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ATLYGI TVAIIKOS APRASAS

I SKYRIUS

BENDROSIOSNUOSTATOS

/. Veiksmq istaigoje (toliau - [staiga) gavus neteiset4 atlygi tvarkos apra5as (toliau -_

Tvarkos aprasas) reglamentuoja |staigos deklaruojandiq asment+, kaip jie apibrezti Lietuvos

Respublikos vieSqjq ir privadiq interesq derinimo istatyme (toliau - Darbuotojai), elgesi ir veiksmus

gavus neteiset4 atlYgi.

2. Tvarkos apra5o tikslas - nustatyti, valdyti ir kontroliuoti lstaigoje gaunamo neteis€to

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

neteisetamelgesiui.

-J. Neteisetas atlygis - i {staig4 atnesti, atsiqsti (pastu, per kurjeri, elektroniniu ar kitais

b[dais) ar kitu bfldu 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 vie5qiq ir privadiq

interesq derinimo istatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos baudZiamuoju kodeksu, kitais Lietuvos

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

Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos (toliau - VTEK) rekomendacijomisr.

j. Tvarkos apraSo nuostatos netaikomos Lietuvos Respublikos vieSqiq ir privadiq interesq

derinimo istatymo 13 straipsnyje nurodytiems atvejams del dovanq, gautq pagal tarptautini

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

pareigomis, taip pat d6l reprezentacijai skirtq dovanq su valstybes, istaigos ir kitokia simbolika arba

kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais'

IVTEK 2020 m.kovo l2 d. sprendimas Nr. KS-40 ,,Del Rekomendaciniq gairiq del dovanq ar paslaugq priemimo

apriboj imq patvirtinimo"'



II SKYRIUS
VEIKSMAI GAVUS NETEISETA ATLYGI

6. Jeigu Darbuotojui siulomas, Zadamas duoti, duodamas neteisetas atlygis atitinka

kySio2poZymius arba provokuojama ji priimti, Darbuotojas privalo perspeti toki neteisetE atlygi

sifiranti, Ladantiar davusi asmeni apie jo darom4 korupcinio pobfldZio nusikalstam4 veik4, galimas

pasekmes (galim4 ikiteismini tyrim4, baudZiamqi4 atsakomybq) ir pareikalauti nedelsiant nutraukti

tokius veiksmus3. Darbuotojas turi aiskiai pasakyti ir savo elgesiu trlarodyti, kad netoleruoja

korupcinio pobldZio nusikalstamos veikos, ir neprovokuoti asmens duoti neteisdto atlygio (kySio)'

Taip pat darbuotojas turi paaiskinti, kad jis privales praneSti apie tai uZ fstaigos korupcijos

prevencij4 atsakingam asmeniui (atitikties pareig[nui) arba teisesaugos istaigoms'

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

pozymiq, tadiau taip pat nelaikytini dovanomis, gautomis pagat tarptautini protokol4 ar tradicijas'

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

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

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

sifllandiam asmeniui, kad jtl priemimas gali b[ti vertinamas kaip Lietuvos Respublikos viesqiq ir

privadiq interesq derinimo istatymoaar etikos taisykliq paZeidimast, bei paraginti neteikti' atsiimti

si[lomus daiktus. Nepavykus i5 karto perspeti neteiseto atlygio davejo |'pvz)jam pasisalinus arba

kai neteisetas atlygis atsiqstas pastu, per kurjeri ir pan.), jis gali b[ti kviediamas telefonu, el. pastu ar

kitais bfidais (ei zinomi kontaktiniai duomenys) atvykti i [staig4 ir atsiimti atsiqstus ar paliktus

daiktus. Jeigu nepavyksta minetq daiktq grELinti juos palikusiam ar atsiuntusiam asmeniui arba

neZinoma, kas juos paliko ar atsiunte, del jq priimamas vienas i5 Tvarkos apraSo 14 punkte nurodytq

sprendimq.

