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LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲ UGDYMO CENTRO KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centras (toliau – LKNUC) kuria ir 

įgyvendina sąžiningą, skaidrią ir atvirą savo organizacijoje vykdomą veiklos politiką atsparioje 

korupcijai aplinkoje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Europos Tarybos 1999-

11-04 Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos, Lietuvos Respublikos 2002-05-28 korupcijos 

prevencijos įstatymo Nr. IX-904 (Lietuvos Respublikos 2021-06-29 korupcijos prevencijos 

įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-471 red.), kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir 

poįstatyminių aktų, o taip pat LKNUC korupcijos prevencijos Taisyklių (toliau – Taisyklės) 

nuostatomis. Taisyklės užtikrina LKNUC korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą. 

 2. Korupcija – piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos sau ar kitam asmeniui 

viešajame ar privačiame sektoriuje
1
. Tai tiesioginis ar netiesioginis kyšio arba kito nepagrįsto 

atlygio ar tokio atlygio pažado prašymas, siūlymas, davimas ar priėmimas, kuris iškreipia asmens, 

gaunančio kyšį, nepagrįstą atlygį ar pažadą dėl kyšio ar nepagrįsto atlygio, tinkamą savo pareigų 

atlikimą ar reikalaujamą elgseną
2
. 

 3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos: 

 3.1. kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, piktnaudžiavimas; 

 3.2. nusikalstamos veikos, padaromos viešajame sektoriuje arba teikiant 

administracines ar viešąsias paslaugas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar netiesiogiai 

siekiant naudos sau ar kitam asmeniui: neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas, tarnybos pareigų 

neatlikimas, valstybės paslapties atskleidimas, neteisėtas politinių partijų ir politinių kampanijų 

finansavimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas, turto iššvaistymas, komercinės paslapties 

atskleidimas, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną 

ar turtą pateikimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio 

asmens veiklą, tarnybos paslapties atskleidimas, dokumento suklastojimas ar disponavimas 

suklastotu dokumentu;  

 3.3. kitos nusikalstamos veikos, kuriomis siekiama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar 

užmaskuoti kyšininkavimą, prekybą poveikiu ar papirkimą. 

 4. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – administracinis nusižengimas, darbo 

pareigų pažeidimas ar tarnybinis nusižengimas, padaromas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir 

tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui, taip pat korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika. 

 5. Korupcinio elgesio pavyzdžiai: 

 5.1. bet kokios turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui forma 

išreikštas neteisėtas ar nepagrįstas atlygis vykdant įgaliojimus. Tokia nauda gali būti: 

__________________________________________________________________________ 
1
Lietuvos Respublikos 2002-05-28 korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 (Lietuvos 

Respublikos 2021-06-29 korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-

471 red.). 
2
Europos Tarybos 1999-11-04 Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos. 



5.1.1.materiali ar nemateriali, gali turėti ekonominę vertę rinkoje ar tokios vertės 

neturėti (piniginis atlygis, dovanos, paslaugos, sveikatos priežiūros paslaugų, vaikų mokymosi, 

kitokių išlaidų padengimas, pažadas įdarbinti ir pan.); 

5.1.2. skirta tiek valstybės tarnautojui, tiek jam prilygintam asmeniui, 

5.1.3. skirta tiek už teisėtą, tiek už neteisėtą veiką; 

5.1.4. skirta tiek už veikimą, tiek už neveikimą; 

5.1.5. siūloma, suteikiama, reikalaujama, jos siūlymas gali būti provokuojamas, dėl jos 

gavimo gali būti susitariama arba gali būti žadama ją priimti arba ji gali būti priimama. Tokie 

veiksmai gali būti atlikti tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai paties kaltininko, tiek per tarpininką. 

