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redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ZNUNS UNTO MINISTERIJOS IR JOS
VALDYMO SRITIES ISTAIGU, VALSTYBES VALDOMV IMONIU
NULINES TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKbS APRASAS
I

IS
BENDROSIO
1, Lietuvos Respublikos Zemes

tkio mi

valdomq jmoniq nulines tolerancijos korupcijai

korupcijai politikos apra5as) nustato bendruos
Respublikos Zemes Dkio ministerijos (toliau

-

istaigq, kuriq savininko (dalininko) teises

pareigas ijyvendina Ministerija, valstybes imoniq,

kuriq savininko teises

ir

ir pareigas lgyvendina

I

kaip 1/2 balsq visuoti
priklauso valstybei ir kuriq valdytoja yra
suteikiandios daugiau

vadovaujandir4 asmenq pareigas, susijusias su

nuostatas, korupcijos prevencijos priemones

Nulines tolerancijos korupcijai politikos

politinio (asmeninio) pasitikejimo

apra5

valstybes

darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis,
darbuotojai).
2. Nulines tolerancijos korupcijai politiko

2.1. Yizija

- nulines tolerancijos

2,2. Misija

-

korupcij

fgyvendinti patikim4 kompl

prevencijos srityje;

2.3. Tikslas

-

uZtikrinti, kad Ministerij

atitiktq teises aktq reikalavimus, auk5diausius
standartus,
3. Pagrindines s4vokos ir

jq

apibreZtys:

l. Kronizmas draugq, bidiuliq globa irl protegavimas naudojantis einamomis
pareigomis, vardu ir galia;
3'

I
I

3.2. Neeti5kas elgesys

-

elgesys, prie3tar

istatyme, Nulines tolerancijos korupcijai politi

pagrindiniams etil<os principarns

3.3' Nepotizmas

-

;

savo Seimos nariq, giminaidiq bei kitq artimrl asmenU globa ir

protegavimas naudojantis einamomis pareigomis, vardu ir galia;

3'4. Kitos Nulines tolerancijos korupcijai politikos apra5e vaftojamos s4vokos atitinka
Lietuvos Respublikos istatymuose, poistatyminiuose teises aktuose itvirtintas s4vokas,
4. Otganizacijos turi vadovautis Ministerijos patvirtintu Nulines tolerancijos korupcijai

politikos apra5u (iSskyrus nuostatomis, kuriq taikymas iSimtinai apibreZtas kaip Ministerijos
vidaus tvarka) ir vidiniais dokumentais uztikrinti jo nuostatq igyvendinim4.

II SKYRIUS
ATSPARUMAS KORUPCIJAI
5. Nulines tolerancijos korupcijai politikos apra5as yra korupcijos prevencijos dokumentas,

kuriuo Ministerija, organizacijos isipareigoja savo veikloje vadovautis ir laikytis Siq taisykliq bei
principq:
5'1" nulinds tolerancijos korupcijai

-

Ministerija, organizacijos netoleruoja korupcijos

pasirei5kimo jokiomis formomis (interesq konflikto, ky5ininkavimo, neeti5ko elgesio, nepotizmo,

neteiseto atlygio, papirkimo, prekybos poveikiu, piktnaudZiavimo ar

kiq

korupcinio pobtdZio

veikq, daromq vieSojo administravirno srityje, formuojant ar igyvendinant valstybes politik4
priskirtose srityse, kur bflq siekiama naudos sau ar kitiems asmenims). Ministerija ir organizacijos
imasi visq b[tinq priemoniq, l<ad savo itakos srityje uZkirstq keli4 korupcijai, sukdiavimui, pinigq

plovimui, kitiems teises paZeidimams;

