SUSITIKIMŲ KAUNO TLK PATALPOSE IR NUOTOLINIU BŪDU
ORGANIZAVIMO TVARKA1
1. Darbuotojai savo darbe vadovaujasi aktualiomis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau –
VTEK) rekomendacijomis2 dėl bendravimo su lobistais, tai yra, vengia susitikti su asmenimis, kurie
siekia daryti įtaką dėl teisės aktų, administracinių sprendimų priėmimo arba nepriėmimo, jeigu šie
neįrašyti į lobistų sąrašą (www.lobistai.lt), ir kt.
2. Jei susitikimai su lobistais ar ūkio subjektų atstovais (išskyrus susitikimus su viešajam interesui
atstovaujančių įstaigų ar institucijų atstovais, su darbo atrankose dalyvaujančiais asmenimis,
žurnalistais, Kauno TLK patalpų ir IT aptarnavimo bei veiklos užtikrinimo paslaugas teikiančių ūkio
subjektų atstovais, vykdančiais sutartinius įsipareigojimus ir pan.) organizuojami šių siūlymu, tačiau
nesiekiama daryti įtakos, ir jei šie susitikimai vyksta TLK patalpose ar elektroninėmis priemonėmis
nuotoliniu būdu:
2.1. darbuotojo tiesioginis vadovas užtikrina, kad susitikimuose dalyvautų ne mažiau kaip 2 VLK
atstovai;
2.2. darbuotojams rekomenduojama viešinti informaciją apie susitikimus VLK interneto svetainės
skyriuje „Struktūra ir kontaktai“, per naudotojų aptarnavimo tarnybos informacinę sistemą „IT pagalba“
užsakant paskelbimo paslaugą.
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2.3. jei informacija apie susitikimą bus viešinama, darbuotojams rekomenduojama apie tai informuoti
lobistą ar ūkio subjekto atstovą.
3. Lobistų ir ūkio subjektų siūlymai susitikti su darbuotojais, nurodyti 2 punkte, turi būti pateikiami
raštu arba elektroniniu paštu. Darbuotojas, į kurį kreipiamasi dėl susitikimo, raštišką siūlymą susitikti
persiunčia registruoti Dokumentų valdymo informacinėje sistemoje.
4. VLK darbuotojai privalo informuoti VTEK ir VLK darbuotoją, atsakingą už darbuotojų viešųjų ir
privačių interesų derinimo kontrolę, jei įtaria, kad susitikime dalyvaujantis asmuo vykdo galimai
neteisėtą lobistinę veiklą.
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