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VILNIAUS LOPSELIO-DARZEI-,IO,,SPYGLIUKAS"
KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Viiniaus lop6elio-darZelio,,Spygiiukas" korupcijos prevencijos tvarkos apra5as

(toliau - apra5as) reglamentuoja korupcijos prevencijos principus, tikslus,

uZdavinius, korupcijos prevencijos priemones ir jq teisinius pagrindus, korupcijos

prevencijos proceso organizavim4, l<orupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo

koordinavirn4 bei kontrolq.

II. PAGRTNDTNES S,{VOKOS

Korupcif a * tai tiesioginis ar netiesioginis ky5io arba kito nepagristo atlygio ar

paiado del tokio atlygio pra5ymas, sitlymas, dar.,imas ar priemimas, kuris i5kreipia

asmens, gaunandio kyXi, nepagrist4 atlygi ar paiad4 del lg,Sio ar nepagristo atlygio

tinkamq bet kurios pareigos atiikim4 ar reikalaujamq elgsena.

Korupcijos prevenc{ia * korupcijos prieiasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas

sudarant bei igyvendinant atitinkamq priemoniq sistem4, taip pat poveikis

asrnenims siekiant atgrasinti nuo irorupcinio pobtdiio nusikalstamrl veikq.

Apgaul6 * veiksmai, elgesys ar ZodZiai, kuriais sqmoningai norima apgauti,

suklaidinti.
Biurokratizmas * veikimas ar ner.,eikimas, kai vietoje reikaltl sprendimo i5 esmds

laikornasi nereikalingrl ar i5galvotq formalumq, nepagristai atsisakorna sprqsti

tarnautojo ar darbuotojo kompetencijai prii<lausandius klausimus, vilkinama priimti
sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma

(atsisakoma informuoti asmeni apie jo teises, s4moningai pateikiarnas klaidinantis

ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks tarnautojq ar

darbuotojq darbas, kai nei,ykdorni arba blogai r,ykdomi istatymai ar kiti teises aktai.

PiktnaudZiavimas - r.eikimas ar neveikimas, kai tarnautojui ar darbuotojui

suteikti igaliojimai naudojami ne pagal istatymus bei kitus teises aktus ai'ba

savanaudi$kais tikslais, ar del kitokirtr asmeniniq paskatq (naudojimosi tarnybine

padetimi, ker5to, par,ydo, karjerizrno, neteisetq pasiaugq teikimo ir t. t.), taip pat

tokie tarnautojo ar darbuotojo veiksmai, kai vir5ijami suteikti igaliojirnai ar

savivaliauiama.



Pranesimas - asmens iodinis ar ra5ytinis pagristas kreipimasis i atsakingas

institucijas, kuriame nurodoma informacija del Vilniaus lop5eiio-darZelio

,,spygliukas" d.arbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, veikimo ar neveikimo,

turindio biurokratizmo, piktnaudZiavimo, stisijusitl su korupcija, po[ymiq'

III. SIEKTAMYBB

pasalinti apgaules ir korupcijos atsiradimo galim1&es vilniaus lop5elio-darielio

,,spygiiukas'o veiklos sistemoje, siekti, kad ji netrukdytq teikti kolqybi5kas paslaugas'

priklausandias Vilniaus lopleliui-darieliui ,,Spygliukas" pagal istaigos nuostatus'

uitikrinti imoniq teises ir laisves.

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

I(orupcij os prevencii a igyven d ina ma vadovauj antis Siais principais :

. teisatumg - kor:upcijos prevencijos priemonds igyvendinamos iaikantis Lietuvos

Respublikos Konstitucijos, istatymtl ir kitrl teisds aktq reikalavimq bei

uZtikrinant pagrindinirl asmens teisq ir laisvitl apsaugq;

. visuotinio privalomtlmo * korupcijos prevencijos subjektais gali bflti visi

asmenys;

, s4veikos * korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uxtikrinarnas

derinant visq korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams

reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam toki.1 pagalb4;

r pastovumo - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uitikrinimas

nuolat tikrinant ir priiitrint korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo

rezultatus, bei teikiant pasifilymus clel atitinkamq priernonirl veiksmingumo

didinimo.