5'2. korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo efektyvumo Ministerija,
organizacijos isipareigoja imtis Nulines tolerancijos korupcijai politikos apraSe
itvirtintq
prevenciniq priemoniq siekdamos uZkirsti keli4 korupcijos aprai5koms

kilti, kontroliuoti jq

fgyvendinimq bei taikymo efektyvum4;
5.3. veiklos skaidrumo

ir

vie5umo

-

Ministerij a, organizacijos LrZtikrina, kad

jq veikla

b[tq skaidri ir ai5kiai deklamojama bei atitiktq veiklos proced[ry skaidrumo ir ai5kumo kriterijus;
5.4. vadovq lyderystds ir darbuotojq itraukimo - Ministerijos, organizacijt4 vador,ybes
ir vadovq asmeninis pavyzdys yra esminis nepakantumo korupcijai kult{iros formavimo veiksnys.
Darbuotojai nuolat informuojami apie igyvendinam4 antikorupcing aplink4 ir
itraukiami i
antikorupciniq priemoniq igyvendinim4;
5.5. nepriekai5tingos reputacijos

-

Ministerija, organizacijos siekia, kad jose dirbq tik

nepriekaiStingos reputacijos asmenys;

5'6. etikos laikymosi
reputacij4

ir

-

Ministerija, otganizacijos puoseleja nepriekaiSting4 dalyking
darbuotojq, visuomends pasitikejim4 jomis, Visi santykiai su aptarnaujamais

4

5.13' nulinds dovanq politikos

- Ministerijoje, olganizacijose nepriimarnos ir neteikiarnos
jokios dovanos, iSskyrus Lietuvos Respublikos Zemes lkio ministerijos ir jos valdymo srities
istaigq, imoniq ir bendroviq dovanq politikos apraie (toliau _ Dovanq politikos apra5as)
numatytas i5imtis,

ir

nepriklausomai nuo

jq

visos darbuotojq priimtos dovahos yra lvertinamos

ir

registruojamos,

vertes;

5'14. vie5qjq pirkimq skaidrumo

-

Ministerija, organizacijos uZtikrina, kad visi jq

pirkimai bDtq vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo,
pripaZinimo, proporcingumo

ir

abipusio

neSaliSkumo reikalaviinq, racionaliai naudojant Ministerijos,

organizacijq le5as;

5'15. vidaus kontrolds efektyvumo

-

Ministbrija, organizacijos siekia, kad vidaus

kontroles sistema veiktq sklandZiai

ir efektyviai, kad

planq igyvendinimas, sutartiniq

ir kitq isipareigojimq

bUtq uztikrintas strateginiq

ir kitq veiklos

tretiesiems asmenims laikymasis,

apsaugotas Ministerijos, organizacijq turtas, valdomos veiklos rizikos. Ministerijos

ir

organizacijr4

turtas turi brlti saugomas, naudojamas tik darbo veiklos tii<slais. Asmeniniais tikslais ar tretiesiems
asmenims turt4leidZiama naudoti tik teises aktq nustafyta tvarka.

6. Ministerijos,

organizacijq vadovybe

ir

va{ovai dalyvauja igyvendinant Nulines
tolerancijos korupcijai politikos apraSo nuostatas, sayo elgesiu rodydami tinkam4 pavyzdi
Ministerijos, organizacijq darbuotojams, savo veikla skatina skaidrumo principo suvokim4 ir
taikym4 kasdieneje veikloje, nes nuo jq poZi[rio, suppatimo ir elgesio priklauso veiksminga
korupcijos prevencija. Aktyvus vadovybes ir vadovq dalyvavimas ir buvimas patryzdLiu skatina
teigiam4 darbuotojq ir visuomenes poZiuri, kuris turi lemiam4 reiksmg korupcijos prevencijos
sekmei,

7' Ministerijos, organizacijq vadovybes ir vadovq pareigos vykdant Nulines toleranciios
korupcijai politikos apraSo nuostatas

:

7,1. formuoti Nulines tolerancijos korupcijai politikos apra5e ltvirtintas

nuostatas

atsiZvelgiant iMinisterijos, organizacijq vidaus teises aktuose
itvirtint4 kompetencij4;
7 .2. igyv endinti prevencines priemones;

7.3' sumaLinti korupcijos pasirei5kimo tikimybg, ai5kiai nustatant darbo ir sprendimq
priemimo tvarkas, atsakomybes, ir uZtikrinti suteiktq
igaliojimq patikimum4, kai atskiri
darbuotojai turi teisg veikti ir priimti sprendimus savarankiskai;

