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PRANEŠIMŲ APIE ŽINOMUS KORUPCIJOS ATVEJUS TVARKOS APRAŠAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės ir savivaldybių institucijų kovos su korupcija padalinių, komisijų ar atskirų
asmenų  veiklą  reglamentuoja  Korupcijos  prevencijos  įstatymas,  kuris  nustato  pagrindinius
korupcijos  prevencijos  ir  kovos  su  korupcija  reikalavimus  valstybės  tarnyboje  ir  privačiame
sektoriuje.

2. Organizacijos  kultūra  yra  svarbiausias  veiksnys  formuojant  darbuotojų  požiūrį  į
korupcinių  veiksmų organizacijos  požiūriu  prevenciją  arba  skatinant  juos  pačius  neįsitraukti  į
korupcinę veiklą.

3. Elektrėnų  vaikų  lopšelio-darželio  „Drugelis“  darbuotojai  privalo  vykdyti  savo
pareigas vadovaudamiesi atitinkamais teisės aktais, vidinėmis tvarkomis, taisyklėmis, visada dorai
ir  sąžiningai  vykdyti  savo  pareigas,  nesiekti  savo  asmeninės  naudos.  Elektrėnų  savivaldybės
Elektrėnų  vaikų  lopšelio-darželio  „Drugelis“  administracija  turi  siekti,  kad  visi  įstaigos
darbuotojai  suprastų,  jog  nei  sukčiavimas,  nei  korupcija  nebus  toleruojami,  į  visus  praneštus
atvejus bus reaguojama.

4. Elektrėnų  vaikų  lopšelio-darežlio  „Drugelis“  administracija  teikia  pirmenybę
sąžiningam,  teisingam  ir  teisėtam  darbui.  Įstaigos  administracija  visada  pasirengusi
bendradarbiauti  su audito  tarnybomis,  geranoriškai  vykdyti  jų rekomendacijas,  peržiūrėti  savo
kontrolės būdus, juos tobulinti, atnaujinti.

5. Elektrėnų  vaikų  lopšelio-darželio  „Drugelis“  administracija  pasirengusi  kurti
antikorupcinę kultūrą, nesitaikstyti su galimais korupcijos atvejais, juos tirti, viešinti.

6. Pranešimas apie pažeidimus apima darbuotojo veiksmus, siekiant atskleisti neteisėtą
veiklą (korupciją ar sukčiavimą).

II. REAGAVIMO Į GALIMUS KORUPCIJOS ATVEJUS TVARKA

7. Jei darbuotojas žino ar įtaria kitų darbuotojų sukčiavimo ar korupcijos atvejį, jis turi,
užpildęs laisva formą raštišką pranešimą, informuoti pasirinktinai:
                7.1. Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio direktorių;
                7.2. Atsakingą už korupcijos prevenciją asmenį;
                7.3. Elektrėnų savivaldybės korupcijos prevencijos komisiją;
                7.4. Centralizuotą vidaus audito tarnybą;
                7.5. STT pareigūnus.

8. Visos šios grandys turi glaudžiai tarpusavyje bendradarbiauti, kad užtikrintų tinkamą
visų pranešimų tyrimą.

9.  Įspėjama, kad asmuo, žinantis korupcijos atvejį ar jį pastebėjęs, įtaręs, turi imtis šių
veiksmų:

    9.1. neteikti informacijos tretiesiems asmenims, o tik nurodytiems reagavimo į galimus
korupcijos atvejus tvarkoje;



9.2. nebandyti  rinkti įrodymų ar pačiam klausinėti  kokių nors asmenų, vykdyti  bet kokią
savarankišką apklausą ar tyrimą;
            9.3. jei turima svarbių, korupcinį atvejį įrodančių dokumentų, juos asmuo turi laikyti
saugioje vietoje, niekam neplatinti ir neatiduoti, išskyrus asmenis, kurie nurodyti šioje tvarkoje;
            9.4. išgirdus, pamačius, kas, darbuotojo manymu, yra svarbi informacija, užsirašyti laiką,
datą ir kitas smulkmenas;
            9.5. nebandyti tyrimo atlikti patiems ar pasitelkus kitus kolegas.

10. Jeigu yra gautas pranešimas dėl korupcinio atvejo, reaguoti į tokį atvejį reikia nedelsiant.

III. GARANTIJOS ASMENIMS, PRANEŠUSIEMS APIE GALIMĄ KORUPCIJOS ATVEJĮ

11. Kiekvieno  darbuotojo,  pranešusio  apie  jam  žinomą  korupcijos  arba  sukčiavimo  atvejį,
informacija bus vertinama kiek įmanoma konfidencialiai. Toks pat patikinimas galioja ir tuo atveju,
jei  paaiškėja,  kad  darbuotojo  nuomonė  yra  neteisinga,  informacija  nepasitvirtina.  Darbuotojas,
pranešęs apie korupcijos atvejus, nebus persekiojamas ar kitaip diskriminuojamas.

12. Įtarimais  ar  nepagrįstais  manymais  neturi  būti  piktnaudžiaujama,  nes  darbuotojui,
piktnaudžiaujančiam nepagrįstais ir piktybiškais pareiškimais ar kaltinimais, taikomos drausminės
nuobaudos.

13. Su  šiuo  tvarkos  aprašu  turi  būti  supažindinti  visi  Elektrėnų  vaikų  lopšelio-darželio
„Drugelis“darbuotojai.

___________________________


