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NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO
ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKA
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas),
siekdamas ilgalaikio korupcijos prevencijos tikslo - didinti Departamento veiklos skaidrumą, tvirtina
šią Departamento Atsparumo korupcijai politiką, kuri yra viena iš Departamento atsparumo
korupcijai elementų ir įsipareigoja ją vykdyti ir ja vadovautis:
SAVO VEIKLOJE VYKDOME IR LAIKOMĖS:
Korupcijos prevencijos ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos sąjungos ir kitų teisės aktų ir šios
politikos nuostatų.
Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo principų:
Viešumo ir atvirumo teikiant paslaugas ir priimant sprendimus;
Veiklos procedūrų skaidrumo ir aiškumo;
Visuomenės ir darbuotojų motyvavimo elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją;
Pajamų ir išlaidų viešumo; Turto tvarkymo skaidrumo;
Objektyvumo; Proporcingumo; Nepiktnaudžiavimo valdžia;
Vieno langelio; Atsakomybės už priimtus sprendimus;
Pranešėjų apsaugos; Naštos verslui mažinimo; Inovacijų diegimo.
Atsparumui korupcijai didinti RENGIAME IR ĮGYVENDINAME korupcijos prevencijos programą ir
jos priemonių planą.

NETOLERUOJAME:
Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų:
1) Kyšio prašymo, priėmimo, davimo ar leidimo duoti kyšį tiesiogiai ar netiesiogiai.
2) Prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo, įgaliojimų viršijimo, dokumentų klastojimo.
3) Sukčiavimo, neteisėto praturtėjimo ir kitų.
Dovanų ar paslaugų, kurios neatitinka tarptautinio protokolo ar tradicijų, taip pat kurios nėra skirtos
reprezentacijai.

SKIRIAME DĖMESĮ:
Darbuotojams
Siekiame, kad pas mus dirbtų tik
nepriekaištingos reputacijos
asmenys, tikriname savo
darbuotojų patikimumą,
motyvuojame juos elgtis
sąžiningai ir pranešti apie
pastebėtą korupciją. Vykdome
darbuotojų antikorupcinį
informavimą.

Veiklai
Atliekame korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymą korupcijai jautriose
Departamento veiklos srityse,
numatome priemones korupcijos
rizikos veiksniams šalinti,
korupcijos rizikai mažinti.
Vykdome kitą veiklą, kuri padeda
atpažinti problemas ir jas spręsti.

TAIKOME ATSAKOMYBĘ:
Konsultuojame Departamento darbuotojus
apie tai, kaip išvengti korupcinio pobūdžio
teisės pažeidimų, juos padariusiems taikome
atsakomybę.
Nustatę nusikalstamos veikos požymių,
nedelsdami informuojame teisėsaugą.

Teisės normoms
Atliekame norminių teisės aktų
projektų antikorupcinius
vertinimus, deriname parengtus
teisės aktų projektus su
suinteresuotomis įstaigomis,
visuomene, viešai skelbiame
parengtus teisės aktų projektus, jų
lydimuosius dokumentus.

ANALIZUOJAME:
Savo antikorupcinės veiklos efektyvumą, atlikdami
vidinius ir išorinius tyrimus, vertindami įgyvendinamų
prevencinių priemonių poveikį.

Su Atsparumo korupcijai politikos nuostatomis privalo susipažinti ir jomis vadovautis visi
Departamento darbuotojai.