'4' ultil<rinti, kad tose srifyse, kuriose yra didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe, dirbtq
darbuotojai, furintys tinkam4 kvalifikacij4, pakankamai patirlies ir reikiamq
igiidZiq savo
funkcijoms atlikti pagal Ministerijoje, organizacijose nustatytus pareigybiq apra5ymus;
7

7.5. luLtikcinti, kad Ministerijoje

ir

organizacijose

b[tq nustatyta ai5ki organizacine ir

valdymo strukhira korupcijos prevencijai ir kontrolei uZtikrinti;

5

blq igyvendinamas vie5qjq ir privadiq interesq derinimas;
7 '7 ' uLtiktinli, kad bltq tinkamai reglamentugtas teisiq atlikti
finansines ir
7,6' uZtikrinti, kad

operacijas suteikimas,

jq

vykdymas, itraukimas

i

[kines

apskait4 bei informacijos apie ivykusias

finansines ir lkines operacijas saugojimas;

7.8' uZtikrinti, kad b[tq ai5kiai apibreZtos kiekvieno darbuotojo uZduotys, pareigybiq
apraSymuose bfitq nurodytos teises ir pareigos, funkcijos ir atsakomybes, darbuotojai
br.rtq
supaZindinami su pareigybiq apra5ymais;
7

'9'

uZtikrinti, kad darbuotojai, vadovybe ir vadovai nuolat dalyvautq korupcijos

prevencijos mokymuose ir taikytq kitas Svietimo priemones,

8. Turi biiti vengiama perteklines darbuotojq kontroles. Kontrole turi bDti proporcinga
susijusiai tizikai, siekiant skaidraus veiklos tikslq
igyvendinimo uZtikrinimo.

9'

Ministerijos, organizacijq darbuotojai turi taikytis Nulines tolerancijos korupcijai
politikos, vengti bet kokiq korupcinio pobiidZio teises paZeidimq, patiketas pareigas vykdyti
s4Ziningai, skaidriai bei laikydamiesi vie5ojo administravimo, atsparumo korupcijai principq yra
ir
asmeni5kai atsakingi uZ Nulines tolerancijos korupcijai politikos apra5o nuostahl, kiek tai
susijg su

jq pareigomis Ministerijoje, organizacijose, vykdym4 ir taikym4.

III SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES
10.

Ministerijoje ir organizacijose taikom

10.1. Antikorupcin6s programos

ir jos

igyvendinimas. Vadovaujantis Lietuvos Respub
didinti atsparum4 korupcijai, Ministerijoj e, organizacijosq rengiama antikorupcine programa ir jos
igyvendinimo priemoniq planas. Antikorupcines proglamos paskirtis
uZtikrinti ilgalaikg,

-

veiksmingq ir krypting4 korupcijos prevencijos ir kontroles sistemq Ministerijoje, organizacijose.
Ministerijos antikorupcing program4 ir jos igyvendinimo priemoniq plan4 rengia, koordinuoja
bei

kontroliuoja

jq

igyvendinim4 uZ korupcijos prevencij4 atsakingas Ministerijos padalinys.
Ministerijos antikorupcine programa ir jos priemonid planas tvirtinami ministro

fsakymu,

Organizacijq korupcijos prevencijos priemones

gali buti numatytos strateginio

planavimo

dokumentuose (nerengiant atskiros kovos su korupcija programos), tadiau apie numatytas ir
jvykdytas korupcijos prevencijos priemones turi buti paskelbta viesai;
10.2. Atsparumo

Siekiant ivertinti, kiek
Ministerijoj

korupcijai

ir

ir

darbuotojq tolerancijos korupcijai lygio nustarymas.
kokiq korupcijai atsparios aplinkos kurimo priemoniq yra

idiegta

e, otganizacijose, Siq priemoniq diegimo kokybg ir praktini pritaikomum4 bei

jas

taikant pasiektus rezultafus, Ministerijoj e, organizacijose ne rediau kaip kart4 per du metus
turi

