PATVIRTINTA
VĮ Trakų miškų urėdijos miškų urėdo
2017 m. spalio 17 d.
įsakymu Nr. V-111
VĮ TRAKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. VĮ Trakų miškų urėdijos Antikorupcijos komisija (toliau – Komisija) yra nuolatinė
Komisija.
2. VĮ Trakų miškų urėdijos Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai)
nustato komisijos tikslus, uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimo principus, atsakomybę
ir kitus su jos veikla susijusius klausimus.
3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymu, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją
ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
4. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI
5. Komisijos uždaviniai:
5.1. teikti pasiūlymus miškų urėdui dėl priimamų sprendimų tobulinimo korupcijos
prevencijos požiūriu;
5.2. skatinti Miškų urėdijos darbuotojų nepakantumą korupcijos apraiškoms, glaudžiai
bendradarbiauti su kitomis valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis.
III. KOMISIJOS FUNKCIJOS
6. Komisija vykdo šias funkcijas:
6.1. dalyvauja rengiant planus ir teikia išvadas miškų urėdui dėl priemonių planų ir jų
įgyvendinimo;
6.2. nagrinėja piliečių, įmonių, įstaigų ir organizacijų skundus, pareiškimus, pranešimus
apie galimai padarytas neteisėtas korupcinio pobūdžio veikas;
6.3. sprendžia dėl anoniminių pranešimų nagrinėjimo;
6.4. dalyvauja atliekant Miškų urėdijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymą.
IV. KOMISIJOS TEISĖS
7. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
7.1. teikti pasiūlymus miškų urėdui dėl priimamų sprendimų tobulinimo korupcijos
prevencijos požiūriu,
7.2. gauti jos veiklai reikalingą informaciją ir metodinę pagalbą iš Miškų urėdijos
administracijos ir jos padalinių.
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V. KOMISIJOS PIRMININKO IR KOMISIJOS NARIŲ PAREIGOS
8. Komisijos pirmininkas privalo:
8.2. vadovauti Komisijai svarstant teikiamus klausimus;
8.3. šaukti Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauti;
8.4. vykdyti kitus teisės aktų suteiktus įgaliojimus.
9. Komisijos nariai:
9.1. informuoja Komisiją apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir nusišalina nuo
dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant Komisijos sprendimus, kurie gali tokį konfliktą sukelti,
ir nusišalinimo faktą fiksuoja atitinkamuose dokumentuose;
9.2. gavę informacijos apie korupcines veikas, turinčias nusikalstamos veikos požymių,
nedelsdami informuoja miškų urėdą;
9.3. saugo informaciją, kurią sužinojo eidami pareigas, jeigu ji sudaro komercinę ar kitą
įstatymų saugomą paslaptį ir nenaudoja duomenų ar informacijos, gautos atliekant savo pareigas,
asmeninei arba kitų asmenų naudai;
9.4. kol Komisija priims sprendimą dėl nagrinėjamo klausimo, neskelbia informacijos apie
tyrimo eigą, jeigu tai gali pažeisti asmens teises, pakenkti tyrimui arba ji sudaro komercinę ar kitą
įstatymų saugomą paslaptį;
9.5. turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę, jei nesutinka su Komisijos sprendimu.
VI. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
10. Komisijos darbą organizuoja ir jam vadovauja Komisijos pirmininkas.
11. Komisijos nuostatus tvirtina Miškų urėdijos miškų urėdas.
12. Komisija jos kompetencijai priskirtus klausimus svarsto ir sprendimus priima
posėdžiuose.
13. Komisija į posėdžius renkasi pagal poreikį.
14. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos
narių.
15. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdyje atviru balsavimu paprasta posėdyje
dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma ir įforminami Komisijos posėdžio protokolu. Jeigu
balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.
16. Komisija savo išvadas ir pasiūlymus pateikia raštu.
17. Komisijos nariai gali kviestis dalyvauti ir kitus asmenis, kurie gali turėti svarios
informacijos apie įvykdytą korupcinę veiką, tačiau tokie asmenys neturi dalyvauti Komisijai
priimant sprendimus.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Komisijos veiklą kontroliuoja miškų urėdas.
19. Komisijos nuostatai keičiami bei papildomi miškų urėdo įsakymu.
20. Komisijos nariai, pažeidę šiuos nuostatus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
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