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VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus technologijų mokymo centro (toliau – VTMC) korupcijos prevencijos tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) nustato korupcijos prevencijos tikslus, uždavinius, principus, korupcijos
prevencijos priemones, korupcijos prevencijos proceso organizavimą, įgyvendinimą, kontrolę.
2. Aprašo tikslas – užtikrinti efektyvų korupcijos prevencijos vykdymo procesą VTMC.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas

sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant
atgrasyti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
3.2. Korupcija – darbuotojo tiesioginis ar netiesioginis siekimas reikalavimas arba priėmimas
turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam
asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat darbuotojo veiksmai
arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui
ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas darbuotojui turtinės
ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą
veiksmų pagal darbuotojo einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant nurodytas veikas.
3.3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba
teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine
padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar
matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos
paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną
ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į darbuotojo
veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio,
papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

3.4. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – darbuotojo administracinis, darbo drausmės
ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant ar reikalaujant turtinės ar kitos
asmeninės naudos (dovanos, pažado privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai
daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus neatliekant pareigų pažeidžiant
viešuosius interesus.
3.5. Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys sąlygos, įvykiai, aplinkybės, dėl kurių gali
pasireikšti korupcijos rizika.
3.6. Antikorupcinis švietimas – antikorupcinio sąmoningumo didinimo veikla, apimanti
antikorupcinių nuostatų sklaidą siekiant ugdyti VTMC bendruomenę veikti skaidriai ir sąžiningai,
netoleruoti korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio.
3.7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme ir kituose įstatymuose
apibrėžtas sąvokas.
4. Korupcijos prevencijos tikslai – teisinių, organizacinių, socialinių priemonių visuma, skirta
veiksmingai korupcijos prevencijos sistemai įdiegti.
5. Korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:
5.1. užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
5.2. atskleisti galimas korupcijos atsiradimo VTMC priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
5.3. nustatyti VTMC veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė;
5.4. sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo,
priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
5.5. skatinti skaidrų VTMC paslaugų teikimą;
5.6. užtikrinti visuomenės informavimą ir VTMC bendruomenės antikorupcinį švietimą.
II SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI
6. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
6.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens
teisių ir laisvių apsaugą;
6.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais yra visi asmenys;
6.3. sąveikos – korupcijai atsparios aplinkos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant
visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis reikalinga informacija ir teikiant vienas
kitam kitokią pagalbą;

6.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat
tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant
pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo atitinkamam subjektui, kuris pagal
savo kompetenciją įgaliotas įgyvendinti tokius pasiūlymus.
III SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS
7. VTMC įgyvendinamos šios korupcijos prevencijos priemonės:
7.1. korupcijos prevencijos priemonių veiksmų planų sudarymas, vykdymo koordinavimas ir
kontrolė;
7.2. korupcijos pasireiškimo tikimybės, nustatymas;
7.3. korupcijos prevencijos veiksmų plano viešinimas;
7.4. galimybės pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas užtikrinimas;
7 5. pranešimų, informacijos apie korupcinio pobūdžio pažeidimus tyrimas ir vertinimas;
7.6. informavimas ir nustatytų korupcijos atvejų viešinimas;
7.7. antikorupcinio sąmoningumo didinimas;
7.8. atsparumo korupcijai lygio nustatymas: vertinama, kiek ir kokių korupcijai atsparios
aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta, vertinama šių priemonių diegimo kokybė ir praktinis
pritaikomumas bei jas taikant pasiekti rezultatai.
7.9. kreipimasis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti
įstaigos direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai pareigas,
pateikimo ir minėtos informacijos vertinimas prieš priimant į pareigas.
IV SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS, PRIEŽIŪRA IR
KONTROLĖ
8.

Korupcijos prevenciją ir kontrolę atlieka VTMC direktoriaus įsakymu paskirtas

darbuotojas už korupcijos prevenciją.
9. Korupcinių pažeidimų tyrimą atlieka VTMC direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.
10. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, darbuotojas, atsakingas už korupcijos
prevenciją/darbo grupė einamųjų metų III ketvirtį atlieka VTMC veiklos srities korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo, analizės ir įvertinimo procedūrą:
10.1. viešina išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo VTMC interneto
svetainėje;

10.2. teikia VTMC veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo ir įvertinimo išvadas;
10.3. teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių taikymo.
11. Informaciją apie pažeidimus pateikiama VTMC vidiniu informacijos apie pažeidimus
teikimo kanalu šiais būdais:
11.1. elektroniniu paštu: vmtc@vtmc.lt;
11.2. atvykus į VTMC ir pateikti pranešimą raštu;
11.3. pranešti telefonu: 8 6 5668784;
11.4. atsiųsti pranešimą paštu: Kalvarijų g. 159, LT-08313 Vilnius.
12. Vidinį informacijos apie pažeidimus kanalą administruoja VTMC direktoriaus įsakymu
paskirti kompetentingi subjektai, kurie analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie
pažeidimus, užtikrina informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą (jeigu asmuo
to prašo).
12.1. Direktoriaus pavedimu, jeigu įstaiga pagal kompetenciją gali ištirti pažeidimą (pvz.,
gavus pranešimą apie darbo drausmės pažeidimą), tyrimą atlieka kompetentingas subjektas arba
konkretų atvejį tirti sudaryta komisija. Pranešimas apie korupcines ar kitas nusikalstamas veikas,
užtikrinant pranešusio asmens konfidencialumą (jeigu jis to prašo), persiunčiamas tokio pobūdžio
tyrimus atliekančioms kompetentingoms institucijoms.
13

Antikorupcinis mokymas vykdomas VTMC darbuotojams, siekiant formuoti aukštą

VTMC kultūrą, prisidedant prie skaidrumo ir etikos standartų taikymo.
14. VTMC darbuotojams antikorupcinis mokymas vykdomas susitikimų, seminarų, paskaitų
ne/nuotolinio mokymo forma,
15. VTMC mokinių antikorupcinis švietimas įgyvendinamas, siekiant puoselėti asmens
dorovę, ugdant pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei, Lietuvos valstybei supratimą bei
pagarbą.
16. Antikorupcijos švietimo tikslas – formuoti asmenybę, turinčią žinių apie korupcijos
keliamą pavojų visuomenės gerovei ir valstybės saugumui, nesitaikstančią su korupcijos apraiškomis,
gebančią ir siekiančią jas šalinti.
17. VTMC mokinių antikorupcinis švietimas vykdomas skatinant šias iniciatyvas:
17.1. seminarai, pilietinės akcijos, projektinės veiklos;
17.2. grupių valandėlės antikorupcijos tema;
17.3. antikorupcinės savaitės ir pan.
18. Antikorupcinio švietimo organizavimą koordinuoja ir stebėseną vykdo darbuotojas
atsakingas už korupcijos prevenciją.

19. Darbuotojas atsakingas už korupcijos prevenciją/darbo grupė, kartą per metus, gruodžio
mėnesį, Vadovų posėdyje teikia informaciją apie korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą ir
pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Tvarkos aprašas keičiamas arba pripažįstamas netekusiu galios VTMC direktoriaus
įsakymu.
21. Tvarkos aprašas skelbiamas VTMC interneto svetainėje.
________________

