
 

 

PATVIRTINTA 

VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos 

Direktoriaus Audriaus Žutos 

2022-09-27 įsakymu Nr. V-93 

  

VŠĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO MOKYKLOS DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA 

KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS  

 

 

 I. Bendrosios nuostatos 
  

1. VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos (toliau – Mokykla) darbuotojų, susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja, 

kaip privalo elgtis Mokyklos darbuotojai, įstaigos veikloje susidūrę su galima korupcinio 

pobūdžio nusikalstama veika arba gavę apie tai informacijos. 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai: 

2.1. korupcinio pobūdžio nusikalstama veika – kyšininkavimas ir papirkimas 

suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse; 

2.2. Mokyklos darbuotojas (toliau – Darbuotojas) – Mokykloje pagal darbo sutartį 

dirbantis asmuo; 

2.3. Įgaliotasis darbuotojas – Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę; 

2.4. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose. 

3. Taisyklėmis privalo vadovautis visi Mokyklos darbuotojai. 

 

 

II. Darbuotojo veiksmai, susidūrus su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika 
  

4. Bet kurių asmenų Darbuotojo atžvilgiu atliekami veiksmai, kurie galėtų būti 

traktuojami kaip korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, Mokyklos veikloje negali būti 

toleruojami, o Darbuotojas turi aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja 

korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. 

5. Darbuotojas privalo elgtis kompetentingai ir nedaryti nieko, kas padėtų papirkėjui 

apsispręsti. Nereikalauti ir neprovokuoti asmens duoti kyšio. Elgtis ramiai, savo atsisakymą 

išreikšti aiškiai ir trumpai, vengti diskusijų. 

6. Darbuotojas, esant Taisyklių 4 punkte nurodytoms aplinkybėms, asmenims turi 

paaiškinti, kad ir bet koks siūlymas, užuomina ar pažadas, susijęs su korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos turiniu taip pat gali būti traktuojamas kaip neteisėtas veiksmas ir įspėti, kad už 

jį gresia baudžiamoji atsakomybė. 

7. Asmeniui, kuris nori savanoriškai (tiesiogiai ar per kitus fizinius ar juridinius asmenis) 

finansiškai ar kitokia turtine išraiška padėkoti Darbuotojui ar Mokyklai už suteiktas paslaugas, turi 

būti paaiškinta, kad tą jis gali padaryti tik skirdamas paramą ar labdarą vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatomis. 

8. Jei pinigai ar kiti daiktai buvo palikti netyčia, paprašyti asmens kuo greičiau juos 

pasiimti. Jei asmuo, neatsižvelgdamas į Darbuotojo prieštaravimą, paaiškinimą ir įspėjimą, savo 

veiksmais padarė galimai korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, Darbuotojas turi apie tai 

nedelsdamas informuoti tiesioginį vadovą ir išsikviesti įgaliotąjį darbuotoją, o šiam nesant – 

pateikti pranešimą bendruoju pagalbos centro telefono numeriu 112 (rekomenduojamas pranešimo 

turinys – 1 priedas). 
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III. Įgaliotojo darbuotojo veiksmai, gavus pranešimą apie galimą korupcinio pobūdžio 

nusikalstamą veiką 

 

9. Įgaliotasis darbuotojas, gavęs žodinę ar rašytinę informaciją (toliau – Pranešimas) apie 

galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką: 

9.1. nuėjęs į vietą, išsiaiškina asmens ketinimus. Jei galimai korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika tebevykdoma, įvertina riziką. Asmenys, teikdami kyšį darbo funkcijų atlikimo 

metu, siekia paveikti ir tikisi jiems palankaus sprendimo, todėl turi būti vertinami kaip potencialūs 

pažeidėjai. Visais atvejais Įgaliotasis darbuotojas įspėja galimą kyšio davėją apie gresiančią 

baudžiamąją atsakomybę; 

9.2. įvertinęs Pranešimo turinį ir nustatęs galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą 

veiką, nedelsdamas informuoja Mokyklos direktorių ir susisiekia skubios pagalbos tarnybų telefono 

numeriu 112 bei imasi visų priemonių galimai nusikalstamai veikai sustabdyti ir fiksuoti; 

9.2.1. informuoja kyšio davėją, kad jis turės palaukti, kol atvyks policijos 

pareigūnai. Jei kyšio davėjas pasišalino iš įvykio vietos, visą informaciją perduoda atvykusiems 

policijos pareigūnams; 

