Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Skaidrumo atmintinė Žemės ūkio ministerijos darbuotojams
Atmintinės tikslas – paraginti Žemės ūkio ministerijos darbuotojus nedelsiant pranešti apie galimus korupcinius
pažeidimus ministerijos ar jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų veikloje.
Korupcija yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas
patikėta galia siekiant asmeninės naudos.
Žemės ūkio ministerijos darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas,
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir kitais teisės
aktais.
Dažniausiai pasitaikančios korupcijos formos – kyšininkavimas, papirkimas, prekyba poveikiu.
Jei kyšis yra duodamas, kaltas yra tas, kuris jį duoda (už tokį veiksmą, vadinamą papirkimu, Lietuvos Respublikos
baudžiamajame kodekse numatyta baudžiamoji atsakomybė).
Jei kyšis yra priimamas, kaltas yra tas, kuris kyšį priima (už tokį veiksmą, vadinamą kyšininkavimu, Lietuvos
Respublikos baudžiamajame kodekse numatyta baudžiamoji atsakomybė).
Jei valstybės tarnyboje dirbantis asmuo reikalauja kyšio iš asmens ir jei pastarasis dėl asmens poveikio priverčiamas
duoti kyšį, tai kyšį davęs asmuo turėtų prieš kyšio davimo faktą arba iš karto po jo apie tai pranešti Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai arba policijai. Tokiu atveju baudžiamas tik kyšį priėmęs tarnautojas.
Kyšis ir dovana
Dėmesio – valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims įstatymai draudžia duoti ir priimti bet kokias dovanas. Kyšis yra
ne tik pinigai, daiktai ar maisto produktai, alkoholis, bet ir paslaugos, atleidimas nuo turtinių įsipareigojimų ir pan.
Kyšis – tai bet kokios formos nauda, kai ji teikiama ar gaunama už darbuotojo jau priimtus, priimamus ar būsimus
sprendimus.
Dovana – tai privataus asmens gyvenimo įvykis, visiškai nesietinas su atliekamomis funkcijomis ir darbu.
Kaip elgtis
Teisės aktai darbuotojus įpareigoja apie siūlomą kyšį, kitas korupcijos apraiškas pranešti teisėsaugai.
STT, tel. (8 5) 266 3333 arba Policija, tel. 122
Norintiesiems atsidėkoti Žemės ūkio ministerijos darbuotojams už kokybišką, malonų ir profesionalų aptarnavimą
siūlome pateikti užpildyti Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Žemės ūkio ministerijoje apklausos anketą,
kuri paskelbta ministerijos interneto svetainėje.