,pagal Lietuvos Respublikos baudZiamojo kodekso 230 straipsnio 5 dal! kysis yra bet kokios tuftines ar kitokios

asmenines naudos sau ar kitam asmeniui (materialios ar nemateiialios, turindios ekonoming vertq rinkoje ar tokios vertes

neturindios) forma isreikstas neteis6tas ar nepagrlstas atlygis.uZ..pageidaujam4 valstybes tarnautojo ar iam prilyginto

asmens teiset4 ar neteiset4 veikim4 arba neveikimq vykdant lgaliojimus'
rpraktikoje pastebimos daZnos situacijos, kai asmenys (ypad'iyresnio amziaus) nuosirdziai galvodami' kad teikia nekalt4

padek4 (pvz., saldainiq deZutg, medaus stit<tain1 ii pur.l ua d€l jq. atliktus ar planuojamus atlikti vieSojo sektoriaus

darbuotojq veiksmus, neteisetq atlyg! teikia t uip aoruna, nenoredami nieko papirkti ar paveikti ir daZnai net nesuvokia'

kad tokie veiksmai yra nusikalstimi. ra,tals ur,r"nyr'iaip pat neZino, kad neteiset4 atlygi priimti viesojo sektoriaus

darbuotojams draudzia teises aktai. Svarbu suprasti, iada as,nuo nori iteikti neteiset4 atlygi tydia, s4moningai kaip kvsi

(uZ darbuotojq atliekamas pareigas, statusq) ir kada neteisetas atlygis teikiamas uz mandagq, kulturingE aptarnavinl4'

nenorint paveikti darbuotojq valios ar tureti isskirtines padeties ii palankumo. Rekomenduotina pirmiausia mandagiai

paaiSkinti asmeniui apie neieiset4 atlyg!, padeti suprasti veiksmqpavojingum4.
apagal Lietuvos Respublikos ,ies,1,1-ii privadiq interesq derinimo jstatymo l3 straipsn! deklaruojantis asmuo ar jam

artimas asmuo negali priimti dovanq a, puslurgq, jeigu tai susijq su deklaruojandio asmens tarnybine padetimi ar

tarnybinenris pareigomis. UZ 5io irtutyrno pli.iai*q taikonta administracine atsakomybe' nustatyta Lietuvos

Respubl ikos ad'rn in istrac in iq n usiZengim q kodekso 5 3 3 straipsnyje'
sUz 

lstaigq etikos taisykliq ir (ar) kodeksq pazeidimus gali buti iuit onru drausmine ir (ar) tarnybine atsakomybe'



g. Asmeniui, kuris isreiske nor4 finansiskai ar kitokia turtine i5rai5ka padekoti |staigai uZ

suteiktas paslaugas, turi bUti paaiSkinta, kad tai jis gali padaryti skirdamas param4 ar labdar4 pagal

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymq. Jei asmuo nori padekoti [staigos darbuotojarns

uZ gerai atliktq darbq, jam gali buti pasiuloma uZpildyti {staigoje turimas asmenq aptarnavimo

kokybes anketas, pateikti irasq {staigos interneto svetaineje arpan.

9. Apie si[lyt4, siulom4, Ladamq duoti ar duot4 @alikt4, rast4, atsiqst4, perduot4 per kit4

asmeni) neteiset4 atlygi {staigos Darbuotojai visais atvejais LodLiu, ra5tu, telefonu ar elektroniniu

btdu nedelsdami privalo pranesti uZ korupcijos prevencij4 istaigoje atsakingam asmeniui (atitikties

pareiglnui). Jei neteisetas atlygis turi korupcinio pobldzio nusikalstamos veikos poZymiq (atlygitr

siekiama daryti ltakq Darbuotojui, kad jis teisetai ar neteisetai veiktq arba neveiktq vykdydarmas

igaliojimus), Darbuotojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupoijos prevencijos istatymo

I 0r straipsniu, privalo informuoti teisesaugos istaig46'

10. UZ korupcijos prevencij4 lstaigoje atsakingas asmuo, gavgs informacijos apie siulyt4,

sillomq, Ladam4duoti ar duotq neteiset4 atlygi:

10.1. Nuvykgs i viet4, i5siaiskina preliminarias ivykio aplinkybes (asmens, sirlliusio,

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

|0.2.|vertingsgautosinformacijosturin!irnustatgsgalimoskorupciniopob[pZio

nusikalstamos veikos poZymius, nedelsdamas informuoja fstaigos vadov4 ir kompetentipgas

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

10.3. Informuoja neteiset4 atlygi GvSi) sitllant!, Ladanti duoti ar davusi asmen!, ka{ jis,

esant galimybei, turds palaukti, kol atvyks teisesaugos pareigfinai' Jei toks asmuo pasiSalirlo i5

lvykio vietos, apie tai informuoja atvykusius teisesaugos pareiglnus.