. V. PRBVENCIJOS TIKSI-AI

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija netrukdytq Vilniaus loplelio-darlelio

,,Spygliukas" veiklai, didinti paslaugq teikirno kokybq'

Rengiamos antikorupcinrls priemon6s turi buti nuoseklios, visapusiSkos ir

ilgalaikes. Didelis cl6mesys turi bflti skirtas korupcijos apraiSkq prevencijai ir

nei$vengiamos atsakomybeq uX neteisrStus r''eiksmus principo igyvendinimui' Butina

ugdyti istaigos bendruomenris nepakantum4 korupcijai'

Sekrningai kovoti su konpcijos aprai$komis galima, kai ilgalaike politika pagrista

vislotinai pripalistamomis priemonemis, preyencija, teistis paieidimq tyrimu'

Zmoniq Sr,ietimu ir jq Parama.

$iame dokumente numatytos priemones siejarnos str iSkilusir4 problemq sprendimu

ir apsauga nllo esamos ar atsirandandios korupcijos Vilniaus lop$elio-darielio
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,,spygliukas" veiklos sistemoje. Taip pat bftina visokeriopai ginti visuotinai

pripaXistamas imogaus teises ir laisves.

S. Skatinti glaudesn[ Vilniaus lopBelio-darlelio ,,Spygliukas" bendradarbiavimq su

kitomis institucijomis, organizaeijomis bei visuomene.

\rI. PREYENCIJOS UZDAVINIAI

1. Nustat5rti labiausiai korupcijos paveiktas lop5elio-darlelio veiklos sritis, uitikrinti

veiksrningq ir kryptingq ilgalaikq kovq su korupcija, numatlrtq priemoniq

igyvendinim4.
z. Atskleisti korupcijos prieXastis, sqlygas ir jas Salinti.

3. Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pob0diio nusikalstamq veikq, Zmoniq apgaultis.

+. Ultikrinti korupcijos prevencijos priemoniq taikym4 ir: teikiam4 jq igyvendinimo

adrninistravim4 bei kontrolq

S. Organizuoti skaidrq Vilniaus loplelio-darXelio,,spygliukas" r,eiklos vykdymq.

6. Skirti uZ Sios apraSo igyvendinim4 ir kontrolq atsakingus asmenis.

7. UXtikrinti teikiamq paslaugq kokybq.

B. |traukti I korupcijos prevencijq Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Spygliukas" darbuotojus.

g. Korupcijos atsiradimo rizika ivertinama:
A. motyvuota korupcijos tikimi4btis vertinimo iSvada ir su tuo susiiusi informacija;

B. apklausos duomenys;

C. galimyb6 r,ienam darbuotojui priimti sprendim4 delVilniaus lop5elio-darlelio

,,Spygliukas" l65q ir kito turto;
D. darbuotoiq savarankiSkurnas priimant sprendimus ir sprendimq pri6mimo

diskrecija;

E. Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Spygiiukas'o ir jo darbuotojq prieiitros ir kontrol6s

lygis;

F. r:eikalavimas laikytis iprastos darbo tvarkos;

G. nustatyti galiojandios tvarkos normq paieidimai.

vrII. PRANESTMU PATETKTMO, PRrtMrMO, REGTSTRAVTMO rR
INFORMACIJOS PERDAVIMO TVARKA

. PraneSimai pateikiarni lopSelio-darielio direktoriaus isalgrmu paskirtam asmeniui,

atsakingam ui korupcijos prevencijq ir kontrolq (toliau - asmuo, atsakingas ui
korupcijos prevencijq ir kontrcilq).

. Prane5imai gali bflti pateikiami:
. telefonu;

' elektroniniu budu elektroninio paBto aclresu;

. atsiuntus paltu ar per pasiuntini (Architektq g. 16, Vilnius);



I

I

. tiesiogiai atvy;kus i vilniaus lopSeli-darieli ,,spygliukas" (Architektq g' 16,

Viinius).
Asmeniui, atsakingam uz korupcijos prevencijq ir kontrolq, pateikiamas praneSirnas

turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus asmens kreipimuisi i istaigas ir ldtus

vie$ojo administravimo subjektus.

