Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
darbuotojų etikos ir elgesio taisyklių
3 priedas

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE
ATMINTINĖ NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DARBUOTOJAMS
Gerbiamieji Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė
žemės tarnyba) darbuotojai,
siekiant, kad nė vienas iš Jūsų nepatirtų nepageidaujamų pasekmių dėl neteisingai suprastų ar
pamirštų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
reikalavimų, esate kviečiami susipažinti ir laikytis (atitinkamose situacijose) toliau pateiktų
rekomendacijų.
Privačių interesų deklaravimas
1.
Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo ar paskyrimo į
pareigas Nacionalinėje žemės tarnyboje dienos, privalote pateikti privačių interesų deklaraciją
Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje (EDS).
Deklaracijos formą ir jos pildymo taisykles galite rasti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
interneto svetainėje www.vtek.lt.
2.
Primintina, kad privačių interesų deklaracija nėra metinė – ją privalote papildyti
(koreguoti) nuolat, kai tik atsiranda nauji duomenys, kurių anksčiau nebuvote deklaravę, taip pat
privalote pašalinti anksčiau deklaruotus duomenis, kurie su laiku tapo nebeaktualūs (pvz., grąžinta
paskola).
3.
Pasikeitus pirminėje (ankstesnėje) deklaracijoje nurodytiems duomenims ar atsiradus
naujų, dar nedeklaruotų duomenų, deklaraciją turite patikslinti (papildyti) nedelsiant, bet ne vėliau
kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo ar naujų duomenų atsiradimo dienos. Apie
tai turite pranešti ir savo tiesioginiam vadovui Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų
laikymosi Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos kontrolės vykdymo apraše,
patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. gegužės 5 d.
įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-92 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatų laikymosi Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos kontrolės vykdymo“
(toliau – Aprašas), nustatyta tvarka ir terminais.
4.
Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaraciją
privalote papildyti nedelsiant. Apie tai Apraše nustatyta tvarka ir terminais turite pranešti ir savo
tiesioginiam vadovui.
Interesų konfliktas ir nusišalinimas
5. Jums draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti
sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Sąvoka „sprendimas“ praktiškai apima bet kokios
darbinės funkcijos atlikimą.
6. Interesų konfliktas yra situacija, kai Jūs, atlikdamas pareigas (ar pavedimą), privalote
priimti (ar dalyvauti priimant) sprendimą, kuris yra susijęs ir su Jūsų privačiu interesu.

2
7. Jeigu Jūs patenkate į interesų konflikto situaciją ir nenusišalinate, t. y. dalyvaujate rengiant,
svarstant ar priimant sprendimą (arba priimate sprendimą vienasmeniškai), susijusį ir su Jūsų privačiu
interesu, Jūs pažeidžiate prievolę vengti interesų konflikto ir pareigą nusišalinti.
8.
Psichologinis diskomfortas sprendžiant tam tikrus klausimus. Jeigu Jūs, eidamas
tarnybines pareigas, patekote į padėtį, kuri Jums kelia vidinį (psichologinį) diskomfortą ir kuri
visuomenės gali būti įvertinta kaip prieštaringa, būkite budrūs, – yra labai didelė tikimybė, kad Jums
kilo galimas ar net realus interesų konfliktas. Būtina dėl to pasikonsultuoti su tiesioginiu vadovu ar
Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.
9.
Visuomenės nuomonė. Vertinant, kas yra interesų konfliktas, kaip vertinimo kriterijus yra
ir visuomenės nuomonė ar jos galimos abejonės, kad darbuotojo privatūs interesai gali turėti įtakos
jo priimamiems sprendimams Nacionalinėje žemės tarnyboje. Nebūtina kelti sau klausimo, ar tikrai
gali taip atsitikti. Įspėjimu apie tokį pavojų Jūs, šiuo atveju, turėtumėte laikyti visuomenei kylančias
abejones dėl Jūsų tarnybinio elgesio tinkamumo. Kilus abejonių, Jūs turėtumėte dėl to pasikonsultuoti
su tiesioginiu vadovu ar Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.
