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Nr. IX-904
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencij os 2002 m. geguZes 28 d.
TS-75
Nr'l
sprendimu
,,Del
2012m. kovo.29 !. taV!9s
lstatymu, Jonavos rajono savivaldybes tarybos
apra5o
ionuuo, rajono savilvaldybes ir jos reguiiavimo srities lstaigq korupcijos prevencijos tvarkos
wirtinimo":

Tv i rti nu Jonavosneigaliqjqveiklos centro antikorupcijos komisijosveiklos nuostatus.
2.p r ip aLis t u netekus galios direktoriaus lsakym4 2012 m. birZelio 19 d. Nr. I-1-38 ,,Del
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JONAVOS RAJONO NEIGALIUJV VEIKLOS CENTRO ANTIKORUPCIJOS
KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

I BENDROSIOS NUOSTATOS

t. Sie nuostatai nustato Jonavos

rajono neigaliqjq veiklos centro antikorupcijos komisijos
- Komisija) darbo tvark4, tikslus ir uZdavinius bei Komisijos nariq teises ir pareigas.
2. Komisijos nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatymu ir kt. Teises aktais.
3. Komisijos tikslas - vykdyti Jonavos rajono neigaliqjq veiklos centro (toliau-Centro)
(toliau

korupcijos prevencijos politik4, pletoti prevencijos priemoniq sistem4, skatinti centro
bendradarbiavim4 su rajono visuomene, Ziniasklaida, nevyriausybinemis organizacijomis
asmenimis korupcij os prevencij os srityj e.

II KOMISIJOS

ir

kitais

UZNNVTNIA.I

4. Komisijos uZdaviniai:
4.L analizuoti ir uZtikrinti centro veiklos sridiq, ypatingai palankiq korupcijai plisti, prieZi[r4;
4.2. kontroliuoti korupcij os prevencij os programos priemoniq vykdym4;
4.3. uZtikdnti, kad britq vykdomi korupcijos prevencij4 reglamentuojandiq teises aktq
reikalavimai;

4.4. nagineti korupcijos

ir su ja susijusius reiSkinius bei atvejus, priimti sprendimus

nagrinej amais klausimais, kontroliuoti, kaip sprendimai vykdomi;

4.5. teikti pasi[lymus del teises aktq priemimo ir tobulinimo, korupcijos, ekonominiq ir
finansiniq nusikaltimq bei kitq teises paZeidimq prevencijos;
4.6. teikti informacij4 centro interneto svetaineje apie korupcijos prevencijos padeti;
4.7. i5tirti bet koki4 informacij4 (tarp jq ir anoniming) del korupcinio pobudZio veiksmq
atlikimo ar neveikimo:

III KOMISIJOS

TEISES

5. Komisija turi teisg:

5.1. gauti reikaling4 informacij4 i5 paskirto ar igalioto asmens uZ korupcijos prevencijos
programos igyvendinimo organiz avimq, koordinavim4 ir kontrolg;
5.2. sitlyti centro direktoriui patikrinti kaip yra vykdoma prevencijos programos
igyvendinimas;
5.3. prireikus siDlyti centro direktoriui organizuoti centro darbuotojq veiklos patikrinimus;
5.4. kviesti iKomisijos posedZius kitus istaigos darbuotojus;
5.5. per vie5osios informacijos priemones skelbti Komisijos sprendimus.

IV KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
6. Komisijos darbo tvark4 reglamentuoja Sie nuostatai.
7. Komisijos darb4 organizuoja Komisija, kuri4 tvirtina direktorius isakymu.

8. Komisija klausimus nagrineja pagal sudaryt4 Komisijos darbo plan4. Taip pat klausimas
gali bUti pradetas nagrineti Komisijos nario iniciatyva pagal asmenq skundus, pareiglnq pateikt4 ar
kitaip gaut4 informacij4 apie korupcijos prielaidas ir atvejus.

9. Komisija teikia direktoriui tvirtinti korupcijos prevencijos priemones, itrauktas i centro
prevencijos programQ ir siq priemoniq igyvendinimo planus.
korupcijos
'
10. komisijai kiekvienais metais iki vasario 15 dienos atsakingas asmuo pateikia
apibendrinim4ti.programos igyvendinimo organizavim4, koordinavim4 ir kontrolg.
11. Komisija svarsto centro pateiktas korupcijos prevencijos priemoniq plano vykdymo
ataskaitas ir priima sprendim4 del Siq ataskaitq tvirtinimo.
12. Ne veliau kaip iki einamqjq metq kovo 30 dienos teikia ataskait4 Jonavos rajono
savivaldybes administraiijos antikorupcijos komisijai, kuri priima sprendimus del ataskaitos
tvirtinimo.
3. Komisij os posedZiams pirmininkauj a Komisij os pirmininkas.
jos nariq.
14. Komisijos posedis laikomas teisetu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip puse visq

1

15. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posedyje atviru balsavimu paprasta posedyje
dalyvaujandiq Komisijos nariq balsq dauguma. Komisijos sprendimai iforminami protokolu. Jei
balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posedZio pirmininko balsas.
16. Komisija gali priimti Siuos sprendimus:
I 6. 1 . turim4 informacij 4 perduoti teisesaugos institucij oms;
16.2. atl<reipti centro darbuotojq demesi i istatymq nesilaikym4, tarnybines etikos bei kitus
paZeidimus ir reikalauti juos paSalinti;
16.3. atsisakyti nagrineti skund4 arba nutraukti jo nagrinejim4'
17. Komisija priima ir kitus sprendimus, reikalingus Komisijos uZdaviniams vykdyti.
13. Komisijoi nariai, nesutinkantys su Komisijos sprendimu, turi teisg pareik5ti atskirqi4
nuomong. Ji pridedama prie sprendimo.

V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
lg . U ZKomisij os veiklos rezultatus yra atsakingas Komisij os pirmininkas'
20. Komisijos sekretoriaus funkcijas vykdo (pirmininko pavedimu narius posedZius
Komisijos
sukviedia, Komisijts darbui reikaling4 medLiagq teikia ir posedZius protokoluoja)
sudeti paskirtas centro atstovas'
21. Komisijos nariai, paLeidE Siuos Nuostatus, atsako teises aktq nustatyta tvarka.

