
ATSPARIOS KORUPCIJAI APLINKOS KŪRIMAS 
ATMINTINĖ NAUJIEMS DARBUOTOJAMS 

 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatyta, kokios 

yra korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, 

prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos 

padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias 

paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas 

tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas 

oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių 

suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, 

tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, 

neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, 

nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į 

valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio 

asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu 

siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti 

kyšininkavimą ar papirkim 

Valstybės įmonėje Valstybės žemės fonde vadovaujamasi 

nuline dovanų politika 

Informacijos apie pažeidimus teikimas 

Informaciją apie galimai nesąžiningus darbuotojų veiksmus, galimus 

piktnaudžiavimo atvejus ar korupcijos apraiškas galite pranešti: 

 Tiesiogiai Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo 

kompetentingam asmeniui patarėjai Ritai Latvytė (Konstitucijos pr. 23, 

325 kabinetas); 

 Atsiųsti informaciją elektroninio pašto adresu pranesk@vzf.lt; 

Visa gauta informacija apie galimai neteisėtus darbuotojų veiksmus 

Gauta informacija nebus viešinama, perduota pažeidimą 

padariusiems, planuojantiems daryti ar darantiems asmenims, taip 

pat nebus atskleidžiama tretiesiems asmenims. 

Praneškite apie korupciją 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas nustato 

prievolę valstybės tarnautojams ar jiems prilygintiems asmenims apie 

jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką pranešti STT, 

prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai. 

Pranešti STT galite šiais būdais: 

 www.stt.lt, palikdami žinutę interneto tinklalapyje; 

 siųsdami žinutę adresu: pranesk@stt.lt; 

 24/7 karštąja linija (85) 266 3333; 

 mobiliąja programėle „Pranešk STT 

Viskas apie korupcijos prevenciją VĮ valstybės žemės fonde 

https://www.vzf.lt/korupcijos-prevencija/ 

MŪSŲ TIKSLAS 

Skatinti 

nepakantumą 

korupcijos 

apraiškoms, stiprinti 

visuomenės 

pasitikėjimą 

Valstybės žemės 

fondo vykdoma 

veikla. 

 

 

Atsakinga už korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimą įmonėje  atitikties 

pareigūnė Rita Latvytė 

Kontaktiniai duomenys  

el.p. rita.latvyte@vzf.lt,  

tel. nr. +370 614 68065 

 
Kiekvienam darbuotojui būtina 

susipažinti su VĮ Valstybės žemės 

fonde galiojančiu Etikos kodeksu ir 

antikorupcinio elgesio gairėmis 

 https://www.vzf.lt/wp-

content/uploads//Dokumentai/Etikos_a

ntikorupcinio_elgesio_kodeksas.pdf 
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