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VEIKSMU MOLETU VAIKU SAVARANKISKO GYVENIMO NAMAMS GAVUS

NETEISETA ATLYGI TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Veiksmq Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namams(toliau - lstaiga) gavus neteiset4

atlygitvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apra5as) reglamentuoja [staigos deklaruojandiq asmenq, kaip

jie apibreZti Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq derinimo istatyme (toliau -
Darbuotojai), elgesi ir veiksmus gavus neteiset4 atlygi.

2. Tvarkos apra5o tikslas - nustatyti, valdyti ir kontroliuoti fstaigoje gaunamo neteiseto

atlygio atvejus ir jq mast4, uZkirsti keli4 galimam ky5ininkavimui, papirkimui ar kitokiam neteisetam

elgesiui.

3. Neteisetas atlygis - i |staig4 atneSti, atsiqsti (paStu, per kurjeri, elektroniniu ar kitais

budais) ar kitu b[du palikti pinigai, taip pat daiktai, kurie nelaikytini dovanomis, gautomis pagal

tarptautini protokol4 ar tradicijas, kurios iprastai yra susijusios su valstybineje tarnyboje dirbandio

asmens pareigomis, taip pat nelaikytini reprezentacijai skirtomis dovanomis su valstybes, istaigos ir

kitokia simbolika arba paslaugomis, kai naudojamasi tarnybiniais tikslais.

4. Tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq

interesq derinimo istatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos baudZiamuoju kodqksu, kitais Lietuvos

Respublikos teises aktais, reglamentuojandiais draudim4 priimti neteiset4 atlygi (dovanas) ir

Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos (oliau - VTEK) rekomendacijomis.

5. Tvarkos apraSo nuostatos netaikomos Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq

derinimo istatymo 13 straipsnyje nurodytiems atvejams del dovanq, gautq pagal tarptautin! protokol4



ar tradicijas, kurios iprastai yra susijusios su valstybineje tarnyboje dirbandio asmens pareigomis, taip

pat del reprezentacijai skirtq dovanq su valstybes, istaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis

yra naudojamasi tarnybiniais tikslais.

II SKYRIUS
VEIKSMAI GAVUS NETEISETA ATLYGI

6. Jeigu Darbuotojui siDlomas, Zadamas duoti, duodamas neteisetas atlygis atitinka ky5io

poZymius arba provokuojama ji priimti, Darbuotojas privalo perspeti toki neteisetq atlygi siiilanti,

Ladanti ar davusi asmeni apie jo darom4 korupcinio pobldZio nusikalstam4 veik4, galimas pasekmes

(galim4 ikiteismini tyrimq, baudZiamqj4 atsakomybg) ir pareikalauti nedelsiant nutraukti tokius

veiksmus. Darbuotojas turi aiSkiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja korupcinio

pobtidZio nusikalstamos veikos, ir neprovokuoti asmens duoti neteiseto atlygio (ky5io). Taip pat

darbuotojas turi paai5kinti, kad jis privales prane5ti apie tai uZ {staigos korupcijos prevencij4

atsakingam asmeniui (atitikties pareigDnui) arba teisesaugos istaigoms.

7. Darbuotojas privalo atsisakyti priimti ir kitus daiktus, kurie nors ir neatitinka ky5io

poZymiq, tadiau taip pat nelaikytini dovanomis, gautomis pagal tarptautini protokol4 ar tradicijas,

kurios iprastai yra susijusios su valstybineje tarnyboje dirbandio asmens pareigomis, taip pat

nelaikytini reprezentacijai skirtomis dovanomis su valstybes, istaigos ir kitokia simbolika arba

paslaugomis, kai yra naudojamasi tarnybiniais tikslais. Darbuotojas privalo paai5kinti tokius daiktus

sitilandiam asmeniui, kad jq priemimas gali blti vertinamas kaip Lietuvos Respublikos vie5qjq ir

privadiq interesq derinimo istatymo ar etikos taisykliq paZeidimas, bei paraginti neteikti, atsiimti

siulomus daiktus. Nepavykus i5 karto perspeti neteiseto atlygio davejo (pvz.,jam pasi5alinus arba kai

neteisetas atlygis atsiqstas pa5tu, per kurjeri ir pan.), jis gali buti kviediamas telefonu, el. pa5tu ar kitais

btidais (ei Zinomi kontaktiniai duomenys) atvykti i [staig4 ir atsiimti atsiqstus ar paliktus daiktus.

