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VETKSMV MOLETV R. KUNO KULTUROS rR SPORTO CENTRE GAVUS NETEISET.T

ATLYGI TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BBNDROSIOS NUOSTATOS

1. Veiksmq Moletq r. k[rno kulturos ir sporto centre (toliau - Sporto centras) gavus neteisetq

atlygi tvarkos apra5as (toliau - Tvarl<os apra5as) reglamentuoja Sporto centro deklaruojandiq asmenq, kaip

jie apibreZti Lietuvos Respublikos vieSqiq ir privadiq interesq derinimo istatyme (toliau - Darbuotojai),

elgesi ir veiksmus gavus neteiset4 atlygi.

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

atlygio atvejus ir jq mast4, uZl<irsti keli4 galirnam kySininkavimui, papirkimui ar kitokiam neteisetam

elgesiui.

3. Neteisetas atlygis - i Sporto centrq atnesti, atsiqsti (pa5tu, per kurjeri, elektroniniu ar kitais

budais) ar kitu budu palikti pinigai, taip pat daiktai, kurie rrelaikytini dovanomis, gautomis pagal

tarptautini protokol4 ar tradicijas, taip pat nelaikytini reprezentacijai slcirtomis dovanomis su valstybes,

jstaigos ir kitokia simbolika arba paslaugomis, l<ai naudojamasi tarnybiniais tikslais.

4. Tvarkos apra5as parerrgtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq

derinimo istatymu, Lietuvos Respublil<os korupcijos prevencijos !statymu, Lietuvos Respublikos civiliniu

kodeksu, Lietuvos Respublikos baudZian-ruoju kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos teises aktais,

reglamentuojandiais draudim4 priimti neteiset4 atlygi (dovanas) ir Vyriausiosios tarnybines etikos

kon-r isij os (tol iau - VTEK) rekornendacij on-r is I .

5. Tvarkos apra5o nuostatos netaikomos Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq

derinimo istatymo 13 straipsnyje nurodytiems atvejams del dovanq, gautq pagallarplautini protol<ol4 ar

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

paslau gomi s yra naudoj amas i tamyb in iai s ti ks I ai s.

I VTEK 2020 m. kovo l2 d. sprendirnas Nr. I(S-40 ,,Del Rekomendaciniq gairiq del dovanq ar paslaugq priemimo apribojimq
patvirtinimo".



II SKYRIUS
VEIKSMAI GAVUS NBTEISETA ATLYGI

6. Jeigu Darbuotojui siulomas, Zadamas duoti, duodamas neteisdtas atlygis atitinka ky5io2

poZymius arba provokuojama ji priimti, Darbuotojas privalo perspeti toki neteisetqallygi si[lanti, Ladanti

ar davusi asmeni apie jo darom4 korupcinio pobudZio nusikalstamq veil<4, galimas pasel<mes (galim4

ikiteismini tyrimq, baudZiam4i4 atsakomybg) ir pareil<alauti nedelsiant nutraukti tokius veil<smus3.

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

nusikalstamos veikos, ir neprovol<uoti asmens duoti neteiseto atlygio (ky5io). Taip pat, darbuotojas turi

paai5kinti, kad jis privales prane5ti apie tai uZ Sporto centro korupcijos prevencij4 atsakingam asmeniui

(atitikties pareig[nui) arba teisesaugos istaigoms.

7. Darbuotojas privalo atsisakyti priimti ir kitus dail<tus, kurie nors ir neatitinl<a ky5io poZymiq,

tadiau taip pat nelaikytini dovanomis, gautomis pagal tarptautinj protokol4 ar tradicijas, taip pat nelaikytini

reprezentacijai skirtornis dovanornis su valstybes, istaigos ir kitokia simbolika arba paslaugomis, kai yra

naudojamasi tarnybiniais til<slais. Darbuotojas privalo paaiSkinti tol<ius dail<tus si[landiam asmeniui, kad

jq priemimas gali b[ti vertinarr-ras kaip Lietuvos Respublil<os vie5qjq ir privadiq interesq derinirno

istatymoa ar etikos taisyl<liq paZeidirnass, bei paraginti neteikti, atsiimti siiilomLrs daiktLrs. Nepavykus iS

l<arto perspetineteiseto atlygio davejo (pvz., jam pasiSalinus arba kaineteisetas atlygis atsiqstas pa5tu, per

kurjeri ir pan.), jis gali btiti kviediarnas telefonu, el. pa5tu ar kitais budais (ei Zinomi kontaktiniai

duomenys) atvykti i Sporto centrq ir atsiimti atsitlstus ar paliktus dail<tus. Jeigu nepavyksta minetq daiktq

grqLinti juos palikusiam ar atsiuntusiarr asmeniui arba neZinoma, kas juos paliko ar atsiunte, del jq

priimamas'vienas i5 Tvarkos apra5o l4 punl<te nurodytq sprendirnq.

