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KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
DIRT,KTORIUS

ISAKYMAS
DEL pREVENCINIo PoKALBIo

rvARKos apnq.So

PATVIRTINIMO
2017
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Siekdamas uZtikrinti veiksming4 korupcijos prevencijos priemoniq teisini
reglamentavim4 Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau
Kalejimq departamentas), jam pavaldZiose istaigose ir valstybes imoneje:
l. T v i r t i n u Prevencinio pokalbio tvarkos apra5q (pridedama).
2.P av e d u Kalejimq departamento Bendrajam skyriui:

-

2.1. su Siuo isakymu supaZindinti Kalejimq departamento Imuniteto skyriaus ir jo
poskyriq darbuotojus, Siam departamentui pavaldZiq istaigq ir valstybes imones ,,M[sq amatai"
direktorius;
2.2. iti isakymq teises aktq nustatyta tvarka paskelbti Kalejimq departamento intemeto
svetaineje.
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PREVENCINIO POKALBIO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Prevencinio pokalbio tvarkos apra5o (toliau - Apra5as) tikslas - nustatyti Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalejimq departamentas)
Imuniteto skyriaus pareigfinq prevencinio pokalbio su Kalejimq departamento, jam pavaldZiq
istaigq ar valstybes imones (toliau kartu vadinama istaigomis) personalu tvark4 ir uZtikrinti
veiksmingq korupcij os prevencij os priemoniq teisini reglamentavim4.
2. ApraSas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu,
Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu,
Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. isakymu Nr.lR-58 ,,Del Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatq patvirtinimo", Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Imuniteto skyriaus ir poskyriq
nuostatais, patvirtintais Kalejimq departamento direktoriaus 2016 m. rugpjfldio 23 d. isakymu Nr.
V-293 ,,Del Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Imuniteto
skyriaus ir poskyriq nuostatq ir valdymo schemq patvirtinimo".
3. ApraSe vartojamos s4vokos:
3.1. Darbuotojas - Kalejimq departamento, jam pavaldZios istaigos ar valstybes imones
pataisos pareigflnas, karjeros valstybes tamautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti.
3.2. Imuniteto skyriaus pareigiinas - Kalejimq departamento Imuniteto skyriaus ar kurio
nors jo poskyrio pataisos pareigfrnas.
3.3. Prevencinis pokalbis - Imuniteto skyriaus pareigDno pokalbis su darbuotoju, vykdant
jo apsaug4 nuo galimo neteisdto poveikio, atliekant korupcijos prevencij4 ar tikrinant gautq
informacij4 apie darbuotojo ar kito asmens prie5ingq visuomends interesams elgesi.
Kitos Apra5e vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos
Respublikos istatymuose ir kituose teises aktuose,
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SKYRIUS
PREVENCINIO POKALBIO TIKSLAI, ORGANIZAVIMO
IR ATLIKIMO TVARKA
4. Prevencinio pokalbio tikslai:
4.1. apsaugoti darbuotoj4 nuo neteiseto poveikio, nukreipto prie5 s4Zining4, objektyvq ir
tinkam4 pareigq atlikim4;
4.2. ispeti darbuotoj4 del korupcinio pobiidZio nusikalstamq veikq, kitq teises paZeidimq
darymo ar prie5ingo visuomends interesams elgesio.
5. Prevencinis pokalbis gali blti atliekamas:
5.1 vykdant darbuotojo apsaug4 nuo galimo neteiseto poveikio, kai siekiama daryti poveiki
nes4Ziningai ir neobj ektyviai atlikti pareigas;
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5.2, vykdant darbuotojo korupcinio pobiidZio nusikalstamq veikq, kitq teises paZeidimrl
prevencijq, taip pat siekiant uZkirsti keli4 prie5ingam visuomenes interesams elgesiui.

6. Prevencini pokalbi organizuoja
pareiglnai.

ir

atlieka ne maZiau kaip du Imuniteto skyriaus

7.
8.

Prevencinis pokalbis atliekamas Imuniteto skyriaus ar kitose tarnybinese patalpose.
Prevencinio pokalbio metu pagal poreiki gali dalyvauti darbuotojo tiesioginis vadovas,
istaigos, kurioje darbuotojas dirba, vadovas ar jo pavaduotojai, kuriuos apie prevencinio pokalbio
organizavim4 informuoja Imuniteto skyriaus pareigflnas.
9. Imuniteto skyriaus pareig[nas. siekdarnas ApraSe nustatytq tikslq, suraSo motyvuot4
tamybini prane5im4 del prevencinio pokalbio tikslingumo, adresuotE Kalejimq departamento
direktoriui, ir teikia ji suderinti Imuniteto skyriaus vir5ininkui.
10. Kalejimq departamento direktorius, ivertings Imuniteto skyriaus pareiglno
tarnybiniame pranesime pateiktus duomenis, priima sprendim4 del prevencinio pokalbio
tikslingumo. Nusprendgs leisti atlikti prevencini pokalbi, Kalejimq departamento direktorius
tarnybiniame pranedime uZra5o rezoliucij4, kurioje taip pat nurodo, ar prevenciniame pokatbyje su
darbuotoju turi dalyvauti jo tiesioginis vadovas. Sprendimas neleisti atlikti prevencinio pokalbio
taip pat uZraSomas atitinkama rezoliucija.
11. Jei prevencinis pokalbis atliekamas del konkretaus darbuotojo prieSingo visuomenes
interesams elgesio, kuriame nera nusikalstamos veikos ar kito teises paZeidimo poZymiq, po
prevencinio pokalbio sura5omas fspejimas del neleistino ir prie5ingo visuomenes interesarns elgcsio
(toliau - [spejimas) (priedas).
12. fspejim4 pasira5o Imuniteto skyriaus pareig[nai, organizavg ir atlikg prevencini
pokalbi, ir darbuotojas, su kuriuo buvo atliktas prevencinis pokalbis.
13. Jei darbuotojas, su kuriuo buvo atliktas prevencinis pokalbis, atsisako pasira5yti
fspejime, Imuniteto skyriaus pareigflnai Jspejime tai paLymi ir patvirtina savo para5ais.

III

SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Apra5o vykdym4 kontroliuoja Kalejimq departamento Imuniteto skyriaus vir5ininkas.
15, Dokumentai, sudaryti vykdant Apra54, registruojami Prevencinio pokalbio dokumentq
regishe ir saugomi Kalejimq departamento Imuniteto skyriaus byloje 3 metus.
16. fspejimo kopija saugoma darbuotojo asmens byloje.
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Prevencinio pokalbio tvarkos apra5o
priedas

(istaigos pavadinimas)

(ispejamo darbuotojo pareigq pavadinimas,
vardas ir pavarde)

ISPEJIMAS
DEL NELEISTINO IR PRIESINGO VISUOMENES INTERESAMS ELGESIO
Nr.

20
(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos statuto 3 sr. 3 d. ir 25 str. 5 d., esate oficialiai ispdjamas (-a)
del J[sq neleistino ir prie5ingo visuomenes interesams elgesio, turindio korupcinio pobudZio
nusikalstamos veikos ar kito teises paZeidimo poZymiq, kuris pasirei5ke:

(lmuniteto skyriaus pareigfino pareigq

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(para5as)

(vardas ir pavarde)

pavadinimas)

(lmuniteto skyriaus pareiglno pareigq
pavadinimas)

Su Siuo ispejimu susipaZinau, atsakomybe uZ neleistinus veiksmus, numatyta
, man i5ai5kinta
(data)

(ispeto asmens pareigq pavadinimas)
(paraSas)

(vardas ir pavarde)
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