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BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro korupcijos prevencijos komisijos (toliau - 

Komisija) darbo reglamentas (toliau - Reglamentas) nustato Komisijos funkcijas, Komisijos narių 

teises bei darbo organizavimo tvarką. 

2. Komisija sudaroma vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Biržų rajono kūno kultūros 

ir sporto centre (toliau - Centras). 

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, kitais teisės aktais bei šiuo Reglamentu. 

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS 

 

4. Komisija atlieka šias funkcijas: 

4.1. vertina ir nustato korupcijos pasireiškimo tikimybę ir veiklos sritis, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė ir (ar) parengia motyvuotą išvadą dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės Centre; 

4.2. rengia, pagal poreikį tikslina ir teikia Centro direktoriui tvirtinti Centro korupcijos 

prevencijos programą (toliau - Korupcijos prevencijos programa); 

4.3.  vykdo Korupcijos prevencijos programos priemonių stebėseną; 

4.4. svarsto kovos su korupcija Centre klausimus ir teikia Centro direktoriui siūlymus dėl 

korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo, Centro vidaus teisės aktų priėmimo ir 

tobulinimo; 

4.5. tiria korupcinio pobūdžio pažeidimus Centre; 

4.6. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais vykdo kitas su Komisijos 

uždaviniais susijusias funkcijas. 

 

III. KOMISIJOS NARIŲ TEISĖS 

 

5. Komisijos nariai turi teisę: 

5.1. žodžiu ar raštu teikti pasiūlymus Komisijos pirmininkui dėl Komisijoje svarstytinų 

klausimų ir kviestinių į posėdį asmenų; 

5.2.  teikti pasiūlymus Centro direktoriui dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių 

įgyvendinimo ir pastabas dėl kovos su korupcija veiklos tobulinimo; 

5.3.  balsuoti dėl Komisijoje svarstomų klausimų. 

6. Komisija laikosi konfidencialumo ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų 

nuostatų. 



7. Komisija gali turėti ir kitų teisių, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams 

ir kitiems teisės aktams. 

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Komisijos posėdis yra pagrindinė Komisijos darbo forma. 

9. Komisijos posėdžiai rengiami prireikus. 

10. Komisijos veiklai vadovauja Komisijos pirmininkas. Jei Komisijos pirmininkas ar kitas 

Komisijos narys negali dalyvauti posėdyje, Centro direktorius paskiria jį pavaduojantį kitą Centro 

darbuotoją. 

11.  Komisijos sprendimai įforminami protokolais, kurį pasirašo visi Komisijos nariai.  

12. Asmens, pranešusio apie jam žinomą korupcijos atvejį, informacija vertinama kiek 

įmanoma konfidencialiai.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Komisijos nariai, pažeidę šiuos Nuostatus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

14. Šis Reglamentas keičiamas ir (ar) papildomas Centro direktoriaus įsakymu. 

 

 

 

 

 


