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UAB „JONAVOS KNYGA“ 
ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

 
 
 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 13 str., Bendrovė privalo turėti antikorupcinio elgesio kodeksą ar taisykles, kurių privalo 

laikytis kiekvienas darbuotojas, vykdydamas teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, darbo aplinkoje ir už jos ribų. 
2. Antikorupcinio elgesio taisyklių tikslas – reglamentuoti UAB „Jonavos knyga“ darbuotojų veiklos ir elgesio principus, kurių turi laikytis 

kiekvienas darbuotojas, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą Bendrovės veikla, užtikrinti atsparią korupcijai darbo aplinką , padėti formuotis darbuotojų 
dorovinėms vertybėms, ugdyti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą,  atsparumą korupcijai, atsakingumą ir sąžiningumą, didinti Bendrovės veiklos 
skaidrumą. 

3. Antikorupcinio elgesio taisyklės taikomos visiems Bendrovės darbuotojams, neatsižvelgiant į užimamas pareigas. 
4. Antikorupcinio elgesio taisyklėse vartojamos sąvokos: 
4.1. Dovana – bet koks neatlygintinai perduodamas turtas ar turtinė teisė, apimanti viską, ką galima įvertinti pinigais, t. y. daiktai, paslaugos, 

įvairios pramogos, nuolaidos, dovanų čekiai, paskolos ir kita. 
4.2. Dovanos teikimas – tiesioginis ir (ar) netiesioginis dovanos davimas ar siūlymas, žadėjimas, susitarimas duoti dovaną.  
4.3. Korupcija – piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos sau ar kitam asmeniui. 
5. Kitos nusikalstamos veikos, kuriomis siekiama kyšio, papirkimo. 
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II SKYRIUS 
DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINIO ELGESIO REIKALAVIMAI 

 
6.  Bendrovės darbuotojai privalo: 

              6.1. aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos; 
             6.2.  nepriimti, neteikti ir nesiūlyti dovanų; 
             6.3. darbuotojai privalo susipažinti su Antikorupcinio elgesio taisyklėmis ir jų laikytis. Susidūrę su galimos korupcinio pobūdžio rizikos atvejais – 
turi apie tai informuoti Bendrovės vadovą.  

                                                                                                      
 
                                                                                                 

                                                                                                              III SKYRIUS 
                                                                                BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
 
7. Bendrovėje yra paskirtas atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją.  

_________________________



 
 

antikorupcinio elgesio taisyklių 
priedas 

 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

PAVYZDINIAI GALIMOS KORUPCINIO POBŪDŽIO RIZIKOS ATVEJAI IR 
DARBUOTOJŲ VEIKSMAI  

 

  
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Pažymėtina, kad pažadas, susitarimas, reikalavimas ar provokavimas duoti kyšį yra baigtas 
nusikaltimas, t. y. pradėti ikiteisminį tyrimą galima ir asmeniui nepriėmus kyšio fiziškai. 

Pažymėtina, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo privalo (išskyrus 
korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, kurią galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti jo 
artimieji asmenys) apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką pranešti teisėsaugos 
institucijai, jeigu gavo duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad padaryta ir (ar) 
daroma ši veika, ir (ar) rengiamasi ją padaryti. 
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Atminkite,  kad vieną kartą priėmę kyšį, galite sulaukti ne prašymo už atlygį atlikti tam 
tikrus veiksmus, susijusius su vykdomomis tarnybinėmis funkcijomis įstaigoje arba 
susilaikyti nuo jų, bet reikalavimo grasinant panaudoti prieš jus kompromituojančią 
informaciją. 
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