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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Veiksmų Viešojoje įstaigoje Raseinių technologijos ir verslo mokykloje (toliau – 

Mokykla) gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Mokyklos 

darbuotojų elgesį ir veiksmus gavus neteisėtą atlygį. 

2. Tvarkos aprašo tikslas – užkirsti kelią galimam kyšininkavimui, papirkimui ar kitokiam 

neteisėtam elgesiui, nustatyti, valdyti ir kontroliuoti neteisėto atlygio atvejus ir jų mastą, jeigu į 

Mokyklą atnešami, atsiunčiami ar kitu būdu paliekami daiktai, taip pat pinigai, kurie nelaikytini 

dovanomis, gautomis pagal protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su Mokyklos 

darbuotojų pareigomis, taip pat nelaikytini reprezentacijai skirtomis dovanomis su valstybės, 

įstaigos ir kitokia simbolika arba paslaugomis, kai naudojamasi tarnybiniais tikslais. 

3. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, kitais Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais draudimą priimti neteisėtą atlygį (dovanas), ir 

Rekomendacinėmis gairėmis dėl dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimų, patvirtintomis 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. KS-40 „Dėl 

Rekomendacinių gairių dėl dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimų patvirtinimo“. 

4. Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo įstatymo 13 straipsnyje nurodytiems atvejams dėl dovanų, gautų pagal tarptautinį 

protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su tarnybinėmis pareigomis, taip pat dėl 

reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra 

naudojamasi tarnybiniais tikslais. 

 

II SKYRIUS 

VEIKSMAI, PATEKUS Į SITUACIJAS, GALINČIAS KELTI KORUPCINIO POBŪDŽIO 

RIZIKĄ 

 

5. Siekdamas išvengti korupcinio pobūdžio rizikos, Mokykloje dirbantis asmuo turi:  

5.1. žinoti, kad vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu, jis privalo apie 

korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką pranešti teisėsaugos įstaigai, jeigu gavo duomenų, 

leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta ar daroma ši veika arba rengiamasi ją padaryti 

(išskyrus korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, kurią galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti jo 

artimieji giminaičiai ar šeimos nariai); 

5.2. suprasti, kad net ir niekuo iš pirmo žvilgsnio neįpareigojantis pasiūlymas (pavyzdžiui, 

kvietimas į organizuojamą laisvalaikio renginį arba pietų) gali būti tik pretekstas užmegzti 

neformalų ryšį, siekiant gauti riboto prieinamumo tarnybinę informaciją, įgyti Mokykloje dirbančio 

asmens palankumą ar jį paveikti, kad priimdamas sprendimus jis būtų palankus jį į renginį 

pakvietusiam fiziniam ar juridiniam asmeniui arba nepalankus to asmens konkurentams, surinkti 

apie Mokykloje dirbantį asmenį galinčią kompromituoti informaciją, kad vėliau būtų galima jį 

priversti (pavyzdžiui, grasinant paviešinti kompromituojančią informaciją) atlikti reikalingus 

veiksmus ar priimti naudingus sprendimus; 



5.3. suprasti, kad, priėmęs bet kokį neteisėtą atlygį (pinigus, materialias dovanas, 

nemokamas paslaugas, nuolaidas ir kt.) gali sulaukti jau nebe prašymo už atlygį atlikti arba 

susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų, susijusių su vykdomomis tarnybinėmis funkcijomis, bet 

reikalavimo, grasinant panaudoti prieš Mokykloje dirbantį asmenį turimą kompromituojančią 

informaciją.  

6. Korupcinio pobūdžio rizikos turi būti vengiama dalyvaujant viešųjų pirkimų 

procedūrose. Korupcinio pobūdžio rizika gali atsirasti, jeigu Mokykloje dirbančio asmens 

vykdomos funkcijos susijusios su viešųjų pirkimų procedūromis ir jis iš viešųjų pirkimų dalyvio 

atstovo ar per su viešųjų pirkimų dalyviu susijusius kitus asmenis (pavyzdžiui, draugus ir kt.) gautų 

pasiūlymą už tam tikrų veiksmų atlikimą ar neatlikimą gauti naudos sau arba sau artimiems 

asmenims: gauti piniginį atlygį; nemokamai arba su nuolaida pasinaudoti tam tikromis paslaugomis; 

gauti kompensaciją už patirtas arba planuojamas patirti išlaidas; ateityje įsidarbinti viešuosiuose 

pirkimuose dalyvavusiame juridiniame asmenyje arba su juo susijusiuose juridiniuose asmenyse ir 

kt. Esant minėtoms aplinkybėms, siekdamas išvengti korupcinio pobūdžio rizikos, Mokykloje 

dirbantis asmuo turi:  

