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UAB „TRAKŲ AUTOBUSAI“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOORDINAVIMO IR 

KONTROLĖS DARBO 

GRUPĖS REGLAMENTAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės darbo grupės (toliau - Darbo grupė) darbo 

reglamentas (toliau – Reglamentas) reglamentuoja UAB „Trakų autobusai (toliau – Įmonė) 

Darbo grupės darbo tvarką. 

2. Darbo grupė yra Įmonės direktoriaus (toliau – Direktorius) įsakymu sudarytas organas, kuris 

nagrinėja klausimus susijusius su korupcijos prevencijos koordinavimu ir kontrole Įmonėje, 

teikia pasiūlymus Įmonės direktoriui dėl kovos su korupcija priemonių tobulinimo ir 

įgyvendinimo Įmonėje, bei atlieka kitas jo reglamente nustatytas funkcijas. 

3. Darbo grupė savo veikloje vadovaujasi įstatymais bei kitais teisės aktais, Įmonės įstatais ir 

procedūromis, Direktoriaus įsakymais, Reglamentu ir Darbo grupės priimtais sprendimais. 

4. Reglamentu privalo vadovautis visi Darbo grupės nariai. 

5. Darbo grupė už savo veiklą atsiskaito Direktoriui. 

6. Šis Reglamentas keičiamas ir papildomas Darbo grupės teikimu ir tvirtinamas Direktoriaus 

įsakymu. 

7. Darbo grupės darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo ir nešališkumo 

pricipais. 

 

 

II. DARBO GRUPĖS SUDĖTIS IR JOS NARIŲ SKYRIMAS  

BEI ATLEIDIMAS 

 

 

8. Darbo grupę sudaro trys nariai. 

9. Darbo grupės sudėtis yra tvirtinama Direktoriaus įsakymu. Darbo grupė pradeda eiti savo 

pareigas nuo įsakyme nurodytos dienos, o jei, konkreti diena įsakyme nenurodyta nuo 

įsakymo priėmimo dienos. 

10. Darbo grupės nariai turi teisę išsirinkti Darbo grupės vadovo pavaduotoją. 

11. Darbo grupės nariui pateikus atsistatydinimo prašymą, jis privalo eiti pareigas tol, kol jo 

vietoje bus paskirtas kitas Darbo grupės narys. 

 

 

III. DARBO GRUPĖS FUNKCIJOS 

 

12. Darbo grupės funkcijas nustato šis Reglamentas bei kiti taikytini teisės aktai. 

13. Darbo grupė vykdo šias funkcijas: 



13.1.Koordinuoja korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą Įmonėje bei teikia siūlymus jos 

tobulinimui; 

13.2.Teisės aktų nustatyta tvarka nustato, analizuoja ir vertina atskiras Įmonės veiklos sritis, 

kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė; 

13.3.Teikia pasiūlymus Direktoriui dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių 

įgyvendinimo; 

13.4.Analizuoja korupcijos prevencijos praktiką, Specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymus ir  

metodines rekomendacijas, Įmonėje nustatytus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos 

(toliau – Korupcinė veika) atvejus ir padarymo aplinkybes, nustato, ar vidinių teisės aktų ir/ 

arba vidaus procedūrų nuostatos yra tobulinamos, ir teikia Direktoriui siūlymus Korupcinei 

veikai užkardyti. 

13.5.Ne vėliau kaip iki kovo 31 d. kasmet parengia metinį Įmonės korupcijos prevencijos 

įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Planas) bei teikia jį tvirtinti Direktoriui; 

13.6.Koordinuoja ir kontroliuoja metiniame Plane numatytų ir einamųjų metų eigoje pagal 

poreikį atsiradusių korupcijos  prevencijos priemonių įgyvendinimą laiku ir kokybiškai; 

13.7.Siūlo Direktoriui patvirtinti ar nepatvirtinti dokumentus ir/ar tvarkas, reikalingas Darbo 

grupės veiklai vykdyti ar priskirtas jos veiklos funkcijoms; 

13.8.Teikia Direktoriui ataskaitas apie Plano įvykdymą; 

13.9.Atlieka teisės aktų norminių ir vidaus administravimo teisės aktų projektų antikorupcinį 

vertinimą. 

14. Darbo grupės teisės vykdant pareigas: 

14.1.Gauti visą savo funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją bei dokumentus. 

14.2.Kviesti į savo posėdžius Įmonės skyrių vadovus, jų deleguotus atstovus, pagal 

kompetenciją susijusius su Darbo grupės posėdžio metu svarstomais klausimais. 