6

b[ti

nustatomas atsparumo korupcijai lygis, Ministerijoj e, organizacrjose ne rediau kaip
kart4 per

du metus turi buti organizuojanra darbuotojq apklausa tolerancijos korupcijai lygiui nustatyti,
AtsiZvelgiant i atliktq vertinimq rezultatus turi blti nustatomos ir
reikalingos
igyvendinamos

priemones. Ministerijos atsparumo korupcijai lygio nustatym4

ir

darbuotojq apklaus4 del

tolerancijos korupcijai lygio nustatymo atlieka Ministerijos padalinio, atsakingo uZ korupcijos
prevencij4, darbuotojai. Ministerijoje atlikto vertinimo ir apklausos rezultatai
bei iSvados teikiami
ministrui ir viesinami Ministerijos interneto svetaineje. Organizacijq
atsparumo korupcijai lygio ir
darbuotojq tolerancijos korupcijai lygio nustatymo rezultatai taip pat viesinami jq interneto
svetainese;

10.3. Korupcijos pasirei5kimo tikimybds nustatymas

ir

vertinimas. Ministerija,

organizacijos, siekdamos Salinti

ir valdyti korupcijos pasirei5kimo tikimybg, turi nustatyti veiklos
sritis, lcuriose egzistuoja korupcijos pasirei5kimo tikimybe. Sis veiklos sridiq s4raSas
turi b[ti
kasmet perZifirimas ir prireikus atnaujinamas. Nustatytose veiklos srityse korupcijos
rizikos
veiksniams Salinti turi buti parengtos bei igyvendintos prevencijos priemones.
Vadovaudamosi
Korupcijos prevencijos istatymu, veiklos srityse, kuriose yra didele korupcijos pasireiSkimo

tikimybe, Ministerija, organizacijos atlieka korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatym4
ir
vertinim4. Korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymas ir vertinimas atliekamas
iki kiekvienq
mefq III ketvirdio pabaigos ir jo i5vada teikiama ministrui, Ministerijoj e,
organizacijose turi b1ti
paskirtas aslrluo' atsakingas ar koordinuojantis korupcijos prevencijos pasireiskrmo
nustatymq.
Priklausornai nuo organizacijq strukturos, tai gali buti atskiras darbuotojas, padalinys,
darbo grupe
ar komisija' Ministerijoje korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatym4 ir vertinim4 atlieka
Ministerij os padalin i o, atsakingo uZ korupcij os prevencii
4, darbuotoj ai ;
10,4. Informacijos apie asmeni gavimas. Ministerija, organizacijos, siekdamos
ivefiinti
asmenq patikimum4 ir sumaZinti korupcijos pasirei5kimo tikimybg, privalo
Korupcijos
prevencijos istatymo nustatytais atvejais ir tvarka kreiptis Lietuvos Respublikos
specialiqjq

i

tyrimq tatnybq (toliau- STT) del informacijos apie siekianti eiti arbaatitinkamas pareigas
einanti
asmeni gavimo. Ministerijos, organizacijos gali tueti patvirlint4 dar-buotojq pareigq,
nepatenkandiq

i

Korupcijos prevencijos istatymo apimti, del kuriq privaloma kreiptis STT,
i
s4ra54. Ministerijos padalinys, atsakingas uZ personalo valdymq, kartu su
uZ korupcijos prevencij4

atsakingu Ministerijos padaliniu organizuoja kreipim4si

i

STT del informacijos apie asmeni,
siekiantf eiti arba einanti pareigas Ministerijoje ar Ministerijai pavaldZios
istaigos vadovo
pareigas, pateikimo. Tokiu atveju visa gauta informacija apie asmeni pateikiama
ministrui ir
kancleriui, kai i STT kreipiamasi del informacijos apie asmeni, kurj pareigas priima
kancleris,

i

pateikimo, Ministerijos padaliniui, atsakingam uZ personalo valdym4, ir uZ korupcijos
prevencij4
atsakingam Ministerijos padaliniui (i5vadq teikimui)
;