6.1. paaiškinti pasiūlymą pateikusiam asmeniui, kad tokio pasiūlymo negali priimti, nes tai 

nesuderinama su Mokykloje nustatytais elgesio standartais; 

6.2. įspėti tokį neteisėtą pasiūlymą pateikusį asmenį, kad toks jo elgesys gali būti 

palaikytas korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, dėl kurios jam gali kilti neigiamos pasekmės; 

6.3. pareikalauti nedelsiant nutraukti tokius veiksmus; 

6.4. jeigu asmuo savo veiksmų nenutraukė, paaiškinti, kad apie tokį elgesį privalės 

informuoti Mokykloje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą asmenį ir (ar) teisėsaugos 

įstaigą; 

6.5. apie atvejį nedelsdamas informuoti Mokykloje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą 

atsakingą asmenį ir savo tiesioginį vadovą (netgi tuo atveju, kai asmuo savo neteisėtus veiksmus 

nutraukė). 

7. Korupcinio pobūdžio rizikos turi būti vengiama tiesiogiai aptarnaujant asmenis darbo 

vietoje. Korupcinio pobūdžio rizika gali atsirasti, jeigu Mokykloje tiesiogiai aptarnaujant asmenį 

darbo vietoje už veiklą, susijusią su atliekamomis darbo funkcijomis, kartu su asmens pateiktais 

dokumentais būtų palikti arba perduoti pinigai ar kitokios materialinės vertybės (materialinės 

dovanos, paslaugos, išskirtinės lengvatos, nuolaidos ir kt.) arba būtų siūloma juos paimti. Esant 

minėtoms aplinkybėms, siekdamas išvengti korupcinio pobūdžio rizikos, Mokykloje dirbantis 

asmuo turi: 

7.1. elgtis profesionaliai, vengti elgesio ir frazių, kurios gali sudaryti įspūdį, kad prašoma 

duoti kyšį (pavyzdžiui, ,,Pažiūrėsime...“, ,,Nežinau, bus sunku...“, ,,Jūsų atvejis sudėtingas...“ ir kt.);  

7.2. už veiklą, susijusią su atliekamomis darbo funkcijomis, neimti jokio neteisėto atlygio 

(pinigų ar kitokių materialinių vertybių);  

7.3. paaiškinti, kad jam turi būti teikiami tik su svarstomu klausimu tiesiogiai susiję 

dokumentai; 

7.4. nedelsdamas imtis veiksmų, kad pinigai ar kitos materialinės vertybės būtų grąžintos 

juos palikusiam asmeniui, o jeigu jų dėl objektyvių aplinkybių nėra galimybės grąžinti (neįmanoma 

identifikuoti, kas juos paliko, asmuo atsisako juos priimti, motyvuodamas, kad jis nėra jų savininkas 

ar nurodydamas kitas priežastis, ir kt.), apie tai turi nedelsdamas informuoti Mokykloje už 

korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą asmenį, kad nustatyta tvarka pinigų ar kitų 

materialinių vertybių faktas būtų užfiksuotas ir priimtas sprendimas dėl jų perdavimo labdaros 

reikmėms, sunaikinimo ir kt.). 

8. Korupcinio pobūdžio rizikos turi būti vengiama dalyvaujant sprendimų priėmimo 

procese arba turint galimybę daryti įtaką priimant sprendimus. Korupcinio pobūdžio rizika gali 

atsirasti, jeigu Mokykloje dirbančio asmens vykdomos funkcijos susijusios su sprendimų priėmimu 

arba jis turi galimybę daryti įtaką priimant sprendimus, arba tretieji asmenys įsivaizduoja, kad jis 

gali daryti įtaką priimant sprendimus, todėl Mokykloje dirbančiam asmeniui tiesiogiai konkretaus 

sprendimo priėmimu suinteresuotas asmuo pats ar per tarpininkus pateikia pasiūlymą arba 



užuominą dėl galimybės gauti piniginį atlygį ar kažkokią kitą tiesioginę ar netiesioginę naudą už 

tam tikrų veiksmų atlikimą ar neatlikimą (pavyzdžiui, piktnaudžiaujant turimomis teisėmis ar 

