APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DöL APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS PAREIGŪNŲ VEIKSMŲ KYŠIO DAVIMO
ATVEJU INSTRUKCIJOS TVIRTINIMO
2010 m. birželio 8 d. Nr. AV-114
Vilnius
Vadovaudamasis Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų, patvirtintų 2004 m. liepos 14 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-385 (Žin., 2004, Nr. 115-4310; 2009, Nr.
96-4076), 14.5 punktu:
1. T v i r t i n u Aplinkos apsaugos agentūros pareigūnų veiksmų kyšio davimo atveju
instrukciją (pridedama).
2. P a v e d u Teis÷s ir personalo skyriaus vyresniajai specialistei Alai Bogdanovič:
2.1. su 1 punkte nurodyta instrukcija pasirašytinai supažindinti Agentūros pareigūnus, kurie
išduoda leidimus, licencijas ar taiko aplinkos apsaugos įstatymų pažeid÷jams administracinio
poveikio priemones;
2.2. instrukcijos kopiją, pasirašytą pareigūno, saugoti jo asmens byloje.

Direktorius

Pareng÷
Dmitrijus Cholopovas

Raimondas Sakalauskas

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2010 m. birželio 8 d.
įsakymu Nr. AV-114
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS PAREIGŪNŲ VEIKSMŲ KYŠIO DAVIMO
ATVEJU INSTRUKCIJA
Visais atvejais, jei manoma, kad gali būti siūlomas, žadamas ar duodamas kyšis (esant bet
kokioms asmens užuominoms, prašymams ar pasiūlymams), pareigūnas pirmiausia tur÷tų taikyti
prevencines priemones ir įsp÷ti asmenį, kad tokie veiksmai užtraukia baudžiamąją atsakomybę.
Kyšio davimo atveju svarbu:
1. Įsid÷m÷ti, kad pareigūnas, kuriam siūlomas, žadamas ar duodamas kyšis, yra būsimasis
liudytojas.
2. Įsiminti visas detales (gali būti svarbi kyšio dav÷jo apranga, kyšio dalyko vieta, iš kur jis
paimtas, detal÷s, daiktų pad÷tis, atstumai, asmenų pad÷tys, atstumai tarp jų ir nuo įvykio vietos ir
kt.).
3. Įsiminti kyšio dalyką (kokios kupiūros, kokia valiuta, dydis, į ką įpakuotas, su kokiais
daiktais pateiktas ir kt.), kuris kartu su daiktu, į kurį įd÷tas kyšis, pavyzdžiui, pasas, tur÷tų būti esant
galimyb÷ms įtariamojo akivaizdoje įdedamas į peršviečiamą plastikinį maišelį ir laikomas, jei tai
įmanoma, taip pat jo akivaizdoje, tačiau jam nepasiekiamoje vietoje siekiant išvengti sunaikinimo
(ateityje įtariamasis gali ginčyti kyšio dydį ar apskritai jo egzistavimą).
4. Atkreipti d÷mesį, kad ant kyšio dalyko greičiausiai yra įtariamojo pirštų atspaudų, tod÷l
juos būtina išsaugoti (nenutrinti čiupin÷jant ar pan.) kartu su kitais daiktais, pateiktais kartu su kyšio
dalyku (pavyzdžiui, pinigai įd÷ti į voką, pasą ar kitą daiktą, kurie taip pat gali tur÷ti pirštų
atspaudų). Jeigu pinigai buvo numesti ar nukrito, pavyzdžiui, už automobilio s÷dyn÷s, geriausia jų
neliesti iki ikiteisminio tyrimo pareigūno atvykimo.
5. Nedelsiant pranešti telefonu policijos įstaigos bud÷tojui apie įvykį, likti įvykio vietoje
stengiantis jos nepakeisti, pavyzdžiui, automobilių stov÷jimo pad÷čių, ir užtikrinti jos apsaugą iki
ikiteisminio tyrimo pareigūno atvykimo.
6. Užtikrinti, kad asmuo, davęs, siūlęs ar žad÷jęs kyšį, nepasišalintų iš įvykio vietos.
7. Nustatyti galimus liudytojus, užsirašyti jų anketinius duomenis ir pasiūlyti, atsižvelgiant į
galimybes, pasilikti įvykio vietoje iki ikiteisminio tyrimo pareigūno atvykimo.
8. Remiantis Baudžiamojo proceso kodekso 166 straipsnio 1 dalies 2 punktu, surašyti
tarnybinį pranešimą d÷l Baudžiamojo kodekso 227 straipsnyje „Papirkimas“ numatytos
nusikalstamos veikos požymių nustatymo (aprašant situaciją, tikslų laiką, vietą, kokį veiksmą pagal
įgaliojimus atliekant buvo bendraujama su būsimu įtariamuoju, jo tapatyb÷, kokiais veiksmais buvo
siūlomas, žadamas ar duodamas kyšis, kokie dar pareigūnai ar asmenys dalyvavo įvykio metu ir
pan.).
9. Tiksliai išsiaiškinti kokio veikimo ar neveikimo buvo siekiama/tikimasi iš pareigūno, t. y.
turi būti suformuluojama priežastis, d÷l kurios siūlomas, žadamas ar duodamas kyšis.
10. Jeigu tai įmanoma, nepažeidžiant asmens privataus gyvenimo neliečiamyb÷s, garso ir/ar
vaizdo įrašu fiksuoti veiksmo eigą.
11. Visą informaciją ir daiktus perduoti atvykusiam ikiteisminio tyrimo pareigūnui, vykdyti
jo nurodymus.
12. Duomenys apie įvykį yra neskelbtini (neviešinami).

