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SKAIDRUMO ATMINTINĖ
NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DARBUOTOJAMS

Gerbiamieji Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė
žemės tarnyba) darbuotojai,
tarnybos / darbo metu visuomet prisiminkite, kad pagal tai, kaip Jūs bendraujate su
besikreipiančiais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių problemas, klausimus Jums pavesta spręsti,
vertinama ne tik Jūsų, bet ir visų Nacionalinėje žemės tarnyboje, taip pat ir visoje valstybės tarnyboje
dirbančiųjų profesionalumas, etika, moralė ir požiūris į žmogų. Todėl esate kviečiami susipažinti ir
laikytis (atitinkamose situacijose) šių rekomendacijų:
1. Valstybės tarnyboje dovanos gali būti teikiamos ir priimamos tik oficialiai pagal įstatymus,
todėl privalu atsisakyti bet kokių dovanų, teikiamų dėl vykdomų tarnybinių pareigų, išskyrus
teikiamas pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas bei reprezentacines dovanas.
2. Asmenims, norintiems atsidėkoti už Jūsų suteiktas paslaugas, būtina paaiškinti, kad kitokios
padėkos, kaip gero žodžio ar atsiliepimo apie savo ar įstaigos darbą nepriimate.
3. Jeigu asmuo bando atsidėkoti įteikdamas bet kokias gėrybes, būtina kategoriškai jų atsisakyti,
paaiškinant, kad jas priimti draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai (galite pasiūlyti jas atiduoti
vargstančioms šeimoms, seneliams, neįgaliesiems ir taip išvengti nepatogios situacijos).
4. Negalima priimti „lauktuvių“, „vaišių“ ir kitų, gražiais žodžiais pridengtų, nemokamų
maitinimo ar kitų paslaugų, kurias norima suteikti dėl Jūsų vykdomų tarnybinių pareigų ir atliekamų
darbo funkcijų.
5. Siūlymas, pažadas ar susitarimas priimti kyšį užtraukia baudžiamąją atsakomybę, o už
neteisėto atlygio (kyšio) davimą ar paėmimą yra numatyta baudžiamoji atsakomybė tiek jį
duodančiam, tiek jį imančiam asmeniui.
6. Apie paliktą neteisėtą atlygį ar bandymus papirkti, būtina nedelsiant žodžiu, telefonu ar
elektroniniu būdu pranešti tiesioginiam vadovui ir Nacionalinės žemės tarnybos Teritorinių skyrių
veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriaus (toliau – Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir
korupcijos prevencijos skyrius) vedėjui, o jų nesant – Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui.
7. Tik artimų asmenų teikiamas dovanas asmeninių sukakčių, švenčių proga galite priimti
nesvarstydami jų ketinimų, tačiau jeigu Jums dovana nori įteikti kiti asmenys, Jūs visuomet, prieš
apsispręsdami priimti dovaną ar ne, būtinai pagalvokite apie:
7.1. dovanos įteikimo aplinkybes: priežastis, vietą, laiką, būdą, dovanos formą;
7.2. dovanos vertę, ypač jei matyti, jog ji didesnė, nei to įprastomis sąlygomis leistų tikėtis Jus
su dovanotoju siejantys santykiai;
7.3. dovanojimų dažnumą ir jų periodiškumą (net smulkios, tačiau dažnai dovanojamos
dovanos turėtų kelti Jūsų susirūpinimą);
7.4. kokie, Jūsų manymu, yra dovaną teikiančio asmens ketinimai Jūsų atžvilgiu (tai jis daro iš
mandagumo ar pagarbos Jums, o gal turėdamas ketinimų palankiu sau būdu paveikti Jūsų būsimus
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tarnybinius sprendimus, tiesiogiai ar netiesiogiai atsidėkoti už daromus ar buvusius tarnybinius
sprendimus);
7.5. ar su dovanotoju nesielgėte dviprasmiškai, savo elgesiu leisdami jam susidaryti klaidingą
nuomonę, jog dovanos (atsidėkojimo) iš jo laukiate ir tikitės;
7.6. ar priėmęs (-usi) dovaną galėsite jaustis laisvas nuo bet kokių galimų įsipareigojimų
dovanotojui;
7.7. ar Jums būtų patogu ir nekeltų jokio psichologinio diskomforto (rūpesčių) tai, jog dovanos
gavimo faktas taps viešai visiems (kolegoms, interesantams, žiniasklaidai, plačiajai visuomenei)
žinomas;
7.8. ar esate pasirengęs skaidriai deklaruoti dovaną ir jos šaltinį savo institucijai ir jos
interesantams, savo bendradarbiams, žiniasklaidai ir visai visuomenei.
8. Apie iš Jūsų reikalaujamus pinigus ar kitas vertybes, prašymą ar nurodymą atlikti
nusikalstamą veiką privalote informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą,
tel. 8 5 266 3333, ar Lietuvos policiją, tel. 112.
9. Skaidrumo klausimais būtina konsultuotis su Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir
korupcijos prevencijos skyriaus vedėju ar jo įgaliotu šio padalinio darbuotoju.
10. Savo doru ir skaidriu elgesiu būkite pavyzdys bendradarbiams ir kitiems asmenims.
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