7

10.5. Teis0s

aktq ar iq projektq antikorupcinis vertinimas. Ministerijoje ir

organizacijose I(orupcijos prevencijos istatyrne nustatytais atvejais turi

b;ti

atliekamas norminiq

teises aktq projektq antikorupcinis vertinimas. Srityse, kuriose nustatytos dideles korupcijos

tikimybes pasirei5kimo rizikos, atliekamas antikorupcinis vidaus

administravim4

reglamentuojandiq teises aktq vertinimas. Ministerijos padalinys, atsakingas uZ teises
aktrl
antikorupcini vertinim4, uZ korupcijos prevencij4 atsakingo Ministerijos padalinio pra5ymu
teikia
jam informacijq, reikalingq nustatyti, kiek 5i priemone pad0jo pa5alinti korupcijos
aprai5kq nzik4,
ar po Sios priemones vykdymo yrapadaryta tam tikra paLanga;
10.6' Darbuotojq antikorupcinis Svietimas. Mokymai korupcijos prevencijos klausimais

yra privaloma Ministerijos, organizacijq darbuotojq mokymq dalis, Ministerija, organizacijos
didina antikorupcini s4moningum4 ir bendradarbiauja su STT ir (ar) kitais pafyrusiais ir
kompetentingais korupcijos prevencijos specialistais (ekspertais) kartu organizuodami korupcijos

prevencijos mokymus, skaitydami prane5imus, dalydamiesi savo praktine

ir

teorine patirtimi,

Ministerijoje uZ korupcijos prevencij4 atsakingas padalinys savo inciatyva arba kartu su
Ministerijos padaliniu, atsakingu uZ personalo valdym4, atsiZvelgdamas j Ministerijos darbuotojq
Svietimo antikorupcine tema poreiki, teikia Ministerijos darbuotojams informacij

q

apie mokymus

ir organizuoja mokymus korupcijos prevencijos temomis. Ministerijoje, organizacijose turi buti
uZtikrinta, kad reguliariai butq vykdomas uZ korupcijos prevencij4 atsakingq asmeml
kvalifi kacijos kelimas;

l0'7' Eti5ko elgesio nustatymas. Siekiant uztikrinti

etiSk4 Ministerijos, organizacijq

veikl4, fciekvienas Ministerijos , organizacijq darbuotojas furi savo veil<loje vadovautis Lietuvos
Respublikos Zemes Dkio ministerijos irjos valdymo srities
istaigq, imoniq irbendroviq darbuotojq
etikos kodeksu (Nulines tolerancijos korupcijai politikos apraso

10'8' VieSqjq

I priedas);

ir privaiiq

interesq derinimo uZtikrinimas. Siekiant stiprinti interesq
konflikto prevencijos bei kontroles veikl4, Ministerijoje ir organizacijose turi btti nustatyta ir
reglamentuota darbuotojq vie5qjq ir privadiq interesq derinimo tvarka. VieSqjq ir privadiq
interesq

bei interesq konflikto prevencijos bei kontroles veikla Ministerijoje vykdoma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos ministerijos vieSqjq ir privadir4 interesq derinimo tvarkos
derinimas

apra5u, patvirtintu Zemes

[kio ministro isakymu;
10.9. Nusi5alinimq administravimas. Ministerijos, organizacij1

darbuotojams

draudLiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus ar kitaip juos paveikti
ar bandyti

paveikti, arba atlikti kitas tamybines pareigas, jeigu atliekamos pareigos, vykdomos
funkcijos yra
susijusios su jq privadiais interesais. Siekiant valdyti galimus ir esamus interesq konfliktus
bei iS

to kylandias rizikas, Ministerijoje ir organizacijose turi bfiti nustatyta darbuotojq nusi5alinimo ir
nuSalinimo tvarka. Ministerijos deklanrojandiq asmenq nusisalinimo ir nuSalinimo tvarka nustaryta

8

Lietuvos Respublikos Zemes

[kio rninisterijos darbuotojq nusi5alinimo ir nu5alinimo nuo pavesto

darbo ar uZduoties tvarkos aprase, patvirtintame zemes Dkio ministro
isakymu;