14.3.Kreiptis pagalbos į atitinkamas tarnybas, įmones ir organizacijas. 

 

 

IV. DARBO GRUPĖS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

 

15. Darbo grupei vadovauja ir už jos Reglamentų nuostatų laikymąsi yra atsakingas Darbo 

grupės vadovas. 

16. Kiekvienas Darbo grupės narys turi teisę: 

16.1.Dalyvauti posėdžiuose sprendžiamojo balso teise asmeniškai; 

16.2.Gauti posėdžio darbotvarkę, susijusią medžiagą, protokolų kopijas; 

16.3.Siūlyti Darbo grupės posėdžio darbotvarkės klausimus Reglamento nustatyta tvarka; 

16.4.Išreikšti žodžiu ir/ar raštu savo nuomonę kiekviename Darbo grupės posėdyje visais 

darbotvarkės klausimais; 

16.5.Inicijuoti Darbo grupės posėdį; 

16.6.Gauti papildomą informaciją, būtiną Darbo grupės funkcijoms vykdyti; 

16.7.Siūlyti Darbo grupės Reglamento pakeitimus; 

16.8.Nusišalinti nuo balsavimo šiame Reglamente numatytais atvejais; 

16.9.Teikti Darbo grupės vadovui pasiūlymus ir pastabas dėl Darbo grupės veiklos bei Įmonės 

korupcijos prevencijos veiklos tobulinimo. 

17. Kiekvienas Darbo grupės narys privalo: 

17.1.Dalyvauti Darbo grupės posėdžiuose ir/ar balsuoti tik asmeniškai; 

17.2.Būti nešališkas ir atsakingas; 

17.3.Teikti informaciją, reikalingą Darbo grupės funkcijoms vykdyti; 

17.4.Laikytis konfidencialumą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 



17.5.Vengti interesų konflikto situacijų tarp savo privačių ir Įmonės interesų, informuoti Darbo 

grupės vadovą apie tokių situacijų atsiradimą. 

18. Darbo grupės vadovas privalo: 

18.1.Tinkamai organizuoti Darbo grupės darbą; 

18.2.Savo iniciatyva ar Darbo grupės narių siūlymu šaukti Darbo grupės narių siūlymu šaukti 

posėdžius, sudaryti jų darbotvarkes, rengti Darbo grupės sprendimų projketus ir kitus 

susijusius dokumentus ar paskirti kitus asmenis jiems parengti. 

18.3.Pirmininkauti Darbo grupės posėdžiams, išskyrus šio Reglamento nustatytas pareigas. 

 

 

V. DARBO GRUPĖS DARBO TVARKA 

 

 

19. Pagrindinė Darbo grupės veiklos forma yra posėdžiai, kurie šaukiami esant poreikiui. 

20. Darbo grupės vadovas rengia posėdžius jo nustatytu laiku ir jo nustatytoje vietoje, 

informuodamas kiekvieną Darbo grupės narį ne vėliau prieš 2  darbo dienas iki posėdžio. 

Darbo grupės vadovo pavedimu apie Darbo grupės posėdį, jo laiką ir vietą pranešimus gali 

išsiųsti ir kitas Darbo grupės vadovo įgaliotas Įmonės darbuotojas.  

21. Kiekvienas Darbo grupės narys turi posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę. Darbo grupės nario 

prašyme sušaukti posėdį turi būti nurodyta: 

21.1.Posėdžio sušaukimo tikslas; 

21.2.Darbotvarkės klausimai; 

21.3.Siūlomų sprendimų pagal darbotvarkės klausimus projektai; 

21.4.Darbo grupės narys (-iai), prašantis (-ys) sušaukti posėdį. 

22. Kai Darbo grupės narys ankščiau nustatyta tvarka praneša Darbo grupės vadovui apie  

pageidavimą sušaukti Darbo grupės posėdį, Darbo grupės vadovas privalo sušaukti posėdį, ir 

jis  turi įvykti ne vėliau kaip po 5 (penkių)  darbo dienų nuo tos dienos, kai buvo gautas 

Darbo grupės nario pasiūlymas sušaukti posėdį. 

23. Galutinę darbotvarkę ir medžiagą Darbo grupės posėdžiams, kurioje detaliai apibūdinami jos 

posėdyje svarstytini klausimai ir sprendimų projektai, Darbo grupės vadovas ar Darbo 

grupės vadovo paskirtas darbuotojas išsiunčia Darbo grupės nariamas ne vėliau kaip prieš 1 

(vieną) darbo dieną iki Darbo grupės posėdžio. 