8. Asmeniui, kuris i5reiSke nor4 finansiSkai ar kitokia turtine i5raiSka padekoti Sporto centrui uZ

2 Pagal Lietuvos Respublikos baudZiamojo kodel<so 230 straipsnio 4 dali kySis yra bet kokios tr.rltines ar kitokios asmeninds

naudos sau:ar kitam asmeniui (materialios ar nernaterialios, turindios ekonoming vertg rinkoje ar tokios vertes neturindios)
forma i5reik5tas neteisetas ar nepagristas atlygis uZ pageidaujamq valstybes tarnautojo arjam prilyginto asrnens teisetq ar
neteisetq veikim4 arba nevei kirn4 vyl<dant lgal ioj i rrus.
3 Praktikoje pastebimos daZnos situacijos, kai asmenys (ypad vyresnio arnZiaus) nuo5irdZiai galvodarri, kad teikia nekaltq
padek4 (pvz., saldainiq deZutg, medaus stiklainj ir pan.) uZ del jq atliktus ar planuojamus atlikti vieSojo sektoriaus darbuotojq
veiksmus, neteisetq atlygi teikia kaip dovanq, nenoredarni nieko papirkti ar paveikti ir daZnai net nesuvokia, kad tokie veiksmai
yra nusikalstami. Kartais aslnenys taip pat neZino, kad neteiset4 atlygi priimti vie5ojo sektoriaus darbuotojams draudZia teises

aktai: Svarbu'suprasti, kada asmuo nori jteikti neteisetq atlygi tydia, s4moningai kaip kyS! (uZ darbuotojq atliekamas pareigas,

status4) ir kada neteisetas atlygis teikiamas uZ mandagq, kulttiringq aptarnavimq, nenorint paveikti darbuotojq valios ar tureti
i5skirtines padeties ir palankumo. Rekomenduotina pirn.riausia nrandagiai paai5kinti asnreniui apie neteisetq atlygi, padeti

suprasti veiksmq pavoj ingumq.
a Pagal Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq derinimo istatyrno l3 straipsni deklaruojantis asmuo ar jam artimas
asmuo negali priimti dovanq ar paslaugq, jeigu tai susijg su deklaruojandio asmens tarnybine padetimi ar tarnybinernis
pareigomis. UZ 5io istatymo paZeidirnq taikoma administlacine atsakornybe, nustatyta Lietuvos Respublikos administracinity
nusiZengirnq kodekso 533 straipsny.j e.
5 UZ istaigq etikos taisykliq ir (ar) kodeksq paZeidimus gali bDti taikoma drausmitre ir (ar) tarnybine atsakomybe,



suteiktas paslaugas, turi biiti paai5kinta, l<ad tai jis gali padaryti skirdamas paramq ar labdar4 pagal

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatym4. Jei asmuo nori padekoti Sporto centro darbuotojams

uL gerai atlikt4 darb4, jam gali bUti pasiUloma uZpildyti Sporto centre turimas asmenq aptarnavimo

kokybes anketas, pateikti ira5q Sporto centro interneto svetaineje ar pan.

9. Apie sitilytq, si0lom4, Ladamqduoti ar duot4 (paliktq, rast4, atsir4st4, perduot4 per kit4 asmeni)

neteiset4 atlygi Sporlo centro Darbuotojai visais atvejais LodLiu, raStu, telefonu ar elektroniniu budu

nedelsdami privalo prane5ti r"rZ korupcijos prevencij4 Sporto centre atsakingam asmeniui (atitikties

pareigiinui).

10. UZ korupcijos prevencij4 Sporto centre atsakingas asmuo, gavQs informacijos apie siDlytq,

si[lomq, Ladamq duoti ar duotq rreteisetq atlygi:

10.1. NuvykEs iviet4, i5siai5kina prelirninarias ivykio aplinkybes (asmens, siuliusio, Zadejusio

duoti ar davusio neteisetq atlyg!, tapatybE, ketinimus ir pan.).

10.2. {vertings gautos informacijos turini ir nustatgs galimos korupcinio pob[dZio nusikalstamos

veikos poZymius, nedelsdamas infonnuoja Sporto centro vadov4 ir kompetentingas teisesaugos

institucijas bei imasivisq priemoniq galimai nusikalstamai veikai sustabdyti ir fiksuoti.

