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ALYTAUS LOPSELIO-DARZIiLIO,,LI NEI,IS.. APGA ULT]S IR KOIITJ PCI.IOS
PItF]VENCI.IOSTVA R KOS A PTTASAS

I.BENDROSIOS NTJOSTATOS

l. Alytaus lop5elio-darZelio .,[.inelis" korupcijos prevencijos tvarkos apraSas (toliau --
apraSas) reglamentuo.ia korupcijos prevenciios principus, tikslus, uZdavinius. korupci.ios
prevencijos priemones ir.iq teisinius pagrindus, korupcijos prevencijos proceso organizavim4.
korupci j os prevencijos priemoniq igyvendinimo koordinavimq bei kontrolE.

II. PAGRINDINES S,{VOKOS

2. Korupcijos prevencrja - korupciios prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas
sudarant bei igyvendinant atitinkam4 priemoniq sistemq. taip pat poveikis asmenims siekiant
atgrasinti nuo korupcinio pobridZio nusikalstamr-; veikq.

3. Korupcija - tai tiesioginis ar netiesioginis kySio arba kito nepagrjsto atlygio ar paLado
del tokio atlygio praSymas. sit--tlyrnas. davimas ar priernimas. kuris iSkreipia asnlens,
gaunancio kySi, nepagrist4 atlygj ar paladq del kySio ar nepagristo atlygio tinkamq bet kurios
pareigos atlikimq ar reikalau.iamE elgsena.

4' Apgaule - veiksniai. elgesys ar i.odliai, kuriais s4moningai norirna apgaLrti.
suklaidinti.

5. Biurokratiznras - veikimas ar neveikirlas. kai vieto.ie rcikalq sprendinio iS esmes
laikonrasi nereikalingq ar iSgalvotq lormalumq. nepagristai atsisakoma sprEsti tarnauto.jo ar
darbuotojo kompetencijai priklausandius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti
savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmeni apie.jo
teises, s4moningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratiznru
taip pat laikomas toks tarnautojq ar darbuotojq darbas. kai nevykdomi arba blogai vykdorli
istatyniai ar kiti teises aktqi.

6. PiktnaudZiavimas - veikimas ar neveikimas, kai tarnautojui ar darbuotojui suteikti
igalio.iimai naudoiami ne pagal istatymus bei kitus teises aktus arba savanaudiSkais tikslais. ar
del kitokiq asmeniniq paskatq (naudojimosi tarnybine padetimi, kerSto, pavydo, kar.ierizmo,
neteisetq paslaugq teikinto ir t. t.). taip pat tokie tarnauto.io ar darbuoto.io veiksmai. kai
vi rSi.i am i sutei kti i gal io.i inrai ar savi val iau.j anta.

7. PraneSinlas - asnlens Todinis ar raSytinis pagristas kreipinrasis iAlytaus miestct
savivaldybes administraci.l4. kuriarne nurodoma intbrniacija del Alytaus miesto savivaldybes
administraciios valstybds tarnar"rto.fq ir darbuoto.iq. dirbandiq savivaldybes administraciio.ie
pagal darbo sutartis, veikimo ar neveikimo, turindio biurokratizmo, piktnaudZiavimo,
susiiusiq su korupcija, poZymirl.

III. SIEKIAMYBE

8. PaSalinti apgaules ir korupcijos atsiradimo galimybes Alytaus lopSelio-darZelio
.,Linelis" veiklos sistemoje, siekti, kad ji netrukdytq teikti kokybiSkas paslaugas.
priklausandias lopSeliui-darZeliui pagal istaigos nuostatus, uZtikrinti Zmoniq teises ir laisves.



IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

9. Korupci jos prevencija igyvendinama vadovaujantis siais principais:
9.1. teisetumo - korupciios prevenci.ios priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos

Respublikos Konstituciios, istatyrmq ir kitq teises aktq reikalavimq bei r,r2tikrinant pagrindiniq
asmens teisq ir laisviq apsaugE:

9.2. visuotinio privalomumo - korupcijos prevenci.jos sub.jektais gali buti visi asmenys;
9.3. s4veikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant

visq korupcijos prevenciios sr.rb.jektq veiksmus, keidiantis sub.iektams reikalinga informacija ir
teikiant vienas kitan-r tokiq pagalb4;

9.4. pastovumo - korupciios prevencilos priemoniq veiksmingumo uZtikrininras nuolat
tikrinant ir priZiDrint korupciios prevenciios priemoniq igyvendinimo rezultatus, bei teikiant
pasiDlymus del atitinkamq priemoniq veiksmingumo didinimo.