24. Visi pranešimai apie Darbo grupės posėdį gali būti siunčiami tik Įmonės el. paštu ir į Darbo 

grupės nario el. pašto adresą Įmonėje. 

25. Darbo grupė gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne 

mažiau kaip pusė jos narių turinčių balso teisę darbotvarkėje nustatytais klausimais. Darbo 

grupės sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau „už“ balsų nei „prieš“. Balsavimo 

metu kiekvienas narys turi vieną balsą. 

26. Darbo grupės nariui nesutinkant su posėdyje priimtu sprendimu, jo reikalavimu į protokolą 

įtraukiama jo atskira nuomonė svarstytu klausimu. 

27. Visi Darbo grupės posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžio protokolai yra numeruojami 

didėjimo tvarka iki metų pabaigos. Darbo grupės posėdžio protokolą pasirašo posėdžio 

pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Prie protokolo pridedamas posėdžio dalyvių sąrašas, 

jeigu ši informacija nebuvo nurodyta protokole, ir informacija apie posėdžio sušaukimą. Visi 

posėdyje patvirtinti dokumentai yra pridedami prie protokolo. Protokolas turi būti parengtas 

ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po posėdžio. Darbo grupės 

posėdžio protokole nurodoma: posėdžio data, posėdžio numeris, laikas, vieta, informacija 

apie posėdžio sušaukimą, posėdyje dalyvaujantys Darbo grupės nariai ir kiti dalyviai, 



darbotvarkės klausimai, svarstyti klausimai, priimti sprendimai ir kiekvieno Darbo grupės 

nario pateikti sprendimų argumentai. 

28. Dalyvavę Darbo grupės posėdyje Darbo grupės nariai turi teisę pareikšti pastabas raštu dėl 

protokolo per 3 (tris) darbo dienas nuo jo išsiuntimo jiems elektroniniu paštu dienos. 

Pastabos dėl protokolo pridedamos prie protokolo ir nurodoma, ar posėdžio pirmininkas ir 

sekretorius  su jomis sutinka, ar nesutinka. Darbo grupės nario reikalavimu jam turi būti 

pateikiama posėdžio protokolo kopija su visais priedais.  

29. Darbo grupės posėdis ir (ar) balsavimas Darbo grupės posėdžio metu gali būti 

organizuojamas rašytinio proceso tvarka, t.y. elektroniniu paštu. Tuomet Darbo grupės nariai 

per pranešime apie šaukiamą posėdį nustatytą laiką pateikia elektroniniu paštu savo 

pasirašytus balsavimo biuletienius. Pateiktame balsavimo biuletienyje Darbo grupės narys 

nurodo, kad jis balsavo “už” ar “prieš” kiekvienu pateikos darbotvarkės klausimu, jį pasirašo 

ir atsiunčia Darbo grupės posėdžio sekretoriui ir (ar) Darbo grupės vadovui. Darbo grupės 

posėdis yra laikomas įvykusiu, jei per nustatytą laiką balsuoja ne mažiau kaip pusė jo narių ir 

kai daugiau nei pusė balsavusių Darbo grupės narių pritaria posėdžio sušaukimui. 

30. Visiems Darbo grupės nariams sutinkant, Darbo grupė gali priimti sprendimus raštu, 

nešaukiant Darbo grupės posėdžio. Tokiu atveju Darbo grupės vadovas ar jo įgaliota asmuo 

parengia rašytinį Darbo grupės sprendimą ir pateikia jį visiems Darbo grupės nariams 

pasirašyti. Sprendimai, išdėstyti rašytiniame Darbo grupės sprendime, laikomi priimtais, kai 

visi Darbo grupės nariai balsavo “už” sprendimą. Jei sprendimas nepriimamas per 3 (tris) 

darbo dienas (t.y. kai visi Darbo grupės nariai per nustatytą terminą nepateikia rašytinių 

pritarimų sprendimui), laikoma, kad sprendimas yra atmestas. 

31. Darbo grupei priėmus siūlymą, galutinį sprendimą dėl jo įgyvendinimo priima Direktorius. 

32. Pasirašytą Darbo grupės posėdžio protokolą Darbo grupės vadovas arba Darbo grupės 

sekretorius, jeigu jis yra paskirtas užregistruoja registravimo žurnale. 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

33. Darbo grupės posėdžių protokolai ir kiti dokumentai yra saugomi Įmonės Dokumentų ir 

archyvo įstatymo nustatyta tvarka. 

34. Šio reglamento aktualumą bei kontrolės stebėseną vykdo Darbo grupės vadovas. 

 

 

 

___________________________________ 