 

II SKYRIUS 

LKNUC KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOJE NAUDOJAMI PRINCIPAI 

 

6. LKNUC, įgyvendindamas korupcijos prevencijos politiką, vadovaujasi šiais 

pagrindiniais principais: 

6.1. Teisėtumas. Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės įgyvendinamos 

laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant 

asmens teisių ir laisvių apsaugą; 

6.2. Nuolatinumas. Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių veiksmingumas 

užtikrinamas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių 

įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo 

atitinkamam LKNUC korupacijos preevencijos politikos įgyvendinimo subjektui; 

6.3. Korupcijos netoleravimas. LKNUC netoleruojamos jokios korupcijos 

pasireiškimo formos nepriklausomai nuo jų pasireiškimo formos ar laipsnio. Bet kuris LKNUC 

darbuotojas, padaręs korupcinio pobūdžio veiką, yra traukiamas atsakomybėn teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

6.4. Proporcingumas ir efektyvumas. Korupcijos prevencijos veiklą LKNUC  vykdo, 

siekdamas kuo mažesnės administracinės naštos, atsižvelgdamas į savo administracinius 

pajėgumus, korupcijos riziką ir jos veiksnius, ir taiko tik tas priemones, kurių įgyvendinimas nėra 

sudėtingas, tačiau kurios yra būtinos korupcijai atspariai aplinkai sukurti, ir turį aukštą poveikį 

korupcijos rizikai; 

6.5. Skaidrumas. Korupcijos prevencijos veikla turi būti vieša ir suprantama, atvira 

LKNUC darbuotojams ir visuomenei;  

6.6. Aukšti darbo etikos standartai. LKNUC siekia savo veiklos partnerių, teikiamų 

paslaugų gavėjų, savo darbuotojų pasitikėjimo ir geros reputacijos, todėl netoleruoja jokių 

korupcijos prevencijos politikoje numatytų veiksmų ir korupcijos  formų, galintčių daryti neigiamą 

įtaką ar žalą LKNUC reputacijai; 

6.7. Darbuotojų įtraukimas. Darbuotojai nuolatos informuojami apie LKNUC 

įgyvendinamą korupcijos prevencijos politiką ir aktyviai įtraukiami į antikorupcinių kontrolės 

priemonių įgyvendinimą; 

6.8. Nuolatinė kontrolė, stebėsena ir gerinimas. Siekdamas nuolat gerinti 

antikorupcinę vadybos sistemą, LKNUC planuoja įgyvendintinas antikorupcines priemones ir 

reguliariai atlieka jų taikymo kontrolę, vykdo korupcijos prevencijos politikos veiksmingumo 

vertinimą. 

 

III SKYRIUS 

LKNUC KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 7. LKNUC korupcijos prevencijos politikos tikslai:  



 7.1. apibrėžti LKNUC antikorupcinės politikos bendrąsias nuostatas ir pagrindinius 

principus bei esmines jų įgyvendinimo gaires; 

 7.2. užtikrinti LKNUC vykdomos veiklos ir darbuotojų elgsenos atitikimą visuomenėje 

puoselėjamus aukštus patikimumo, sąžiningumo, skaidrumo ir etikos standartus. 

 8. Pagrindiniai LKNUC įgyvendinamos korupcijos prevencijos politikos uždaviniai yra 

šie:  

8.1.kurti korupcijai atsparią aplinką; 

8.2.didinti antikorupcinį LKNUC darbuotojų sąmoningumą; 

 8.3.sistemiškai ir koordinuotai šalinti korupcijos rizikos veiksnius, mažinti korupcijos 

riziką; 

8.4.užtikrinti aktyvų LKNUC darbuotojų įsitraukimą į korupcijos prevenciją; 

8.5.skatinti skaidrų, sąžiningą ir atvirą LKNUC paslaugų teikimą; 

 8.6.sudaryti sąlygas laiku nustatyti LKNUC veiklos procesuose kylančias korupcijos 

rizikas, jas įvertinti ir parinkti proporcingas ir efektyvias jos kontrolės bei prevencijos priemones, 

suteikiančias galimybę sumažinti nustatytą ir LKNUC nepriimtiną korupcijos riziką bei ją 

efektyviai valdyti; 

8.7.nustatyti reikalavimus LKNUC darbuotojų elgesiui korupcijos prevencijos srityje ir 

pasiekti, kad šie reikalavimai taptų įsisąmonintomis ir savanoriškai vykdomomis darbo etikos 

normomis. 