10.3. Informuoja neteiset4 atlyg! (kVSi) siDlant!, 'zadantiduoti ar davus! asmen!, kad jis, esant

galimybei, tures palaukti, kol atvyks teisesaugos pareigunai. Jei toks asmuo pasi5alino i5 ivykio vietos,

apie tai informuoja atvykusius teisesaugos pareig[nus.

10.4. Imasi priemoniq jvyl<io vietai apsaLrgoti, il<i atvyl<s teisesaugos pareigDnai. Jeigu galirnai
:' ir

neteisetas atlygis buvo paliktas ant stalo, jki5tas istaldiq ar numestas ant Zernes, rastas automobilyje,

drabuZiq kiSenese ar kitoje vietoje, bfitina palikti ji ten, kur yra, iSskyrus atvejus, kai yra pavojus, kad

neteisetas atlygis gali btiti pamestas ar sunaikintas. lvykio vietoje nieko neliesti rankomis, pvz.,

neperskaidiuoti pinigq kupiDrq, ir stengtis uZtikrinti, kad ir kiti asmenys nieko neliestq.

10.5. Esant galimybei ir rrepaZeisdamas asmens duomenq apsaugos reikalavimtl, ivyl<i fil<suoja

garso ar vaizdo ira5u.

10.6. Jei yra asmenq, kurie galejo matyti neteiseto atlygio davimo ar bandymo ji duoti fakt4,

uZsiraSo jq kontaktinius duomenis, kuriais bfitq galima susisiekti, esant galimybei papra5ytipalaukti, l<ol

atvyks teisesaugos parei gDnai.

10.7. Jeigu ivertinEs surinktos infbrmacijos turininustato, kad nera galirnos l<orupcinio pob[dZio

nusikalstamos veikos poZymiq (pvz., daiktas paliktas atsitiktinai), apie tai paZyrni Neteiseto atlygio

registre, informuoja Sporto centro vadov4 ir imasi priemoniq gautiems dail<tarns grqLinti arba priirna

sprendimus, numatytus Tvarkos apra5o l4 punkte.

11. IJZ korupcijos prevencii4 Sporto centre atsakingas asrruo uZtikrina pagalb4 pareig[nalns



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

III SKYRIUS
GAUTO NBTEISETO ATLYGIO REGISTRAVIMAS

12. UZ korupcijos prevencijq Sporto centre atsakingas asmuo, gavgs prane5im4 apie sitilytq,

siiilom4, Ladamq duoti ar duot4 galimai neteiset4 atlygi, per 1 darbo dien4 registruoja 5i faktq Dokumentq

atitinkamoje elektronineje/popierineje byloje (pvz., Neteiseto atlygio registre) uZpildydamas Tvarkos

apraSo I priede nurodyt4 Neteiseto atlygio registro fonn4. Gauto ar palikto neteiseto atlygio dalykas turi

b[ti nufotografuojarnas, fotografijos saugomos elektronineje laikmenoje, susietoje su Neteiseto atlygio

registru.

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

palymimaNeteiseto atlygio registro pastabq sl<iltyje.

14. Jeigu neteisetas atlygis ndra perduodamas teisesaugos jstaigoms (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 bDti priimamas vienas i5 5iq

sprendimq:

14.1. Neteisetas atlygis perduodamas Iabdarai.

14.2. Neteisetas atlygis sunaikinamas.

14.3. Neteisetas atlygis nuasmeninamas ir naudojamas bendroms Sporto centro ir jos interesantq

reikmems (pvz., papuo5ti bendrojo naudojimo patalpas, pavaiSinti Sporto centro klientus ir pan.).

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Su Tvarkos apra5u visi Sporto centro darbuotojai supaZindinami Sporto centruipasirinktu

b[du (Sporto centro darbo tvarkos taisykliq 9 skyrius 4 punktas).

16. Asmenys, paZeidg Sio Tvarkos apra5o reikalavimus, atsako teises aktq nustatyta tvarka.



Sporto centro tvarkos aPra5o

1 priedas

(Neteisdto atlygio registro forma)
NETEISETO ATLYGIO REGISTRAS

+ Sporto centras,, kaip duomeny tvarkytojas, rurodo tuos duomenis, kuritl paskelbimas atitinkq asmens duomen4 qpsaltgos

reikalavimus

Eil.
Nr.

Gavimo
data,
lqikas

Davdjas* Gave.Ja,s^ Koks atlygis ir
aplinlg,be's: kada,

kokiu bildu it'forma
siulytas, teiktas,

paliktas allygis, jo
poiymiai ir t, t.

Atlikti veiksmai.
hktq registravgs ttZ korupcijos

pr evencij q Sporto centre
alsakingas asmuo, kokitl
veiksmry imtasi, parengto
dokumento data, numeris,

foloprafiia ir t. l.

Pastabos

I


