APLINKOS
MINISTERIJOS
ANTIKORUPCINIO
ELGESIO TAISYKLĖS
(ATMINTINĖ)

Antikorupcinio elgesio taisyklės

Skaidrios veiklos ir antikorupcinio elgesio standartai, profesinės etikos vertybės ir
principai, kurių privalo laikytis kiekvienas darbuotojas, vykdydamas teisės aktuose
nustatytas pareigas ir funkcijas, tiek darbo aplinkoje, tiek už jos ribų

Antikorupcinio elgesio taisyklės
mums padeda:
Kurti ir užtikrinti atsparią
korupcijai darbo aplinką,
formuotis dorovinėms
vertybėms;

Ugdyti darbuotojų
antikorupcinį
sąmoningumą, korupcijos
netoleravimą, atsakingumą
ir sąžiningumą;

Didinti veiklos skaidrumą,
viešumą, darbuotojų
autoritetą visuomenėje ir
pasitikėjimą.

Ministerijoje ir pavaldžiose įstaigose laikomasi nepakantumo korupcijai
pozicijos, netoleruojama jokia korupcinio pobūdžio veika.
Ministerijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojai nepriima jokių dovanų, jeigu tai
susiję su jų tarnybine padėtimi, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis.

Ministerijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojai vengia viešųjų ir privačių interesų
konflikto, užtikrina, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama

viešiesiems interesams.

Ministerija ir pavaldžios įstaigos siekia, kad vykdoma veikla atitiktų veiklos
procedūrų skaidrumo ir teisėtumo kriterijus. Ministerijos ir pavaldžių įstaigų
darbuotojai deklaruoja jų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą.

Antikorupcinio
elgesio
standartai

Antikorupcinio elgesio standartai
(II)
Ministerijoje ir pavaldžiose
įstaigose didinamas darbuotojų
sąmoningumas ir skatinamas
netoleravimas korupcijos
apraiškoms.

Ministerijos ir pavaldžių įstaigų
darbuotojai nesinaudoja
tarnybinėmis pareigomis ar
tarnybiniu statusu asmeninei
naudai gauti.

Ministerijos ir pavaldžių įstaigų
vadovai įsipareigoja savo asmeniniu
pavyzdžiu, kasdieniais darbais kurti

ir skatinti antikorupcinę aplinką,
stiprinti dalykinę reputaciją ir didinti
visuomenės pasitikėjimą Ministerija
ir pavaldžiomis įstaigomis bei jų

darbuotojais.

Tarnybines pareigas atliekantys
darbuotojai privalo:

ELGTIS
NEPRIEKAIŠTINGAI

NEPRIIMTI DOVANŲ

BŪTI NEPAPERKAMI

DARBUOTOJŲ
VEIKSMAI SUSIDŪRUS
SU KORUPCINIO
POBŪDŽIO RIZIKOS
ATVEJAIS

KYŠININKAVIMAS

Dažniausiai
pasitaikančios
korupcijos
formos

PAPIRKIMAS

PIKTNAUDŽIAVIMAS TARNYBA

PREKYBA POVEIKIU

Kas yra kyšis ?

NETEISĖTAS ATLYGIS UŽ PAGEIDAUJAMĄ VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR
JAM PRILYGINTO ASMENS TEISĖTĄ AR NETEISĖTĄ VEIKIMĄ ARBA
NEVEIKIMĄ VYKDANT PAREIGAS
Pažymėtina, kad minimali kyšio vertė nereglamentuota, todėl baudžiamoji atsakomybė
kyla nepriklausomai nuo kyšio vertės.

Kaip atskirti kyšį nuo dovanos ir
neteisėto atlygio ?
Kyšis siūlomas, duodamas,

žadamas, reikalaujamas už veikimą
ar neveikimą, susijusį su
tarnybinėmis pareigomis. Tai gali
būti daiktai (įskaitant pinigus),

turtinės teisės, atleidimas nuo
turtinių įsipareigojimų, paslaugos,
nuolaidos, pranašumo
konkurencinėje kovoje įgijimas,
pelną žadančių ryšių užmezgimas ar
kita neteisėta turtinė nauda.