IV SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TAISYKLIŲ TAIKYMO SRITYS 

 

 9. Taisyklių taikymo sritys – atskiri LKNUC veiklos sričių, nurodytų jo Nuostatų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-06-11 įsakymu Nr. V-

899, 18, 19 p., aspektai:  

 10.1. LKNUC struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų, pedagogų, specialistų 

ir darbininkų skyrimas pareigoms ir jų atleidimas iš pareigų. Pareigybių, dėl kurių teikiamas 

prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie tokius kandidatus, sąrašas 

nustatomas viešai skelbiamu LKNUC direktoriaus įsakymu; 

 10.2. darbo užmokesčio dydžio jiems nustatymas; 

 10.3. tarnybinių komandiruočių ir stažuočių, kvalifikacijos tobulinimo išlaidų 

apmokėjimas; 

 10.4. darbo krūvio pedagogams nustatymas ir apskaita; 

 10.5. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas; 

 10.6. LKNUC priklausančio ar nuomojamo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto 

apskaita ir naudojimas, buhalterinės apskaitos organizavimas ir audito atlikimas. 

 

V SKYRIUS 

LKNUC KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO BEI 

KONTROLĖS SUBJEKTAI IR JŲ FUNKCIJOS 

 

 11. Korupcijos prevencijos politika LKNUC formuojama ir įgyvendinama LKNUC 

direktoriaus bei jo įsakymu skiriamo (-ų) darbuotojo (-ų), atsakingą (-us) už atskirų antikorupcinės 

atitikties funkcijų vykdymą, nustatydamas jam (jiems) konkrečius uždavinius ir funkcijas.  

12. LKNUC direktorius gali pasitelkti papildomus žmogiškuosius išteklius 

antikorupcinės vadybos sistemai įgyvendinti.  

13. LKNUC direktorius: 



13.1. tvirtina LKNUC korupcijos prevencijos Taisykles, korupcijos prevencijos 

veiksmų  planus ir yra atsakingas už jų įgyvendinimo ir jo rezultatyvumo priežiūrą; 

13.2. užtikrina, kad šiems tikslams būtų skirti pakankami ištekliai ir tinkamai 

paskirstytos funkcijos būtinos efektyviam ir rezultatyviam jų įgyvendinimui; 

13.3. skatina, koordinuoja ir kontroliuoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimą. 

14. LKNUC direktoriaus įsakymu paskirtas (-i) darbuotojas (-ai), atsakingas (-i) už 

atskirų antikorupcinės atitikties funkcijų vykdymą, įgyvendina šio įsakymo paskirtas funkcijas 

suteiktų įgalinimų ribose. 

VI SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMAI SUSIDŪRUS SU KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS 

 

 15. LKNUC darbuotojas apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, 

išskyrus veiką, kurią galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai 

(kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso II skyriuje), privalo pranešti 

Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai arba kitai ikiteisminio tyrimo 

įstaigai, taip pat informuoti LKNUC direktorių, jeigu jis gavo duomenų, leidžiančių pagrįstai 

manyti, kad buvo padaryta, daroma ši veika ar rengiamasi ją padaryti, ir jeigu teisės aktuose nėra 

nustatytų praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų.  

 16. LKNUC darbuotojai skatinami informuoti apie bet kokius pastebėtus ar įtariamus 

Taisyklių nuostatų pažeidimus, galimus korupcijos atvejus, viešųjų ir privačių interesų derinimo 

pažeidimus LKNUC vadovybę, antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytoją telefonu 

+37061914536 arba el. paštu: teisininkas@lknuc.lt.  

 17. LKNUC įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą bei imtis visų galimų 

priemonių, kad asmuo, pranešęs apie pagrįstai įtariamą Taisyklių pažeidimą, korupcijos atvejus, 

viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimus, nepatirtų neigiamų su jo pranešimu susijusių 

pasekmių. Pranešėjų apsaugos nuostatos galioja ir tais atvejais, jeigu paaiškėja, kad asmens pateikta 

informacija nepasitvirtino. 

 

VII SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

18. Taisyklių nuostatų pažeidimas gali būti laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu 

ir už jį gali būti taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsakomybė. 

19. Tais atvejais, kai toks pažeidimas turi nusikalstamos veikos požymių, apie tai 

pranešama kompetentingoms institucijoms ir už šias veikas gali būti taikoma teisės aktais nustatyta 

atsakomybė. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. LKNUC darbuotojai turi teisę teikti LKNUC direktoriui siūlymus dėl Politikos 

nuostatų tobulinimo.  

21. Taisyklės keičiamos LKNUC direktoriaus įsakymu. 

________________________________ 
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