V. PREVENCIJOS TIKSLAI

10. Korupcijos prevenci.ia siekiama. kad korupci.la netrukdytq lopSelio-darZelio veiklai.
didinti paslaugq teikimo kokybq.

l l. Rengiamos antikorupcines prienrones turi briti nr-roseklios. visapusiSkos ir ilgalaikes.
Didelis demesys turi b[ti skirtas korupcijos apraiSkq prevenciiai ir neiSvengiarnos
atsakomybes uL neteisetus veiksmus principo igyvendinimui. B[tina ugdyti mokyklos
bendruomends nepakantum4 korupciiai.

12. Sekmingai kovoti su korupcijos apraiSkomis galima. kai ilgalaike politika pagrista
visuotinai pripaZistamomis prienronemis. prevenci.ia. teises paZeidinrq tyrimu. Zrnoniq
Svietimu ir jq parama.

13. Siame dokumente numatytos priemones siejamos su iSkilusiq problemq sprendimu
ir apsauga nuo esamos ar atsirandandios korupcijos lopSelio-darZelio veiklos sistemoje. 1-aip
pat bltina visokeriopai ginti visuotinai pripaZistamas Zmogaus teises ir laisves.

14. Skatinti glaudesni lopSelio-darZelio bendradarbiavimq su kitomis institucijomis.
organizacijomis bei visuomene.

VI. PREVENCIJOS UZUAVTNIAI

15. Nustatyti labiausiai kompcijos paveiktas lopSelio-darZelio veiklos sritis, uZtikrinti
veiksrningq ir kryptingq ilgalaikg kovq sr-r korupciia. nurnatytq priemoniq igyvendinim4.

16. Atskleisti korupci.ios prieZastis. sqlygas ir.ias Salinti.
17. Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pob[dZio nusikalstamq veikq. Znroniq apgaules.
.l8. 

UZtikrinti korupcijos prevencilos priemoniq taikyrnq ir teikiam4 jq igyvendinimo
administravim4 bei kontrolg.

I 9. Organizuoti skaidrq lopSelio-darZelio veiklos vykdyrn4.
20. Skirti uZ Sios progranlos lgyvendinim4 ir kontrolg atsakingus asmenis.
21. UZtikrinti teikiamq paslaugq kokybg.
22. f traukti i korupcij os prevencij q lop5el io-darZel io darbuotoj us.
23. Korupcijos atsiradimo rizika ivertinama:
23.1. motyvuota korupcijos tikimybes vertinimo iSvada ir su tuo susijusi infbrmacija:
23 .2. apklausos duomenys:
23.3. galimybd vienam darbuoto.jui priimti sprendim4 del lopSelio-darT.elio leSq ir kito

turto;
23.4. darbuoto.irl savarankiSkumas priimant sprendimus ir sprendimq priemimo

diskrecija;
23.5. lop5elio-darZelio ir.lo darbuoto.iq prieZi[ros ir kontroles lygis;



23.6. reikalavimas laikytis iprastos darbo tvarkos;
23.7. nustatyti galiojandios tvarkos normq paZeidimai.

VII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES

24. Kontroles ir prieZi[ros vykdymas.
25. Sisterningas jaunosios kartos nepakantumo korupcijos apraiSkoms visuomenes

gyvenime ugdymas.
26. Antikorupciniq ten-rq itraukimas i kiekvienos lopSelio-darZelio grupes ugdyrr.ro

proces4.

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

28. VieSqfq ir privadiqjq interesq derinimas, uZtikrinimas, kad priimant sprendimus
pirmenybes b[tq teikiama vie5iesiems interesams, siekti priimamq sprendimq nesaliSkumo ir
uZkirsti keli4 korupcijai ir apgaulei lopSelio-darZelio veikloje.

29. Nustatyti galiojandiq tvarkos normLl paZeidimq tyrimus.
30. Prane5imq, skundq, infbrmaciios, susijusios su korupcija, tikrinimas ir priemoniq

taikyn, as.i iems pasitvirtinus.
3 L Savo kontpetencilos nevir5i.jimas.
32. Problemq iSankstinis nuspejimas ir paSalinimas.
33. Lop5elio-darZelio darbuoto.iq supaZindinimas su korupciios prevencijos politika.
34. Atliekamos veiklos ir sudaromq sandoriq dokumentavimo reikalavimq laikymasis.
3 5, LopSel io-darZel io kontro lg vykdand i q i nstiturcij q i Svadq vertini rnas.
36. Lietuvos Respublikos jstatymq ir kitq teises aktq. mokyklos nuostatq, kitq

dokumentq, susijusiLl su lopSelio-darZelio veikla laikymasis.
37. LopSelio-darZelio darbuotojq dalyvavimas korupcijos prevencijos perspejime.

VIII. PRANESIMU PATEIKIMO, PRTEMIMO, REGISTRAVIMO IR
INFORMACIJOS PERDAVIMO TVARKA

38. Prane5imai pateikiami lop5elio-darZelio direktoriaus isakymu paskirtam asmeniui,
atsakinganr uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolg (toliau - asmuo, atsakingas uZ korupci.ios
prevencijq ir kontrolg).