10'10. Dovanq politikos apibrdZtumas. Dovanq priemimas
situacijose gali

b[ti

ir

teikimas tam tikrose

suprantamas kaip kySininkavimas ar papirkimas, todel dovanq teikimo

priemimo priimtinumq Ministerijoje, organizacijose reglamentuoja Dovanq politikos

ir

apra5as

(Nulines tolerancijos korupcijai politikos apra5o 2 priedas). Dovanq, gautq Ministerijos
darbuotojrl

pagal rarprautini protokolq, lturiq verle yra didesne kaip 150 eury, perdavimo,
saugojimo,
registravimo ir eksponavimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Zemes Dkio ministerijos
dovanq, gautq pagal tarptautini protokol4, administravimo tvarkos aprase, pafvirtintame Zemes
Dkio ministro isakymu;

l0'11. Vie5qjrl pirkimq kontrold. Vykdant pirkimus egzistuoja didele korupcijos
pasireiSkimo tikimybe' Ministerija

ir

organizacijos uztikrina pirkimrtr skaidrumq. Ministerija,

organizacijos turi patvitlinti savo viesqjg pirkimq poreikio nustatym4, planavim4, organizavim4

ir

kontrolg reglamentuojandius dokumentus, aiSkiai nustatydamos vieSqjq pirkimq procese
dalyvaujandius asmenis ir jq teises bei pareigas. Ministerijoj e ir organizacijose turi buti
uZtikrinta,
kad bent vien4 kart4 per 3 metus bltq atliktas viesqjq pirkimq proceso patikrinimas (auditas,
vertinimas ar pan.) ir korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustafymas viesqjq pirkimrl srityje.

Ministerijoje, organizacijose turi buti paskirtas vie5qjq pirkimq prevencing kontrolg vykdantis
asmuol

10.12' Prane5imq' gaunamq

vidiniu kanalu, administravimas bei prane56jq apsaugos

uZtikrinimo organizavimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos praneSejq apsaugos
fstatymu,
Ministerijoj e, organizacijose turi blti uztikrintas prane5ejq apsaugos nuosratq
igyvendinimas,
Ministerijos darbuotojams (esamiems ir buvusiems) bei asmenims, kuriuos su Ministerija sieja ar
siejo sutartiniai santykiai, yra sudaryta galimybe Ministerijos vidiniu kanalu pateikti informacij4
apie paleidimus Ministerijoje, keliandius gresmg vieSajam interesui arba paLeidZiandius vieSqji
interes4. Sio vidinio kanalo tikslas - identifikuoti piktnaudZiavimo atvejus lemiandias ar galindias

lemti Ministerijos vidaus aplinkybes

ir identifikuoti bei igyvendinti tokiq

atvejq prevencijos

priemones. Ministerijos vidinio kanalo administravimas vykdomas vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos Zemes [kio ministro 2019 m. balandZi o 2 d.
isakymu Nr. 3D-191 ,,Del Informacijos

apie pai'eidimus Lietuvos Respublikos Zemes iikio ministerijoje vidiniu kanalu teikimo ir
tvarkymo tvarkos apra5o patvirtinimo ir kompetentingo subjekto paskyrimo,.;
10.13' Prane5imq apie galimus korupcinio pobiidLio pa1,eidimus teikimo tvarkos
nustatymas. Ministerijos ,,Pasitikejino linija" sudaryta galimybe asmenims anonimi5kai pranesti

apie Ministerijos

ir

organizacijq darbuotojq galimai neteisetus veiksmus, neveikim4 arba
veiksmus, susijusius su korupcija, laiku i5ai5kinti, i5tirti ir uZkirsti keli4 galimiems neteisetiems

9

Iinija" gauti prane5irnai adrninistruojami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Zemes Dkio rninistro 2017 m. lapkridio l6 cl, jsakymu Nr.3D_733,,DeI
Lietuvos
veiksmams. ,,Pasitil(ejimo

Respublikos Zemes

organizacijose

[kio

ministerijos ,,Pasitikejimo linijos" tvarkos apra5o patvirtinimo,,.
bDti nustatyta atskira tokio praneSimo pateikimo, kanalo k[rimo.

gali

administravimo tvarka:

l0'14' Lobistinds veiklos administravimas. Ministerijos, organizacijq darbuotojai,
kurie
pagal teises aktg nustatyta tvarka jiems suteiktas pareigines
funkcrjas dalyvauja rengiant, svarstant

teises aktq projektus

ir juos priimant, privalo deklaruoti jq atZvilgiu vykdyt4 lobisting veikl4

Ministerijos, organizacijq, kuriose
lobistines veiklos viesum?

jie dirba, nustatyta tvarka.