10. Labai didelė tikimybė, kad patekote į interesų konflikto situaciją, jeigu, vykdydamas savo
pareigas, privalote spręsti klausimus, susijusius ir su :
10.1. Jūsų šeimos (giminės) ar nuosavu verslu;
10.2. Jūsų turimomis bendrovių ir įmonių akcijomis (dalimis, pajais);
10.3. Jūsų profesine veikla: darbu kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, individualiu
užimtumu (autorinėmis sutartimis) ir pan.;
10.4. Jūsų naryste, ryšiais ir pareigomis įmonėse, įstaigose ir organizacijose ar fonduose;
10.5. Jūsų finansiniais ar moraliniais įsipareigojimais (skola) kitiems asmenims, kitais
civiliniais santykiais;
10.6. iš kitų asmenų gautomis (jiems suteiktomis) dovanomis ir paslaugomis;
10.7. Jūsų priešiškumu (ginču ar konkurencija) kitų asmenų ar grupių atžvilgiu;
10.8. Jūsų artimų (Jums svarbių) asmenų darbu toje pačioje institucijoje;
10.9. Jūsų ketinimais, susijusiais su naujo darbo paieškomis, derybomis su būsimu darbdaviu
ir pan.
11. Prieš pradėdamas svarstyti klausimą, kuris Jums kelia interesų konfliktą, privalote
nedelsdamas apie tai žodžiu bei raštu informuoti savo tiesioginį vadovą, pareikšti nusišalinimą ir jokia
forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.
12. Nacionalinės žemės tarnybos direktorius ar jo įgaliotas atstovas gali jums pateikti
rašytines išankstines rekomendacijas, nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo Jūs
privalote nusišalinti.
13. Jūs negalite atstovauti valstybei, įstaigai arba valstybės ar savivaldybės institucijoms:
tvarkydamas reikalus su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių Jūs ar Jums artimi asmenys gauna
bet kurios rūšies pajamų; tvarkydamas reikalus su visų rūšių įmonėmis, kuriose Jūs ar Jums artimi
asmenys turi daugiau kaip 10 procentų akcijų ar kitų juridinio asmens dalyvio teisių kitų teisinių
formų juridiniuose asmenyse. Taip pat Jūs negalite atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir
ginti jų interesų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje, taip pat bet kurioje Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos įstaigų sistemos įstaigoje, išskyrus atvejus, kai Jūs veikiate kaip
atstovas pagal įstatymą ar atstovaujate kitai savo darbovietei, kuri yra viešojo sektoriaus subjektas.
Išimtį iš šių draudimų kiekvienu konkrečiu atveju pateikus atitinkamą kreipimąsi gali nustatyti
Nacionalinės žemės tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Sprendimas apie tokios išimties
taikymą privalo būti motyvuotas ir viešai paskelbtas Nacionalinės žemės tarnybos interneto
svetainėje www.nzt.lt.
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14. Jeigu paskutinius darbo Nacionalinėje žemės tarnyboje metus Jūsų darbas buvo tiesiogiai
susijęs su konkrečios įmonės (ar jos kontroliuojamos įmonės) veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu
Jūs tiesiogiai dalyvavote rengiant, svarstant ar priimant sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti
valstybės užsakymus ar finansinę paramą, nustojęs eiti pareigas Nacionalinėje žemės tarnyboje,
vienerius metus negalėsite dirbti šiame juridiniame asmenyje.
15. Atstovavimo apribojimo tikslas – nustatyti vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpį, per kurį
Jūs privačiais tikslais negalėtumėte pasinaudoti informacija, praktinėmis žiniomis, įgytomis atliekant
tarnybines pareigas, tarnybos metu susiformavusiais ryšiais, pažintimis, santykiais su bendradarbiais,
kolegomis, vadovais ir pan. Todėl, nustojęs eiti pareigas Nacionalinėje žemės tarnyboje, vienerius
metus negalėsite:
15.1. atstovauti fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijoje, taip pat bet kurioje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įstaigų sistemos
įstaigoje;
15.2. atstovauti fiziniams ir juridiniams asmenims kitose valstybės ir savivaldybių institucijose
tais klausimais, kurie buvo priskirti Jūsų tarnybinėms funkcijoms.
_____________________