įgaliojimais arba juos viršijant, imtis veiksmų, kad būtų pagreitintas ar sulėtintas konkretaus 

sprendimo priėmimas, priimti pageidaujamą sprendimą, paveikti kitus asmenis, dalyvaujančius 

priimant konkretų sprendimą, ir kt.). Esant minėtoms aplinkybėms, siekdamas išvengti korupcinio 

pobūdžio rizikos, Mokykloje dirbantis asmuo turi: 

8.1. elgtis profesionaliai, vengti elgesio ir frazių, kurios gali sudaryti įspūdį, kad už 

priimamą sprendimą yra prašoma ar tikimasi neteisėto atlygio; 

8.2. už veiklą, susijusią su atliekamomis darbo funkcijomis ir sprendimų priėmimu, neimti 

jokio neteisėto atlygio (pinigų ar kitokių materialinių vertybių);  

9. Korupcinio pobūdžio rizikos turi būti vengiama, jei norima atsidėkoti už priimtą 

sprendimą. Korupcinio pobūdžio rizika gali atsirasti, jeigu Mokykloje dirbantis asmuo, vykdydamas 

tarnybines funkcijas, dalyvavo priimant sprendimą arba priėmė sprendimą ir po sprendimo 

priėmimo asmuo, kurio atžvilgiu buvo priimtas sprendimas, atsidėkodamas nori tiesiogiai ar per 

tarpininkus įteikti pinigų ar kitokių materialinių vertybių. Esant minėtoms aplinkybėms, siekdamas 

išvengti korupcinio pobūdžio rizikos, Mokykloje dirbantis asmuo turi: 

9.1. elgtis profesionaliai, vengti elgesio ir frazių, kurios gali sudaryti įspūdį, jog už priimtą 

sprendimą laukiama atlygio (pavyzdžiui, ,,Turėjau skirti daug savo laiko ir pastangų...“, ,,Jūsų 

atvejis buvo labai sudėtingas...“ ir kt.); 

9.2. atsisakyti bet kokių dovanų, kurios, nors ir neatitinka kyšio požymių, tačiau  

nelaikytinos dovanomis, gautomis pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat nelaikytinos 

reprezentacijai skirtomis dovanomis su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba paslaugomis, 

kai yra naudojamasi tarnybiniais tikslais; 

9.3. už priimtą sprendimą atsidėkoti norinčiam asmeniui paaiškinti, kad neteisėto atlygio 

priėmimas gali būti vertinamas kaip Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

įstatymo ir (ar) etikos taisyklių pažeidimas, paraginti neteikti ar atsiimti siūlomus daiktus; 

10. Korupcinio pobūdžio rizikos turi būti vengiama atliekant kontrolės ar vertinimo 

procedūras. Korupcinio pobūdžio rizika gali atsirasti, jeigu Mokykloje dirbantis asmuo, 

vykdydamas tarnybines funkcijas, atlieka kontrolės arba vertinimo procedūras arba dalyvauja jas 

atliekant ir gauna bendradarbio (kuriam yra tiesiogiai pavaldus arba kuriam nėra tiesiogiai 

pavaldus) prašymą priimti teisės aktų neatitinkančius sprendimus dėl konkretaus asmens ar ūkio 

subjekto (pavyzdžiui, atliekant kontrolės procedūras, nefiksuoti neatitikimų ar pažeidimų; surašyti 

palankią vertinimo išvadą, neatsižvelgiant į tai, kad vertinamas subjektas neatitinka nustatytų 

kriterijų, ir kt.). Esant minėtoms aplinkybėms, siekdamas išvengti korupcinio pobūdžio rizikos, 

Mokykloje dirbantis asmuo turi: 

10.1. elgtis profesionaliai, vengti elgesio ir frazių, kurios gali sudaryti įspūdį, kad už atlygį 

galėtų patenkinti bendradarbio prašymą dėl konkretaus fizinio ar juridinio asmens priimti 

nacionalinių arba įstaigos vidaus teisės aktų neatitinkančius sprendimus; 