Dovana – tai bet koks neatlygintinai

Neteisėtas atlygis – darbuotojui

perduodamas turtas ar turtinė teisė,

dėl jo tarnybinės veiklos atnešti,

apimanti viską, ką galima įvertinti

atsiųsti ar kitu būdu perduoti

pinigais. Dovana teikiama tik pagal

pinigai, kiti daiktai, kurie nelaikytini

tarptautinį protokolą ar tradicijas,

dovanomis, gautomis pagal

kurios įprastai yra susijusios su

tarptautinį protokolą, tradicijas ar

asmens tarnybinėmis pareigomis, taip

reprezentacinėmis, bei neturintys

pat reprezentacijai skirtos dovanos su

kyšio požymių. Neteisėtas atlygis

valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika

teikiamas dėl tarnybinės veiklos,

(iš lobistų draudžiama priimti bet

tačiau nesusijusios su asmens

kokias dovanas ar kitokį atlygį).

interesais įstaigoje (pvz. kaip padėka

už darbą, vaišingumas ir pan.).

Nepriimti pasiūlymo
Pareikalauti nedelsiant nutraukti neteisėtus veiksmus

Darbuotojo veiksmai
gavus pasiūlymą priimti
kyšį už tarnybinių
pareigų atlikimą ar
neatlikimą

Padaryti įrašą (esant galimybei)
Pareikšti, kad netoleruojama jokių nepagrįstų
atlygių ir dovanų

Paaiškinti
Paaiškinti, kad tokie veiksmai gali būti traktuojami kaip

Pažymėtina, kad vien pažadas, susitarimas,
reikalavimas ar provokavimas duoti kyšį yra
baigtas nusikaltimas, t. y. pradėti ikiteisminį
tyrimą galima ir asmeniui nepriėmus kyšio fiziškai

nusikalstama veika. Įspėti, kad apie kyšio siūlymą bus pranešta
ikiteisminio tyrimo įstaigai

Pranešti
Pranešti ikiteisminio tyrimo įstaigai ir iki pareigūnų atvykimo
elgtis pagal jų nurodymus (net jei asmuo veiksmus nutraukė).
Informuoti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą
institucijoje ar įstaigoje atsakingą asmenį (padalinį)

DARBUOTOJO
VEIKSMAI
GAVUS KYŠĮ

Neimti kyšio į rankas.

Pareikalauti nedelsiant nutraukti neteisėtus veiksmus.

Padaryti įrašą (esant galimybei).
Pareikšti, kad netoleruojama jokių nepagrįstų atlygių ir

dovanų.
Pažymėtina, kad valstybės
tarnautojas ar jam prilygintas
asmuo privalo (išskyrus korupcinio
pobūdžio nusikalstamą veiką, kurią
galbūt padarė, daro ar rengiasi
padaryti jo artimieji asmenys) apie
korupcinio pobūdžio nusikalstamą
veiką pranešti teisėsaugos
institucijai, jeigu gavo duomenų,
leidžiančių pagrįstai manyti, kad
buvo padaryta ir (ar) daroma ši
veika, ir (ar) rengiamasi ją padaryti

Paaiškinti, kad tokie veiksmai gali būti traktuojami kaip
nusikalstami. Įspėti, kad apie kyšio davimą bus pranešta
ikiteisminio tyrimo įstaigai. Apsaugoti įvykio vietą. Išsaugoti
įrodymus. Nustatyti įvykio liudytojus.
Pranešti ikiteisminio tyrimo įstaigai ir iki pareigūnų atvykimo elgtis
pagal jų nurodymus (net jei asmuo veiksmus nutraukė).
Informuoti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą institucijoje ar
įstaigoje atsakingą asmenį (padalinį).

Išsaugoti įrodymus

DARBUOTOJO VEIKSMAI, JEI
KYŠIS BUVO PASIŪLYTAS,
PAŽADĖTAS, PERDUOTAS
ARBA REIKALAVIMAS ATLIKTI
TAM TIKRUS VEIKSMUS,
PATEIKTAS EL. PAŠTU,
TELEFONU AR KITOMIS
PRIEMONĖMIS

Įrašyti
Padaryti siuntos išpakavimo ir siuntos turinio
nuotraukas, pokalbio garso įrašą, ekrano
nuotraukką ir pan.