Siekiant Ministerijoje skatinti

ir

skaidrum4, uZkirsti keli4 neteisetai lobistinei veiklai, reikalavimai
Ministeri.jos darbuotojq veiksmams, susidDrus su lobistine ar jtakos teisekiirai
veikla, elgesio
standartai

ir

taikomos prevencines priemones nustatytos Lobistines veiklos administravimo
Lietuvos Respublikos Zemes fikio ministerijoje tvarkos apra5e, patvirtintame
Zemes iikio ministro
!sakymu;

10'15' Partneriq elgesio standartq nustatymas. Ministerija, organizacijos, pradedamos
bendradarbiavimq su partneriais, ivertina galimas rizikas. Reikalavimai ir principai,
kurie skatina
Ministerijos partnerius veikti pagal visuotinai pripaZintus skaidraus elgesio
standartus, itvirtinti
Lietuvos Respublikos Zemes [kio ministerijos partneriq ir ekspertq elgesio
kodekse, patvirtintame
Zemes [kio ministro isakymu, j kurio nuostatas ir principus rekomenduojama
atsiZvelgti
organizacijoms tvirtinant ir vidaus tvarkas, reglamentuojandias bendradarbiavim4
su partneriais.

11, AtsiZvelgdamos

!

Ministerijos

ir

(ar) organizacijq strukt[riniq padaliniq veiklos

specifil<4' Ministerija, organizacijos gali nustatyti papildor\ras korupcijos
prevencijos prremones.

IV SKYRTUS

NULINES TOLERANCIJOS KORUPCIJAI PO1ITIKOS
IGYVENDINIMAS IR
pRANESTMAT AprE NULTNE s r
oLE RAN-ci6 s ?oRrjp cr.rar p olrrrKo s
PAZEIDIMUS
12' Ministenjoje' organizacijose turi

blti

paskirtas asmuo arba atsiZvelgiant

i

struktrir4,

ar veiklos specifik4 korupcijos prevencijos tikslais isteigtas strukhirinis
padalinys (toliau atsakingas asmuo), kuris b[q atsakingas tL, korupcijos
prevencijos
darbuotojq skaidiq

koordinavim4 ir korupcij os prevencij os priemoniq
igyvendinimo kontrolg.
13. Ministerijoje veikia uZ korupcijos prevencij4 atsakingas Ministerijos
padalinys, kuris
rengia ir teikia pasiDlyrnus ministrui del korupcijos prevencijos organizavimo;
organizuoja,

koordinuoja

ir

kontroliuoja korupcijos prevencijos priernoniq
igyvendinim4, Korupcijos

prevencijos priemones igyvendina

ir kiq Ministerijos slrukturiniq padaliniq

darbuotojai

,

pagal

l0
kompetencijq vykdydami priskirtas funl<cijas ir antikorupcines programos priemoniq plane jierns
numatytas priemones.

l4' Ministerijoje,

organizacijose turi

blti

apie paleidimus teikimo, vertinimo, nagrinejimo

nustatytos vidines procedDros del informacijos

ir sprenhimq priemimo ar informacijos

apie juos

persiuntimo nagrineti pagal kompetencij4 kitiems subjektams.
15. Ministerijos, organizacijl darbuotojai raginalni

blti

neabejingi igyvendinant Nulines

tolerancijos korupcijai politikos apraSo nuostatas ir visais atvejais,
kai suZino ar itaria neteisdtus
veiksmus, neveikim4 arba veiksmus, susijusius su koruppija, turi per
imanomai trumpiausiq laik4
apie tai informuoti vadovybg, tiesiogini vadov4, atbaking4 asmeni ar pateikti prane5im4

Ministerijos ,,Pasitikejimo linijos" telefonu (8 5) 239 1333) ar el. pastu pasitikeiimolinija@zum.lt,
Otganizacijose gali bDti reglamentuota kita tokio pranesimo pateikimo tvarka.