10.2. už veiklą, susijusią su atliekamomis kontrolės ar vertinimo funkcijomis, neimti jokio 

neteisėto atlygio (pinigų ar kitokių materialinių vertybių); 

11. Korupcinio pobūdžio rizikos turi būti vengiama patekus į interesų konflikto situaciją. 

Korupcinio pobūdžio rizika ar interesų konfliktas gali atsirasti, jeigu Mokykloje dirbantis asmuo, 

atlikdamas tarnybines funkcijas ar pavedimus, privalo priimti (ar dalyvauti priimant) sprendimą, 

kuris yra susijęs su jo ar jam artimų asmenų darbu kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, 

individualia veikla, autorinėmis sutartimis; jo ar jam artimų asmenų turimomis bendrovių ir įmonių 

akcijomis (dalimis, pajais); jo ar jam artimų asmenų naryste, ryšiais ir pareigomis įmonėse, 

įstaigose ir organizacijose ar fonduose; jo ar jam artimų asmenų finansiniais ar moraliniais 

įsipareigojimais kitiems asmenims, kitais civiliniais santykiais; jo ar jam artimų asmenų iš kitų 

asmenų gautomis ar jiems suteiktomis dovanomis ir paslaugomis (išskyrus pagal tarptautinį 

protokolą ar tradicijas gautas dovanas bei reprezentacijai skirtas dovanas, teisėtai gautas vykdant 

savo pareigybės funkcijas); jo ar jam artimų asmenų priešiškumu, ginču ar konkurencija kitų 

asmenų ar grupių atžvilgiu; jo artimų asmenų darbu Mokykloje; jo ketinimu, susijusiu su naujo 



darbo paieškomis, derybomis su būsimu darbdaviu; kitais atvejais, kai priima ar dalyvauja priimant 

sprendimą, susijusį su jo ar jam artimų asmenų privačiu interesu. Esant minėtoms aplinkybėms, 

siekdamas išvengti korupcinio pobūdžio rizikos, Mokykloje dirbantis asmuo turi: 

11.1. priėmus jį į pareigas, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, 

arba įgijęs deklaruojančiojo asmens statusą, pateikti privačių interesų deklaraciją (ne vėliau kaip per 

30 kalendorinių dienų nuo minėto statuso įgijimo dienos), o tuo atveju, jeigu pateiktoje 

deklaracijoje nurodyti duomenys apie deklaruojančio asmens ir (ar) jo artimų asmenų privačius 

interesus pasikeitė, ją papildyti ar patikslinti (per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo 

dienos);  

11.2. kreiptis į viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei jų derinimo praktikos kontrolę 

ir stebėseną Mokykloje vykdantį asmenį, prašydamas pateikti išankstines rašytines rekomendacijas, 

nuo kokių tarnybinių pareigų atlikimo privalo nusišalinti, jeigu pagal deklaracijoje pateiktus 

duomenis yra interesų konflikto galimybė; 

11.3. atliekant darbo funkcijas atsiradus interesų konfliktą sukeliančioms deklaracijoje 

nurodytoms ar nenurodytoms aplinkybėms, nedelsdamas nusišalinti nuo sprendimų priėmimo ar 

dalyvavimo juos priimant, informuoti apie tai tiesioginį savo vadovą ir ne vėliau kaip kitą darbo 

dieną pateikti rašytinį pranešimą apie nusišalinimą; jeigu interesų konfliktas iškilo dalyvaujant 

komisijos, darbo grupės ar kitos kolegialios institucijos veikloje, apie nusišalinimą žodžiu 

informuoti komisiją, darbo grupę ar kitą kolegialią instituciją ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą 

darbo dieną raštu pateikti rašytinį pranešimą apie nusišalinimą, kol komisijoje ar darbo grupėje vyks 

interesų konfliktą galinčio sukelti klausimo svarstymo procedūros, palikti patalpą, kurioje vyksta 

svarstymas, ir nedaryti įtakos kitų asmenų sprendimams svarstomu klausimu. 