39. PraneSimai gali briti pateikiami:
39.1 . telefonr"r:

39.2. elektroniniu b[du elektroninio pa5to adresu:
39.3. atsiuntus pa5tu ar per pasiuntini (Jaunimo g.13. Alytus);
39.4. tiesiogiai atvykus ilopSeli-darZelj (Jaunimo 9.13, Alytus).
40. Asmeniui, atsakingam uZ korupciios prevencij4 ir kontrolg. pateikiamas prane5imas

turi atitikti bendruosius reikalavimurs. keliamus asmens kreipimuisi i istaigas ir kitus vieSo.io
administravimo subj ektus.

4l . Prane5ime turi b[ti nurodyta:
41.1. asmuo ar asmenys, kurio(-iq) veikimas ar neveikimas galimai turi biurokratizmo.

piktnaudZiavimo, susijusiq su korupcija, poZymiq;
41.2. asmuo ar asmenys, apie kuri(-iuos) yra duomenq, kad jie gali Zinoti apie

praneSime nurodytas aplinkybes:
41.3. ivykio aplinkybes (laikas, vieta ir kt.) bei kiti duomenys. pranesejo nuomone.

turintys reikSnres praneSimui nagrineti.
42. Asmuo gali pateikti dokunrentus, patvirtirTandius praneSime nurodytas aplinkybes.
43. Pageidautina. kad prane5imas bltq pasiraSytas ii sura5iusio asmens ar praneSin.ro

turinio teisingumas, kai prane5imas pateikiamas ZodZiu. o.ii uZra5o asmuo. atsakingas uZ

korupcijos prevencilq ir kontrolg. patvirtintas praneSe.io paraSu.



44' .lei asmuo pageidau.ia bDti infbrmuotas apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus.
praneSime turi bDti nurodyti asmens kontaktiniai duomenys: telefono nurneris. elektroninio
pasto adresas' gyvenamosios vietos adresas ar bet koks kiias adresas, kuriuo galima pateikti
atsakym4.

45' PraneSimai, pateikti asmeniui, atsakingam uZ korupcijos prevencijq ir kontrolE, ir
atitinkantys Siame apraSe nurodytus reikalavimus. registruojami specialiame praneSirnq.
susiiusiq su korupcija, apskaitos zurnale (toliau * zurnalai)(l priedas).

46. Ra5tu pateikti prane5imai, kita ra5ytine informacila pridedami prie Zurnalo, apie
pridet4(-us) dokument4(-us) paZymima Zumale, nurodant, fo[ie dokumentai pateikti, pateiktq
dokumentq puslapiq skaidiq.

47. .Tei asnluo praneSimo turini iSdesto lodLiu, asmuo, atsakingas uZ korupci.jos
prevencii4 ir kontrolg, trump4 pranesimo turinj suraso Zurnale.

48. Sio apraSo ,ritatyta tvarka pri.rw ir uZregistravus pranesim4, asmeniui
(pageidau.iant) iSduodama praneSimo priemimo faktq patvirtinan ti paLyma. patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriar.rsybes 2006 nr. gruodZio 22 d. nutarimu Ni. rjzo.,Del skundo
priemimo faktq patvirtinandio dokun-rerrto fbrmos patvirtinirno" (toliau - paLyma).

49. Asnruo. atsakingas uZ korupci.ios prevcncii4 ir kontrolg. priinrtq. uZregistruotq
praneSimq bei su praneSimu susijusi4 informacij4 pateikia lopSelio-darZelio kJrupcijos
prevencijos komisiiai iStirti ir ivertinti ar darbuotojo, del kurio gauias praneSimas, veikole yra
biurokratizmo, piktnaudZiavimo, susiiusiq su korupcija, poZymiq

50' Asmenys' susipaZinE su praneSime gauta informacija. privalo uZtikrinti infbrnraci.jos
konfidencialum4. Asmenys, neuZtikring gautos infbrntacijos kont-idencialumo. atsako teises
aktq nustatyta tvarka.

5l ' DraudZiama gaut4 praneSim4 ir jame nurodyt4 informacijq skelbti viesai, perduoti
darbuotojui, apie kurio veikim4, neveikim4 yra praneSta, iSskyrus kai aukstesnes galios teisds
aktai numato kitaip.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Informaciiq apie korupciiq lopSelyje-darLely.ie darbuoto.iai, bendruomenes nariai gali
teikti direktoriui raStu, elektroniniu paStu ar kitais.iiems prieinamais b[dais.

53' PraneSimai" skundai bei visa infbrmaci.ia, susi.f usi su korupciia" tikrinama ir .jiemspasitvirtinus taikornos Lietuvos Respr-rblikos teises aktuose numatytos priemones vieSo
paskelbimo bDdu.

54. Visi lopSelio-darZelio darbuotojai privalo bDti supaZindinti su korupcijos prevencijos
tvarka.

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