Korupcijos prevencijos komisijos
funkcijos
•

Tarnybinės etikos komisijos
funkcijos
•

koordinuoti AAI veiklas korupcijos
prevencijos srityje

KPK

•

vertinti informaciją dėl AAI darbuotojų
(išskyrus AAI dirbančių valstybės pareigūnų)

TEK

išskirti prioritetines veiklos,

veiksmų atitikties tarnybinę etiką ar elgesį
reglamentuojantiems teisės aktų

šalinančios korupcijos priežastis,

reikalavimams

kryptis
•

•

ištirti tarnybinės etikos pažeidimus

•

rengti ir įgyvendinti tarnybinės etikos ir elgesio

užtikrinti nuoseklų priemonių,
didinančių korupcijos prevencijos
veiksmingumą, įgyvendinimą

•

normų pažeidimų prevencijos priemones
•

kurti ir palaikyti korupcijai atsparią

teikti išvadas, rekomendacijas, nuomones

aplinką AAI

vykdomos veiklos klausimais

KREIPKIS – korupcijos.prevencija@vkontrole.lt

KREIPKIS - tek@vkontrole.lt

editable. It can be replaced with your own style. You can
change its

KORUPCIJA

KADA DOVANA - KYŠIS ?

REKOMENDACIJOS IR IŠIMTYS DĖL
DOVANŲ

DOVANA
•

Siekimas, reikalavimas arba

•

Bet koks perduodamas turtas
ar turtinė teisė: daiktas

priėmimo aplinkybės

kitokios asmeninės naudos

(tušinukas, susirinkimų

visuomenėje galėtų

(dovanos, paslaugos,

atributai), paslauga

pažado, privilegijos) sau ar

(pavėžėjimas), nuolaida,

kitam asmeniui už atlikimą

vaišingumas (kava, vanduo,

vertinamos

arba neatlikimą veiksmų

saldumynai)

prieštaringai ir sukurtų

•

būti suprantamos
nevienareikšmiškai,

interesų konflikto

Įteikiama dovanojimo sandoriu,

Veiksmai arba neveikimas

regimybę

kurio pagrindinė ypatybė yra

siekiant, reikalaujant

•

neatlygintinumas

asmeninės naudos sau arba

asmenų, su kurių

KYŠIS

privačiais interesais

kitam asmeniui ar šią naudą
•

LR teisės aktai draudžia bet

susijusį klausimą

Tiesioginis ar netiesioginis

kokio pobūdžio dovanas,

valstybinėje tarnyboje

siūlymas ar suteikimas

paslaugas, atsidėkojimus ar

dirbantis asmuo

valstybės tarnautojui, jam

svetingumo išraiškas viešojo

išsprendė, sprendžia ar

prilygintam asmeniui

sektoriaus darbuotojams,

galėtų spręsti ateityje

turtinės ar kitokios

jei jie susiję su darbuotojo

(tiesiogiai dalyvautų

einamomis pareigomis

rengiant svarstant,

Tokio pobūdžio naudos

priimant ar kitaip

privilegijos) už atlikimą arba

teikimas ir priėmimas

paveikiant sprendimą

neatlikimą veiksmų pagal

nepriklausomai nuo naudos

ar jo priėmimą)

valstybės tarnautojo ar jam

vertės yra laikomas neteisėta

prilyginto asmens einamas

veika ir užtraukia drausminę,

asmenims, gavusiems

pareigas

administracinę arba

dovanų pagal

tarpininkavimas darant šias

baudžiamąją atsakomybę

tarptautinį protokolą ar

priimant

asmeninės naudos (dovanos,
paslaugos, pažado,

•

Neturėtų būti
priimamos dovanos iš

turtinės ar kitokios

•

Nepriimti dovanų, jei jų

priėmimas turtinės ar

pagal einamas pareigas
•

•

•

•

draudimas netaikomas

tradicijas, kurios yra

nurodytas veikas

susijusios su asmens
pareigomis, taip pat
reprezentacijai
skirtoms dovanoms
•

Naudos teikimas ir priėmimas,

(pvz., valstybės, įstaigos

jam žinomą korupcinio

susijęs su valstybės tarnautojo

ir kitokia simbolika,

pobūdžio nusikalstamą

pareigomis laikomas neteisėta

kalendoriai, knygos),

veiką privalo pranešti

veika

kurių vertė neviršija 30

Valstybės tarnautojas apie

•

eurų
•

AAI pranešėjų apsauga

NEPOTIZMAS

•

REKOMENDACIJOS DĖL
NEPOTIZMO

AAI DARBUOTOJŲ ATRANKA

Tarnybinės padėties

Vyriausioji tarnybinės etikos

AAI darbuotojų (tarnautojų)

naudojimas giminėms

komisija rekomenduoja, siekiant

atranka vykdoma pagal

proteguoti, dėl to mažėjant

išvengti nepotizmo situacijų,

pasitikėjimui valdžios

nusišalinti nuo sprendimų dėl

•

LR darbo kodeksą

institucijomis, ir paneigiant

artimųjų asmenų:

•

Atrankos į pareigybes,
užimamas ne

esminius valstybės tarnybos
principus – pagarbos žmogui

•

priėmimo į darbą

konkurso būdu,

ir valstybei, teisingumo,

•

perkėlimo į kitas pareigas

Lietuvos Respublikos

nesavanaudiškumo,

•

tarnybinių

valstybės kontrolėje

komandiruočių

tvarkos aprašą (2019-

atsakomybės, viešumo bei

•

kvalifikacijos kėlimo

07-11 VKĮ Nr. VE-116)

pavyzdingumo

•

atostogų

•

skatinimo

•

nuobaudų skyrimo

•

leidimų dirbti kitą darbą

padorumo, nešališkumo,

•

Viena iš labiausiai paplitusių
korupcijos pasireiškimo
formų, tiesiogiai susijusi su

•

LR valstybės tarnybos
įstatymą

•

LR valstybės
kontrolės įstatymas

interesų konfliktu

ŠALTINIAI

•

•

LR korupcijos prevencijos įstatymas

•

LR pranešėjų apsaugos įstatymas

•

LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

Sprendimai, kuriuos asmenys

•

2015-11-25 VTEK rezoliucija „Dėl dovanų ir neatlygintinų paslaugų“ Nr. KS-73

priėmė sąmoningai siekdami

•

www.VTEK.lt

gauti asmeninės naudos sau

•

www.vkontrole.lt

ar artimiesiems, turi

•

Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovas

korupcinės veikos požymių

•

Antikorupcijos vadovas verslui