 

III SKYRIUS 

VEIKSMAI GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ 

 

12. Jeigu Mokyklos darbuotojui siūlomas, žadamas duoti, duodamas neteisėtas atlygis 

atitinka kyšio požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 230 straipsnio 

4dalyje, arba provokuojama jį priimti, Mokyklos darbuotojas privalo perspėti neteisėtą atlygį 

siūlantį, žadantį ar davusį asmenį apie jo daromą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, galimas 

pasekmes (galimą ikiteisminį tyrimą, baudžiamąją atsakomybę) ir pareikalauti nedelsiant nutraukti 

tokius veiksmus. Darbuotojas turi aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja 

korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, ir neprovokuoti asmens duoti neteisėto atlygio (kyšio). 

Taip pat darbuotojas turi paaiškinti, kad jis privalės pranešti apie tai už korupcijos prevenciją 

Mokykloje atsakingam asmeniui ir/arba teisėsaugos įstaigoms. 

13. Mokyklos darbuotojas privalo atsisakyti priimti ir kitus daiktus, kurie, nors ir 

neatitinka kyšio požymių, tačiau taip pat nelaikytini dovanomis, gautomis pagal protokolą ar 

tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens tarnybinėmis pareigomis, taip pat nelaikytini 

reprezentacijai skirtomis dovanomis su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba paslaugomis, 

kai yra naudojamasi tarnybiniais tikslais. Mokyklos darbuotojas privalo paaiškinti tokius daiktus 

siūlančiam asmeniui, kad jų priėmimas gali būti vertinamas kaip Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio pažeidimas, už kurį pagal Lietuvos Respublikos 

administracinių nusižengimų kodekso 533 straipsnį taikoma administracinė atsakomybė, bei 

paraginti neteikti, atsiimti siūlomus daiktus.  

14. Nepavykus iš karto perspėti neteisėto atlygio davėjo (pvz., jam pasišalinus arba kai 

neteisėtas atlygis atsiųstas paštu, per kurjerį ir pan.), jis gali būti kviečiamas telefonu, el. paštu ar 

kitais būdais (jei žinomi kontaktiniai duomenys) atvykti į Mokyklą ir atsiimti atsiųstus ar paliktus 

daiktus. Jeigu nepavyksta minėtų daiktų grąžinti juos palikusiam ar atsiuntusiam asmeniui arba 

nežinoma, kas juos paliko ar atsiuntė, dėl jų priimamas vienas iš Aprašo 21 punkte nurodytų 

sprendimų. 

15. Jei asmuo nori padėkoti už gerai atliktą Mokyklos darbuotojo darbą, jam gali būti 

pasiūloma pateikti rašytinę padėką.  



16. Apie siūlytą, siūlomą, žadamą duoti ar duotą (paliktą, rastą, atsiųstą, perduotą per kitą 

asmenį) neteisėtą atlygį Mokyklos darbuotojai visais atvejais žodžiu, raštu, telefonu ar elektroniniu 

paštu nedelsdami privalo pranešti už korupcijos prevenciją Mokykloje atsakingam asmeniui. Jei 

neteisėtas atlygis turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių (atlygiu siekiama daryti 

įtaką Mokyklos darbuotojui, kad jis teisėtai ar neteisėtai veiktų arba neveiktų vykdydamas 

įgaliojimus), Mokyklos darbuotojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymo 101 straipsniu, privalo pranešti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų 

tarnybai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai. 

17. Už korupcijos prevenciją Mokykloje atsakingas asmuo, gavęs informacijos apie 

Mokyklos darbuotojui siūlytą, siūlomą, žadamą duoti ar duotą neteisėtą atlygį: 

17.1. nuvykęs į vietą, išsiaiškina įvykio aplinkybes (asmens, siūliusio, žadėjusio duoti ar 

davusio neteisėtą atlygį, tapatybę, veiksmus ar ketinimus); 

17.2. įvertinęs gautos informacijos turinį ir nustatęs galimos korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos požymius, nedelsdamas informuoja Mokyklos direktorių, imasi priemonių 

galimai nusikalstamai veikai sustabdyti ir fiksuoti; 

17.3. imasi priemonių įvykio vietai apsaugoti, iki atvyks teisėsaugos pareigūnai. Jeigu 

galimai neteisėtas atlygis buvo paliktas ant stalo, įkištas į stalčių ar numestas ant žemės, rastas 

automobilyje, drabužių kišenėse ar kitoje vietoje, būtina palikti jį ten, kur yra, išskyrus atvejus, kai 

yra pavojus, kad neteisėtas atlygis gali būti pamestas ar sunaikintas. Įvykio vietoje nieko neliesti 

rankomis, pvz., neperskaičiuoti pinigų kupiūrų, ir stengtis užtikrinti, kad ir kiti asmenys nieko 

neliestų; 