9.2.2. jei įmanoma, nustato kyšio dalyką – koks tai daiktas, jei pinigai – kiek ir 

kokiomis kupiūromis, koks jų nominalas, kokia valiuta, kiekis, į ką įdėta, įpakuota (pvz., į maišelį, 

voką ir pan.), su kokiais dokumentais ar daiktais pateiktas ir kitus svarbius požymius. Svarbu tai, 

kada tiksliai ir kur buvo įdėtas ar paliktas kyšis (pvz., atneštuose dokumentuose, kabinete ant stalo 

ar po stalu ir pan.); 

9.2.3. imasi priemonių galimai įvykio vietai apsaugoti kol atvyks policijos 

pareigūnai. Jeigu pinigai, daiktai buvo palikti ant stalo, įkišti į stalčių ar numesti ant žemės, 

drabužių kišenėse, palikti juos ten, kur yra. Neliesti rankomis (negalima perskaičiuoti pinigų 

kupiūrų) ir stengtis užtikrinti, kad ir kiti asmenys nieko neliestų. Svarbu paduotą kyšį laikyti 

papirkėjui matomoje, bet nepasiekiamoje vietoje (siekiant, kad jis nebūtų sunaikintas) kol atvyks 

policijos pareigūnai. Nepažeidžiant asmens privataus gyvenimo neliečiamybės, galima įvykį 

fiksuoti garso ar vaizdo įrašu; 

9.2.4. jei yra asmenų, kurie galėjo matyti galimą papirkimo ar bandymo papirkti 

faktą, užsirašyti jų duomenis (vardas, pavardė) ir kontaktinius duomenis (kuriais būtų galima 

susisiekti), esant galimybei paprašyti palaukti, kol atvyks policijos pareigūnai; 

9.3. įvertinęs Pranešimo turinį ir nustatęs, kad nepadaryta galima korupcinio 

pobūdžio nusikalstama veika arba asmuo po Darbuotojo ir Įgaliotojo asmens įspėjimo apie 

baudžiamąją atsakomybę atsisakė tolimesnių galimai nusikalstamų veiksmų ir nekilo jokių 

pasekmių, nedelsiant informuoja Mokyklos direktorių, pateikdamas laisvos formos informacinį 

pranešimą apie galimai padarytą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką. 

10. Atvykus policijos pareigūnams Įgaliotasis darbuotojas užtikrina pagalbą atliekant 

aplinkybių tyrimą ir bendradarbiauja su tyrimą atliekančiais policininkais. 

 

 

IV. Baigiamosios nuostatos 

 

11. Taisyklės įsigalioja nuo 2022 m. spalio 1 dienos. 

12. Su Taisyklėmis visi Mokyklos Darbuotojai supažindinami pasirašytinai. 

13. Taisyklės viešai skelbiamos Mokyklos internetinėje svetainėje. 

_______________________________ 
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Priedas Nr. 1 prie VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos 

darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio  

pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių 

 

 

REKOMENDUOJAMAS PRANEŠIMO TURINYS BENDRUOJU PAGALBOS  

CENTRO TELEFONO NUMERIU 112 APIE GALIMAI PADARYTĄ  

KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ  

 

 

1. Prieš kiek laiko (kada) įvyko arba tebevyksta veika (pvz.: reikalaujama atnešti kyšį, 

kyšio dalykas dar neperduotas ir kt.). 

2. Nurodoma planuojamos, vykdomos ar įvykdytos galimos korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos padarymo vieta. 

3. Planuojančio ar vykdančio galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką asmens 

duomenys (vardas, pavardė). Kur šiuo metu yra ar gali būti šis asmuo (pvz.: vietoje, pasišalino ir 

pan.). Nurodomos kitos aplinkybės, galinčios padėti identifikuoti šiuos asmenis bei liudytojus, 

galinčius suteikti reikšmingos informacijos apie planuojamos, daromos ar padarytos galimos 

korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos aplinkybes. 

4. Asmens duomenys (vardas, pavardė) ir pareigos, kuriam siūlomas ar duotas kyšis 

(vadovas, padalinio vadovas, specialistas ar kt.). 

5. Koks kyšio dalykas (pinigai, vokas su nenustatytu turiniu, nuolaidu kuponas, kt.). Jei 

įmanoma nustatyti vizualiai, neliečiant kyšio dalyko, nurodyti jo galimą turtinę vertę. 

6. Pranešančio asmens apie planuojamą, daromą ar padarytą galimą korupcinio pobūdžio 

nusikalstamą veiką duomenys (vardas, pavardė), pareigos, kontaktiniai duomenys (telefono 

numeris, jei skiriasi nuo telefono numerio, kuriuo pranešama apie nusikalstamą veiką). 

___________________________________ 
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Su VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio 

pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklėmis, patvirtintomis 2022-09-27 įsakymu Nr. V-93 

susipažinau: 

 

Eil. 

Nr. 
Data Vardas, pavardė Parašas 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

 