10.4. Imasi priemoniq lvykio vietai apsaugoti, iki atvyks teisesaugos pareigfinai' Jleigu

galimai neteisdtas atlygis buvo paliktas ant stalo, ikistas ! staldiq ar numestas ant zemds, rPstas

automobilyje, drabuZiq ki5enese ar kitoje vietoje, butina palikti j! ten, kur yra, i5skyrus atvejui' kai

yra pavojus, kad neteisetas atlygis gali bfiti pamestas ar sunaikintas. {vykio vietoje nieko nefiesti

rankomis, pvz., neperskaidiuoti pinigq kupi[rq, ir stengtis uztikrinti, kad ir kiti asmenys riieko

neliestq.

ijosprevencijosistatymo10|straipsn!vaIstybes..tarnautojasarjamprilygintaSf,Smuo

apie jam zinomq korupcinio pobiidzio nusikalstam4 vekq, isstyrus veik4, kuri4 galb0t padare io artimiejigiminaipiai ar

seimos nariai(artimqiq giminaidiq ir seimos nariq sqvokos suprantamos'taip, ka-ipios apibreztos.L.i.etuv3s.ResRu]blikos

baudziamojo kodekso xxxlv skyriuje), privalo pranesti Lietuvos Respublikos prokuratiirai, Specialiqiq tyrimq tainybai

arba ikiteisminio tyrimo istaigai, jei jis gavo n.jine l1u,rq duomenq, liudijaneiq Sios veikos padarymq, arba pats $ebejo

ar kitaip fiksavo 5ios veikos padarymq ir jei teises aktuose nera nustatyta iranesiinos inf,ormacijos atskleidimo rib$imq'



10.5. Esant galimybei ir nepaZeisdamas

fiksuoja garso ar vaizdo ira5u.

asmens duomenq apsaugos reikalavimq, ivyki

10.6. Jei yra asmenq, kurie galejo matyti neteiseto atlygio davimo

faktq, uZsiraso jq kontaktinius duomenis, kuriais b[tq galima susisiekti, esant

palaukti, kol atvyks teisesaugos pareiglnai.

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

pobfdZio nusikalstamos veikos poZymiq (pvz., daiktas paliktas atsitiktinai), apie tai paLymi

Neteiseto atlygio registre, informuoja [staigos vadov4 ir imasi priemoniq gautiems daiktams gr4Zinti

arba priima sprendimus, numatytus Tvarkos apraSo 14punkte.lI4 OHr vrrurrrrsv, rrstr^Er r r

11. UZ korupcijos prevencij4 istaigoje atsakingas asmuo uZtikrina pagalb4 pareig[nflms

jui
atliekant aplinkybiq tyrim4 del neteis6to atlygio, pateikia surinktq informacij4 ir su jais

III SKYRIUS
GAU'TO NETIIISETO AI'I,YGIO REGISTRAVIMAS

12. UZ korupcijos prevencij4 lstaigoje atsakingas asmuo, gavqs pranesim4 apie siu

siiilomE, Ladaml duoti ar duot4 galimai neteiset4 atlygi, per I darbo dien4 registruoja 5i

Dokumentq valdymo sistemos atitinkamoje elektronineje byloje (pvz.,Neteis0to atlygio regi

uZpildydamas Tvarkos apraSo I priede nurodyt4 Neteiseto atlygio registro form4' Gauto ar

neteiseto atlygio dalykas turi bflti nufotografuojamas, fotografijos saugomos elektron

laikmenoje, susietoje su Neteiseto atlygio registru'

13. Jei neteisetas atlygis perduodamas teisesaugos lstaigoms arba gr4zinamas da

paZymima Neteiseto atlygio registro pastabq skiltyie'

t4. Jeigu neteisetas atlygis ndra perduodamas teisesaugos istaigoms ( nt

ar bandymo .ii duoti

galimybei papraSYti

bendradarbiauja.

nusikalstamos veikos sudeties ir kai davejas atsisako ji atsiimti) arba negr4Zinamas

(neZinomas neteiseto atlygio davejas), vadovaujantis galiojandiais teises aktais ir proti

principu, gali blti priimamas vienas i5 Siq sprendimq:

14.1 . Nete isetas atlygis perduodamas labdarai'

I 4.2. Neteisetas atlygis sunaikinamas'

14.3. Neteisetas atlygis nuasmcninamas ir naudojamas bendroms istaigos ir jos i

el ul

umo

reikmems (pvz.,papuosti bendrojo naudojimo patalpas, pavaiSinti istaigos klientus ir pan')'



IV SKYRIUS BAIG TAMOSIOSNUOSTATOS

15. Su Tvarkos apraSu visi {staigos darbuotojai pasiraSytinai supaZindinami lstaigos

pasirinktu hudu.

16. Asmenys, paZeidg Sio Tvarkos apraSo reikalavimus, atsako teises aktq nustatyt

tvarka.