17.4. jei yra asmenų, kurie galėjo matyti neteisėto atlygio davimo ar bandymo jį duoti 

faktą, užsirašo jų kontaktinius duomenis, kuriais būtų galima susisiekti, esant galimybei paprašyti 

palaukti, kol atvyks teisėsaugos pareigūnai; 

17.5. įvertinęs surinktos informacijos turinį ir nustatęs, kad nėra galimos korupcinio 

pobūdžio nusikalstamos veikos požymių (pvz., daiktas paliktas atsitiktinai), apie tai pažymi 

Neteisėto atlygio registravimo formoje (Tvarkos aprašo priedas), informuoja Mokyklos direktorių ir 

imasi priemonių gautiems daiktams grąžinti arba inicijuoja, kad būtų priimti Tvarkos aprašo 21 

punkte numatyti sprendimai. 

18. Už korupcijos prevenciją Mokykloje atsakingas asmuo užtikrina pagalbą pareigūnams 

atliekant aplinkybių tyrimą dėl neteisėto atlygio, pateikia surinktą informaciją ir su jais 

bendradarbiauja. 

 

IV SKYRIUS 

GAUTO NETEISĖTO ATLYGIO REGISTRAVIMAS 

 

19. Už korupcijos prevenciją Mokykloje atsakingas asmuo, gavęs pranešimą apie siūlytą, 

siūlomą, žadamą duoti ar duotą galimai neteisėtą atlygį, per 1 darbo dieną užpildo Neteisėto atlygio 

registravimo formą (Tvarkos aprašo priedas). Gauto ar palikto neteisėto atlygio dalykas turi būti 

nufotografuojamas, fotografija (-os) turi būti pridėta(-os) kaip priedas prie užpildytos Neteisėto 

atlygio registravimo formos (Tvarkos aprašo priedas). Neteisėto atlygio registravimo forma 

(Tvarkos aprašo priedas) užregistruojama ir saugoma teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.  

20. Jei neteisėtas atlygis perduodamas teisėsaugos įstaigoms arba grąžinamas davėjui, 

pažymima Neteisėto atlygio registravimo formos (Tvarkos aprašo priedas) skiltyje „Pastabos“.  

21. Jeigu neteisėtas atlygis nėra perduodamas teisėsaugos įstaigoms (nesant 

nusikalstamos veikos sudėties ir kai davėjas atsisako jį atsiimti) arba negrąžinamas davėjui 

(nežinomas neteisėto atlygio davėjas), vadovaudamasis teisės aktais ir protingumo principu, 

Mokyklos direktorius priima vieną iš šių sprendimų: 

21.1. neteisėtas atlygis perduodamas labdaros reikmėms; 

21.2. neteisėtas atlygis sunaikinamas; 

21.3. neteisėtas atlygis nuasmeninamas ir naudojamas bendroms Mokyklos ir jos 

interesantų reikmėms (pvz., papuošti bendrojo naudojimo patalpas). 



22. Apie Tvarkos aprašo 21 punkte priimtus sprendimus pažymima Neteisėto atlygio 

registravimo formos (Tvarkos aprašo priedas) skiltyje „Pastabos“. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

 
___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 priedas 

 

NETEISĖTO ATLYGIO REGISTRAVIMO FORMA 

20___ m. __________________ ____ d. 

Raseiniai 

 

Gauto atlygio apibūdinimas 

 

 

 

 

 

Atlygio davėjo –  

perdavusios įstaigos ar 

įmonės darbuotojo vardas ir 

pavardė 

 

Atlygį gavęs asmuo 
 

 

Gavimo data, laikas, vieta 
 

 

Atlygio įteikimo aplinkybės 
 

 

Atlikti veiksmai (faktą 

registravęs už korupcijos 

prevenciją įstaigoje atsakingas 

asmuo, kokių veiksmų imtasi, 

parengto dokumento data, 

numeris, fotografija ir t. t.) 

 

 

 

 

 

Pastabos 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) 

 

 

 

 