Jeigu nepavyksta minetq daiktq grqLintijuos palikusiam ar atsiuntusiam asmeniui arba neZinoma, kas

juos paliko ar atsiunte, del jq priimamas vienas i5 Tvarkos apra5o 14 punkte nurodytq sprendimq.

8. Asmeniui, kuris i5rei5ke nor4 finansi5kai ar kitokia turtine i5rai5ka padekoti fstaigai uZ



suteiktas paslaugas, turi buti paai5kinta, kad tai jis gali padaryti skirdamas paramq ar labdary pagal

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatym4. Jei asmuo nori padekoti {staigos darbuotojams uZ

gerai atlikt4 darbq,jam gali bDti pasiDloma uZpildyti {staigoje turimas asmenq aptarnavimo kokybes

anketas, pateikti ira54 {staigos interneto svetaineje ar pan.

9. Apie siulyt4, siUlom4, Ladamq duoti ar duot4 (palikt4, rast4, atsiqstq, perduotqper kitq

asmeni) neteiset4 atlygi fstaigos Darbuotojai visais atvejais LodLiu, raStu, telefonu ar elektroniniu

biidu nedelsdami privalo prane5ti uZ korupcijos prevencij4 istaigoje atsakingam asmeniui (atitikties

pareigtinui). Jei neteisetas atlygis turi korupcinio pobiidZio nusikalstamos veikos poZymiq (atlygiu

siekiama daryti itakq Darbuotojui, kad jis teisetai ar neteisetai veiktq arba neveiktq vykdydamas

igaliojimus), Darbuotojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo

101 straipsniu, privalo informuoti teisesaugos istaig4.

10. UZ korupcijos prevencijq istaigoje atsakingas asmuo, gavgs informacijos apie siiilyt4,

sitilom4, Ladamq duoti ar duot4 neteiset4 atlygi:

10.1. NuvykEs i viet4, i5siai5kina preliminarias ivykio aplinkybes (asmens, siuliusio,

Zadejusio duoti ar davusio neteiset4 atlygi, tapatybE, ketinimus ir pan.).

10.2. fvertings gautos informacijos turin! ir nustatgs galimos korupcinio pobDdZio

nusikalstamos veikos poZymius, nedelsdamas informuoja [staigos vadov4 ir kompetentingas

teisesaugos institucijas bei imasi visq priemoniq galimai nusikalstamai veikai sustabdyti ir fiksuoti.

10.3. Informuoja neteisetqallygi (kVSi) siulanti, Ladanti duoti ar davusi asmeni, kad jis, esant

galimybei, tures palaukti, kol atvyks teisesaugos pareigilnai, Jei toks asmuo pasiSalino i5 ivykio vietos,

apie tai informuoja atvykusius teisesaugos pareig[nus.

10.4. Imasi priemoniq ivykio vietai apsaugoti, iki atvyks teisesaugos pareigtinai. Jeigu

galimai neteisetas atlygis buvo paliktas ant stalo, iki5tas i staldiq ar numestas ant Zemes, rastas

automobilyje, drabuZiq ki5enese ar kitoje vietoje, b[tina palikti ji ten, kur yra; i5skyrus atvejus, kai

yra pavojus, kad neteisetas atlygis gali bDti pamestas ar sunaikintas. {vykio vietoje nieko neliesti

rankomis, pvz., neperskaidiuoti pinigq kupi[rq, ir stengtis uZtikrinti, kad ir kiti asmenys nieko

neliestq.
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10.5. Esant galimybei ir nepaZeisdamas asmens duomenq apsaugos reikalavimq, ivyki

fiksuoja garso ar vaizdo ira5u.

