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VILNIAUS LOPSELIO-DARZELIO,,VARPELIS" APGAULES IR KORUPCIJOS

PREVENCIJOS TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus lopSelio-darZelio ,,Varpelis" (toliau - Lop5elis-darZelis) apgaules ir korupcijos

prevencijos tvarkos apraSas (toliau -- Apra5as) reglamentuoja apgaules ir korupcijos prevencijos

principus, tikslus, uZdavinius. apgaules ir korupcijos prevencijos proceso organizavim4,

igyvendinimas apgaules ir korupcijos prevencijos priemones, jq igyvendinimo koordinavim4 bei

kontrolE.

rr. PAGRINDINES SAVOKOS

2. Apgaules ir korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas

sudarant bei igyvendinant atitinkam4 priemoniq sistem4. taip pat poveikis asmenims siekiant

atgrnsinti nuo korupcinio pob[dZio nusikalstomq veikq.

3. Korupcija-tai tiesioginis ar netiesioginis kySio arba kito nepagristo atlygio ar palado del tokio

atlygio pra5ymas, sifllymas, davimas ar priemimas, kuris iSkreipia asmens. gaunandio kyS1.

nepagrist4 atlygi ar paLad4 del ky5io ar nepagristo atlygio tinkam4 bet kurios pareigos atlikim4.

4. Apgaule * veiksmai, elgesys ar LodLiai, kuriais norima apgauti, suklaidinti.

5. PiktnaudZiavimas - veikimas ar neveikimas, kai darbuotojui suteikti igaliojimai naudojami ne

pagal istatymus bei kitus teises aktus arba savanaudi5kais tikslais, ar ddl kitokiq asmeniniq paskatq

(naudojimosi tarnybine padetimi, ker5to, pavydo, karjerizmo, neteisdtq paslaugq teikirno ir t. t.).

taip pat tokie darbuotojo veiksmai. kai virSijami suteikti igaliojirnai ar savivaliaujama.

III. APGAULES IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAT

6. Korupcij os prevencija igyvendinama vadovauj antis Siais principais:

6.1, Teisetumo - korupcijos prevencijos priemones igyvendinanros laikantis [.ietuvos l{espublikos

Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalaviurq bei uZtikrinant pagrindiniq



asmens teisiq ir laisviq apsaug4;

6.2. Visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali bfiti visi asmenys;

6.3. S4veikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant visq

korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant

vienas kitam tokiq pagalb4;

6.4. Pastovumo - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikrinimas nuolat tikrinant ir
priZiDrint korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo rezultatus, bei teikiant pasillymus del

atitinkamq priemoniq veiksmingumo didinimo.

IV. PREVENCIJOS TIKSLAI

7. Pa5alinti apgaules ir korupcijos atsiradimo galimybes lopSelio-darLelio veiklos sistemoje, siekti,

kad ji netrukdytq teikti kokybi5kas paslaugas pagal istaigos nuostatus, uZtikrinti Zmoniq teises ir
laisves.

8' Apgaules ir korupcijos prevencija siekiama, kad apgaule ir korupcija kuo maLiau trukdytq

lopSelio-darZelio veiklai, didinti paslaugq teikimo kokybg.

9. Rengiamos antikorupcines priemones turi buti nuoseklios, visapusiSkos ir ilgalaikes. Didelis

demesys turi buti skirtas korupcijos aprai5kq prevencijai ir neiSvengiamos atsakomybes uZ

neteisetus veiksmus principo igyvendinimui. Butina ugdyti lop5elio-darZelio darbuotojq savimong

bei Zmoniq nepakantum4 korupcijai.

10. Sekmingai kovoti su korupcijos apraiSkomis galima, kai ilgalaike politika pagrista visuotinai

pripaZistamomis priemonemis, prevencija, teises paZeidimq tyrimu, Zmoniq Svietimu ir jq parama.

I l. Siame apraSe numatytos priemonds turi buti siejamos su i5kilusiq problemq sprendimu ir
apsauga nuo esamos ar atsirandandios apgaules ir korupcijos lop5elio-darZelio veikloje. Taip pat

bfltina visokeriopai ginti visuotinai pripaZistamas Zmogaus teises ir laisves.

12. Skatinti glaudesni lopSelio-darZelio bendradarbiavim4 su kitomis institucijomis, organizacijomis

bei visuomene.

V. PREVENCIJOS UZUAVINW

13' Nustatyti labiausiai apgaules ir korupcijos paveiktas lopSelio-darLelio veiklos sritis, uZtikrinti

veiksming4 ir krypting4 ilgalaikg kovq su korupcija, numatytq priemoniq igyvendinim4.
14. Atskleisti apgaules ir korupcijos prieZastis, s4lygas ir jas salinti.

15. Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobtdZio nusikalstamq veikq, Zmoniq apgaules.



16. Uztikrinti korupcijos prevencijos priemoniq taikym4 ir tinkam4 jq igyvendinimo
administravim4 bei kontrolg.

17. Skatinti skaidrq lopSelio-darLelio veiklos vykdym4.

18. skirti uz Sios politikos igyvendinim4 ir kontrolg atsakingus asmenis.

19. UZtikrinti teikiamq paslaugq kokybg.

20. ftraukti iapgaules ir korupcijos prevencij4lopselio-darLelio darbuotojus.