Informuoti
Informuoti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą
institucijoje ar įstaigoje atsakingą asmenį (padalinį).

Informuoti ikiteisminio tyrimo įstaigą

Nepriimti pasiūlymo ir pareikalauti nutraukti neteisėtus

veiksmus.

DARBUOTOJO VEIKSMAI
GAVUS PASIŪLYMĄ
PAVEIKTI KITĄ VALSTYBĖS
TARNAUTOJĄ AR JAM
PRILYGINTĄ ASMENĮ

Padaryti įrašą (esant galimybei).
Pareikšti, kad netoleruojama tokio elgesio.

Paaiškinti, kad tokie veiksmai gali būti traktuojami kaip
nusikalstama veika. Įspėti, kad apie pasiūlymą paveikti kitą
asmenį bus pranešta ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Pranešti ikiteisminio tyrimo įstaigai ir iki pareigūnų atvykimo elgtis
pagal jų nurodymus. Informuoti už korupcijai atsparios aplinkos
kūrimą institucijoje ar įstaigoje atsakingą asmenį (padalinį).

Kategoriškai atsisakyti atlikti prašomą veiksmą ir savo
pareigas atlikti tinkamai, kaip nustatyta teisės aktuose.
Pareikalauti nutraukti neteisėtus veiksmus

DARBUOTOJO VEIKSMAI,
JEI BENDRADARBIS DARO
POVEIKĮ DĖL NETEISĖTŲ
VEIKSMŲ ATLIKIMO

Padaryti įrašą (esant galimybei).
Pareikšti, kad netoleruojama tokio elgesio.

Paaiškinti, kad tokie veiksmai gali būti traktuojami kaip
nusikalstama veika. Įspėti, kad apie pasiūlymą paveikti kitą
asmenį ar daromą poveikį bus pranešta ikiteisminio tyrimo
įstaigai.
Pranešti ikiteisminio tyrimo įstaigai ir iki pareigūnų atvykimo elgtis
pagal jų nurodymus. Informuoti už korupcijai atsparios aplinkos
kūrimą institucijoje ar įstaigoje atsakingą asmenį (padalinį)

SUSISIEKTI

DARBUOTOJO
VEIKSMAI
TARNYBINĖSE
PATALPOSE RADUS
SU TARNYBA
NESUSIJUSIŲ DAIKTŲ:

susisiekti su asmeniu ir paprašyti kuo
skubiau atvykti pasiimti paliktų daiktų;

ĮSPĖTI
įspėti asmenį, kad toks elgesys gali būti
traktuojamas kaip nusikalstama veika;

NEDELSIANT INFORMUOTI
Nustačius nusikalstamos veikos požymių,
nedelsiant informuoti ikiteisminio tyrimo įstaigą;

INFORMUOTI
Informuoti už korupcijai atsparios aplinkos
kūrimą institucijoje ar įstaigoje atsakingą
asmenį (padalinį).

Svarbu prisiminti

NET IR NIEKUO IŠ PIRMO ŽVILGSNIO NEĮPAREIGOJANTIS PASIŪLYMAS
(PVZ. KVIETIMAS Į ORGANIZUOJAMĄ LAISVALAIKIO RENGINĮ) GALI BŪTI
TIK PRETEKSTAS INTERESANTUI UŽMEGZTI SU JUMIS NEFORMALŲ RYŠĮ

Vieną kartą priėmęs kyšį,
kitą kartą galite sulaukti
jau nebe prašymo už atlygį
atlikti tam tikrus veiksmus,
susijusius su jūsų
vykdomomis tarnybinėmis
funkcijomis įstaigoje, arba
susilaikyti nuo jų, bet
reikalavimo grasinant
panaudoti prieš jus
sukauptą
kompromituojančią
informaciją.

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI
(tel.: (8 5) 266 3333, el. paštu
pranesk@stt.lt, arba palikti pranešimą
interneto svetainėje

BENDRA JAM PAGALBOS CENTRUI
Numeriu 112

APLINKOS MINISTERIJOS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR
VIDAUS TYRIMŲ SKYRIUI
vidiniu informacijos apie pažeidimus
teikimo kanalu

APIE ASMENS
NETEISĖTUS
VEIKSMUS
REKOMENDUOTINA
NEDELSIANT
PRANEŠTI:

