijos
nare;

1.3' Akmenes rajono socialiniq paslaugq namq socialines prieZiiiros paslaugq organizatorepadalinio vadove Aurelij a Laurinaitiene, komisij o s nare.

2'P a t v i r t i n u Akmenes rajono socialiniq

paslaugq namq korupcijos prevencijos komisijos

darbo reglament4 @ridedama).

Direktorius

SusipaZinome:

Valdemaras Pa5kevidius

PATVIRTINTA
Akmenes rajono socialiniq paslaugq namq
direk s2017 m. spalio 24 d. isakymu
Nr. P

AKMENES RAJONO SOCIALINIV PASLAUGU NAMV KORUPCIJOS
PREVENCIJOS
KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
l ' Akmenes rajono socialiniq paslaugq namq korupcijos prevencijos
komisijos darbo
reglamentas nustato Akmenes rajono socialiniLl paslaugq nu-q tio.rpcijos

prevencijos komisijos (toliau
Komisija), uZdavinius, igaliojirnus, darbo tvark4 ir kitus su Komisijos veikla
susijusius klausimus.
2' Komisijos darbo reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Seimo
Antikorupcijos komisijos istatymu, Lietuvos Respublikos korupcijo. pr"rr.n"i.los
Lietuvos
istatymu,
Respublikos vyriausybes 2004 m. geguzes l9 d. nutarimu Nr. sol pitvirtintomis padaliniq
ir asmenq,
valstybes ar savivaldybiq istaigose vykdandiq korupcijos prevencij4
ir kontrolq, veiklos ir
bendradarbiavimo taisyklemis
3' Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
lstatymais, l<itais teises aktais, taip

-

pat Siuo darbo reglamentu.

II. KOMISIJOS UZDAVINIAI
4. Komisijos uZdaviniai yra Sie:

j

4'r' sLtikrinti.tinkam4 korupcijos prevencijos programos prieZi[r4 ir programos priemoniq
gyvendinimo admin istravim4;
4.2. p ar engti korupcij os preven cij o s pro gram4.
III. KOMISIJOS FUNKCIJOS
5. Komisija, igyvendindama savo uZdavinius, vykdo sias funkcijas:

5.1. renka reikaling4 medLiaga,;
5.2. nagrineja.korupcijos ir su ja susijusius reiskinius bei atvejus;
teikia pasirlymus del eises aktq priemimo ir tobulinimo, korupcijos bei
l<itq teises
paZeidimq prevencijos;
5.4. svarsto gaut4 inform aciiq apie korupcijos prielaidas ar atvejus;

5'5' rengia korupcijos prevencijos program? iiprogramos
igyvendinimo priemoniq plan4 ir
teikia istaigos direktoriui tvirtinti;
5'6' Komisija atlieka kitas funkcijas, susijusias su Komisijos uZdaviniais,
neprie5taraujandias
Lietuvos Respublikos teises aktams.

IV. KOMISIJOS TEISES
6. Komisija turi teisg:

6'l' gauti i5 istaigos struktDriniq padaliniq,

Komisijos darbui reikalingus dokumentus;
6'2' l<viesti i posedZius istaigos padaliniq vadovus Ir darbuotojus sudjtingiems
klausimams
nagrineti;

6.3. kreiptis i vie5osios informacijos platintojus del keitimosi informacija antil<ofupcijos
klausimais.

V. KOMISIJOS NARIU PAREIGOS
7, Komisijos nariai privalo:
7'1, kol Komisijapriims sprendimus delnagrinejamo klausimo, neskelbti informacijos apie
tyrimo eig4, jeigu tai gali paLeisti asmens teises, pakenkti tyrimui;
7.2. saugoti gaut4 informacij4,jeigu ji sudaro valstybes,
istaigos komercing ar kit4 istatymrl
saugomg paslapti.

VI. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAYIMAS
8. Komisijos darb4 organizuoja ir jam vadovauja Komisijos pirmininkas.
9. Komisijos posedZiai protokoluojami.
10. PosedZius pagal poreiki Saukia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas.
I 1. Komisijos posedis laikomas teisetu, jeigu jame dalyvauja duugiu, kaip puse jos
nariq.

VII. KOMISIJOS ATSAKOMYBE
12.UZ sprendimq objektyvum4 ir teisingum4, konfidencialios informacijos apie
asmenis
paskleidim4 atsako Komisijos pirmininkas, Komisi os nariai Lietuvos Respublikos
istatymq nustatyta
tvarka.