10.6. Jei yra asmenq, kurie galejo matyti neteiseto atlygio davimo ar bandymo jiduoti faktq,

uZsira5o jq kontaktinius duomenis, kuriais bDtq galima susisiekti, esant galimybei papra5yti palaukti,

kol atvyks teisesaugos pareigtinai.

10.7. Jeigu ivertings surinktos informacijos turini nustato, kad nera galimos korupcinio

pob[dZio nusikalstamos veikos poZymiq (pvz., daiktas paliktas atsitiktinai) , apie tai paLymi Neteiseto

atlygio registre, informuoja {staigos vadov4 ir imasi priemoniq gautiems daiktams grqlinti arba priima

sprendimus, numatytus Tvarkos apra5o 14 punkte.

ll. Ui: korupcijos prevencij4 istaigoje atsakingas asmuo uZtikrina pagalbq pareigflnams

atliekant aplinkybiq tyrim4 del neteiseto atlygio, pateikia surinkt4 informacij4 ir su jais

bendradarbiauja.

III SKYRIUS
GAUTO NETEISETO ATLYGIO REGISTRAVIMAS

12. UZ korupcijos prevencij4 istaigoje atsakingas asmuo, gavgs prane5imE apie sifllyt4,

siulom4, Ladamq duoti ar duot4 galimai neteiset4 atlygi, per I darbo dien4 registruoja 5i fakt4

Dokumentq valdymo sistemos atitinkamoje elektronineje byloje (pvz., Neteisdto atlygio registre)

uZpildydamas Tvarkos apra5o I priede nurodyt4 Neteiseto atlygio registro formq. Gauto ar palikto

neteiseto atlygio dalykas turi buti nufotografuojamas, fotografijos saugomos elektronineje

laikmenoje, susietoje su Neteiseto atlygio registru.

13. Jei neteisetas atlygis perduodamas teisesaugos istaigoms arba gr4Zinamas davejui,

pa?ymima Neteiseto atlygio re gistro pastabq skiltyj e.

14. Jeigu neteisetas atlygis nera perduodamas teisesaugos istaigoms (nesant nusikalstamos

veikos sudeties ir kai davejas atsisako ji atsiimti) arba negrqLinamas davejui (neZinomas neteiseto

atlygio davejas), vadovaujantis galiojandiais teises aktais ir protingumo principu, gali bfiti priimamas

vienas i5 Siq sprendimq:

14.1. Neteisetas atlygis perduodamas labdarai.



14.2. Neteisetas atlygis sunaikinamas.

14.3. Neteisetas atlygis nuasmeninamas ir naudojamas bendroms istaigos ir jos interesantq

reikmems (pvz., papuo5ti bendrojo naudojimo patalpas, pavai5inti istaigos klientus ir pan.).

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Su Tvarkos apraSu visi fstaigos darbuotojai pasiraSytinai supaZindinami lstaigos

pasirinktu budu.

16. Asmenys, paleidg 5io Tvarkos apra5o reikalavimus, atsako teises aktq nustatyta tvarka.

v



Moletq vaikq savarankiSko gyvenirno

Ilamanls gavus neteisetq atlygj tvarkos

apra5o I priedas

(Neteiseto atlygio registro forma)
NETEISETO ATLYGIO REGISTRAS

* 
lstaiga, kaip duomentl tvarkytojas, nurodo tuos dttomenis, kuritl paskelbimas atitinka asmens duomenq apsaugos

reikalavimus

v

Ltl.
Nr.

Gavimo
data,
laikas

Davejas* Gavejas* Koks atlygis ir
aplinlcybes; kada,

kokiu budu ir forma
siillytas, teiktas,

paliktas atlygis, jo
poiymiai ir t. t.

Atlikti veiksmai:

faktq registravgs ui
korupcijos prevencijq

istai goj e ats akingas asmlto,
kokiry veiksmq imtasi,

par engt o dokumento data,
numeris, fotosrafiia ir t. t.

Pastabos