16. Ministerijos, organizacijq paskirtas atsakiri,gas asmuo apie korupcinio pob[dZio
nusikalstamas veikas informacij4 kompetentingai tyrimo institucijai privalo pateikti
nedelsdamas
(per imanomai trumpiausi4laikE nuo suZinojimo momento).
17. Ministerijos,

organizacijl vadovybe isipareigoja uZtikrinti darbuotojo anonimi5kum4
(am pageidaujant) ir (arba) kitaip saugoti asmeni bei jo pateikt4 informacijq, imtis priemoniq,
kad
darbuotojas, parei5kgs susirupinimQ del galimo Nulines tolerancijos korupcijai politikos
apra5o
nuostatq paZeidimo, korupcijos atvejo, viesqjq ir privadju interesq ar nustafytq
elgesio taisykliq
paZeidimo, nepatirtq [<er5to, diskrirninacijos, rnobingo ar kitaip su juo nebrltq
susjdorota.

18, Ministerija, organizacijos ragina savo aptarnaujamus asmenis, partnerius

ir visas kitas
suinteresuotas Salis pranesti apie Ministerijos
igyvendinamo Nulines tolerancijos korupcijai
politikos apra5o nuostatq laikymosi paZeidimus arba
italamus paZeidimus pateikiant prane5imq
Ministerijos ,,Pasitikejimo linijos" telefonu (g 5) 239 1333) ar el, pastu pasitikqiimslinda@zum,lt,

jei

kita pranesimo pateikfmo tvarka, Ministerija, organizacijos
kad neatskleis prane5im4 pateikusio asmens tapatybes ir imsis visq priemoniq, kad

organizacijose nenustatyta

garantuoja,

apie Nulines tolerancijos korupcijai politikos apra5o nuostatq laikymosi paZeidimus praneSusius
asmenis apsaugotq nuo bet kokiq galimq neigiamq pasekmiq.

19. Pranesejrl apsaugos nuostatos, nurodytos sio Nulines tolerancijos korupcijai politikos
apra5o 17-18 punktuose, galioja

ir tais atvejais, jeigu paaiskeja, kad

asmens pateikta informacija

yra klaidinga ar nepasitvirtina.

pateikusiems asmenims teikiami Lietuvos Respublikos jslatymq, kitq
teises aktq bei Ministerijos,

organizacijq vidaus tvark4 reglamentuojandiq teises aktq nustatyta tvarka. pranesimai
negali buti

perduoti struktflriniam padaliniui
susirupinim4.

ar darbuotojui, del kurio

veiksmq pareiskejas i5rei5ke

ll
2l'

Ministerija, organizacijos uZtikrina, kad praneSiniai del galimq korupcijos atvejq btrtq

iStirti teises alctq nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Nulines tolerancijos korupcijai politikos apra5as skelbiamas viesai Ministeriios ir
organizacijq interneto svetaindse.
23. Ministerijos, organizacijt4 interneto svetainese teikiama ir viesinama informacija,
kuri

yra privaloma skelbti laikantis teises aktq reikalavimq. Ministerijos, organizacijq

interneto

svetainese skelbiama korupcijos prevencijos skiltis turi bUti nuolat atnaujinama pagal
aktualum4.

24. Ministerijoje ir organizacijose Nulines tolerancijos korupcijai politikos apraSo
nuostatq

igyvendinimas stebimas vykdant darbuotojq apklausas ar iaikant kitas priemones.

25, Nulines tolerancijos korupcijai politikos apra5o nuostatq paZeidimas laikomas
tarnybiniq / darbo pareigq vykdymo pazeidimu, uz kuii taikoma Lietuvos Respublikos
teises
ir Ministerij os, organizacijq vidaus teises aktuose numatyta atsakomybe.
26. Kiekvienas Ministerijos, organizacijq
,jas Ministerijos padaliniui, atsakingam
uZ korupcijos prevencij4, gali teikti siDlymus del Nuline$ tolerancijos korupcijai politikos
apra5o
aktuose

tobulinimo.

27. Pasikeitus teisiniam reguliavimui ar ki

aplinkybems, Nulines toleranciios

korupcijai politikos apra5as turetq bflti papildomas ir atna jinamas.