21. Korupcijos atsiradimo rizika ivertinama:

21. l. Motyvuota apgaules ir korupcijos tikimybes vertinimo i5vada ir su tuo susijusia informacija;
2 1.2. Apklausos duomenimis;

21.3. Darbuotojq savarankiSkumas priimant sprendimus ir spendimq priemimo diskrecija
(darbuotojo ar istaigos teises sprgsti kokinors klausim4 savo nuoZilra);

21.4. Lopselio-darzelio darbuotojq prieZiiiros ir kontroles lygio nustatymu;

21.5. Reikalavimu laikytis nustatytos darbo tvarkos;

22. Nustatyti galiojandiq tvarkos normq paZeidimus.

23. PraneSimq, skundq, informacijos, susijusios su apgaule ir korupcija, tikrinimas ir priemoniq

taikymas j iems pasitvirtinus.

24' Lop5elio-darZelio darbuotojq supaZindinimas su apgaules ir korupcijos prevencijos tvarka.

VI. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES

25. Apgaules ir korupcijos prevencijos kontroles ir prieZiiiros vykdymas.

26. Sistemingas darbuotojq nepakantumo korupcijos aprai5koms visuomends gyvenime ugdymas.

27. Atsakomybes nei5vengiamumo principo taikymas uL lopSelio-darZelio veiklos sistemoje
padarytus nusiZengimus, susijusius su korupcija.

28. Vie5qjq ir privadiqiq interesq derinimas, uZtikrinimas, kad priimant sprendimus pirmenybe.

butq teikiama vie5iesiems interesams, siekti priimamq sprendimq ne5ali5kumo ir uZkirsti keli4
korupcij ai ir apgaul ei lop5elio-darZelio veikloj e.

29' Pranesimq, skundq, informacijos. susijusios su korupcija, tikrinimas ir priemoniq taikymas
jiems pasitvirtinus.

30. Savo kompetencijos nevirSiiimas.

31. Problemq iSankstinis nuspejimas ir pa5aiinimas.

32. Atliekamos veiklos ir sudaromq sandoriq dokumentavimo reikalavimq laikymasis.

3 3 . Lopselio-darZelio kontrol g vykdandiq institucij q isvadq vertinimas.

34. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq, lop5elio-darZelio nuostatq, kitq dokumentq,
susijusiq su lopSelio-darZelio veikla laikymasis.



35. Lop5elio-darZelio darbuotojq dalyvavimas korupcijos prevencijos perspejime.

VII. PRANTSIVTp APIE APGAUL4 IR KORUPCIJ,{ PATEIKIMO TVARKA

36. PraneSimai gali bDti pateikiami:

36.1. Telefonu;

36.2. Lop5elio-darZelio elektroninio paSto adresu rastine@varpelis.vilnius.lm.lt;

36.3. Atsiuntus pastu ar per pasiuntini (ukmerges g.204,vilnius);
36.4. Tiesiogiai atvykus i lopseli-darLell (Ukmerges g.204, vilnius).

37' Pateikiamas prane5imas turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus asmens kreipimuisi i
istaigas ir kitus vie5ojo administravimo subjektus.

38. Prane5ime turi blti nurodyta:

38.1. Asmuo ar asmenys, kurio(-iq) veikimas ar neveikimas galimai turi biurokratizmo,
piktnaudZiavimo, susij usiq su korupcij a, pozymiq;

38.2. Asmuo ar asmenys, apie kuri(-iuos) yra duomenq, kad jie gali Zinoti apie praneSime nurodytas

aplinkybes;

38.3' {vykio aplinkybes (laikas, vieta ir kt.) bei kiti duomenys, pranesejo nuomone, turintys
reik5mes prane5imui nagrineti.

39. Asmuo gali pateikti dokumentus, patvirtinandius prane5ime nurodytas aplinkybes.

40. Pageidautina, kad pranesimas butq pasira5ytas ji surasiusio asmens ar praneSimo turinio
teisingumas, kai prane5imas pateikiamas ZodZiu, o ji uZraSo asmuo, atsakingas uZ korupcijos
prevencij4 ir kontrolg, patvirtintas prane5ejo para5u.

41' Jei asmuo pageidauja b[ti informuotas apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus, prane5ime

turi b[ti nurodyti asmens kontaktiniai duomenys: telefono numeris, elektroninio pa5to adresas.

gyvenamosios vietos adresas ar bet koks kitas adresas, kuriuo galima pateikti atsakym4.

42. Priimtas, uZregistruotas praneSimas bei su prane5imu susijusi informacija pateikiama lopSelio-

darZelio apgaules ir korupcijos prevencijos komisijai i5tirti ir ivertinti ar darbuotojo, del kurio
gautas prane5imas, veikoje yra biurokratizmo,piktnaudZiavimo, susijusiq su korupcija, poZymiq.

43. Asmenys, susipaZing su prane5ime gauta informacija, privalo uZtikrinti informacijos
konfidencialum4' Asmenys, neuZtikring gautos informacijos konfidencialumo, atsako teises aktq
nustatyta tvarka.

44. DraudLiama gautq prane5im4 ir jame nurodyt4 informacijq skelbti viesai, perduoti darbuotojui-

apie kurio veikim4, neveikim4 yra praneSta, iSskyrus kai auk5tesnes galios teises aktai

numato kitaip.



VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Informacij4 apie apgaulg ir korupcij4 lopSelio-darZelio darbuotojai, bendruomenes nariai gali

teikti direktoriui raStu, elektroniniu pa5tu ar kitais jiems prieinamais budais.

46. PraneSimai, skundai bei visa informacija, susijusi su apgaule ir korupcija, tikinama ir jiems

pasitvirtinus taikomos Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytos priemonds vieso paskelbimo

b[du.

47. Visi lop5elio-darLelio darbuotojai privalo bUti supaZindinti su apgaules ir korupcijos prevencijos

tvarka.

48. Asmenys, paZeidg 5i4 tvark4, atsako Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
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