PraneBime turi buti nurodl'ta:

r asmuo ar asmenys, kurio(-iq) r'eikimas ar neveikimas galimai turi biurokratizmo'

piktnauclZiavimo, susijusitl su kor:upcija, poZymiq;

r asmuo ar asmenys, apie kuri(-iuos) yra duomenq, kadiie gali iinoti apie

prane$ime nurod;tas aPlinkYbes;

. ivykio aplinkybes (iaikas, r,ieta ir kt.) bei kiti duomenys, prane5tiio nuomone,

turintys reik5mes prane5imui nagrintiti'

Asmuo gali pateikti dokumentus, patvirtinandius prane$ime nurodytas aplinkybes'

Pageid.autina, kad praneSimas butq pasira$ytas ji sura$iusio lsmens ar prane5imo

turinio teisingumas, kai pranesirnas pateikiamas Zod[iu, o ji uIraBo asmuo,

atsakingas ui korupcijos prevencij4 ir kontrolq, patvirtintas praneS6jo paralu'

Jei asmuo pageidauja b0ti informuotas apie atiiktus veiksmus, priimtus sprendimus'

prane(ime turi btti nurodyti asmens kontaktiniai duomenys: telefbno numeris'

eiektroninio pa$to adresas, gyvenamosios vietos adresas ar bet koks kitas adresas'

kuriuo galima pateikti atsakym4.

Prane5imai, pateikti asmeniui, atsakingam ui korupcijos prevencij4 ir kontroiq' ir

atitinkantys Siame apra3e nurodytus reikalavimus, registruojami specialiame

praneSimq, susijusiq su konpcija, apskaitos Iurnale (toliau * Zurnalils)'

Ra$tu pateikti prane$imai, kita ra$ytind informacija pridedami prie }urnalo' apie

pric{etq(-us) dokument4(-us) pafymima Xurnale, nurodalt, kokie dokumentai

pateikti, pateiktq dokurnentq puslapiq skaidiq'

Jei asmuo prane$imo turini i$desto fodZiu, asmuo, atsakingas tr* korupcijos

prevencij4 ir kontrolg, tr:ump4 praneSimo turinisuraSo Zurnale.

Sio apra$o nustatyta tvarka priemus ir ulregistravus prane$irn4, asmeniui

(pageiclaujant) iSduoclama prale$imo priemimo faktq paWirtinanti palyma,

patvirtinta Lietuvos Respgblihos Vyriausybes 2006 m. gruodiio 22 d' nutarimu Nr'

13z6 ,,Del skunclo priemimo fakt4 patvirtinandio clokurnento formos patvirtinimo"

(tolinu * paiyma).

Asmuo, atsakingas u[ korupcijos prevencij4 ir kontrolq, priimtq, uiregistruot4

pranedim4bei su prane5imu susijusiq informacij4 pateikia lopSelio-darlelio

korupcijos prevencijos korrrisijai i5tirti ir ivertinti ar darbuotojo, del kurio gautas

pranedimas, r,eikoje yra biurokratizmo, piktnaud}iavimo, susijusiq su korupcija,

poiymiq.



Asmenys, susipaZing su prane5ime gauta informacija, privalo uitikrinti informacijos

konfidencialum4. Asmenys, neuZtikrinq gautos informacijos konfidencialumo,

atsako teises aktq nustaffta tvarka.

DraudZiama gautq praneSimE ir jame nurodyt4 informacijq skelbti vie$ai, perduoti

darbuotojui, apie kurio veikimq, neveikirnq yra prane$ta, iSslqyrus kai auk5tesnes

galios teis6s aktai numato kitaip.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Informacij4 apie korupcijq Vilniaus lop5elyje-darielyje ,,Spygliukas" darbuotojai,

bendruomenes nariai gali teikti direktoriui ra5tu, elektroniniu paBtu ar kitais jiems

prieinamais b0dais.
pranesimai, skundai bei visa informaciia, susijusi su korupcija, tikrinama ir jiems

pasitr.'irtinus taikomos Lietuvos Respublikos teises aktuose numat5rtos priemones

vie5o paskelbimo budu.

Visi lop5elio-darielio darbuotojai privalo buti supaZindinti su korupcijos prevencijos

tvarka.

Asmenys, paZeidq 5i4 tvark4, atsako Lietuvos Respublikos teises aktq


