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1. Sąvokos 
 

Sukčiavimas yra bendras terminas, apibūdinantis nesąžiningus, neetiškus ar nelegalius veiksmus ar 
veiklą. 

Korupcija yra nesąžiningas ar apgavikiškas galios pozicijoje esančių asmenų elgesys, 
paprastai kyšininkaujant.  

Kyšininkavimas yra pinigų, daiktų ar kitų atlygio formų teikimas mainais į palankų 
gavėjo elgesio pokytį, kuris yra naudingas davėjo interesams. Bet kokių vertingų 
daiktų siūlymas, davimas, priėmimas, prašymas, siekiant paveikti valdininko ar kito už 
viešas ar teisinies pareigas atsakingo asmens veiksmus yra laikomas kyšininkavimu. 
Pagal 2010 metų Jungtinės karalystės Kyšininkavimo aktą, kyšis yra raginimas ar 
atlygio siūlymas, pažadėjus ar suteikus siekiant gauti komercinės, sutartinės, 
reguliavimo ar asmeninės naudos. Paprasti kyšininkavimo pavyzdžiai:   

− Klientas siūlo sumokėti tam tikrą sumą pinigų ar padovanoti dovaną, kad būtų užtikrinti teigiami 
audito rezultatai.  
− Potencialus tiekėjas siūlo pinigus ar dovaną, siekiant paveikti konkurso procesą. 
− Darbo pareiškėjas siūlo sumokėti, siekiant padidinti jo/jos šansus gauti 

darbą. 
− Valstybės tarnautojas prašo sumokėti (papildomai nei nustatyti mokesčiai) siekiant 

užtikrinti nevyriausybinės organizacijos registravimą. Daugiau pavyzdžių A priede.    

Palengvinimo mokėjimai yra kyšininkavimo forma, kuria siekiama pagreitinti ar 
palengvinti valstybės pareigūno darbą įprastiems vyriausybės veiksmams , o ne gauti ar 
išlaikyti tiesioginę naudą verslui ar netinkamam verslui.Palengvinimo mokėjimų 
dažniausiai reikalauja žemesnių pareigų valstybės tarnautojai, kad būtų suteiktos 
paslaugos, kurios įprastai būtų teikiamos be kyšio. 

 
 
 

2. Politikos apimtis 
 

Ši politika apima: kyšius, dovanas ir paslaugas, palengvinimo mokėjimus, politinius 
indėlius, labdaringus indėlius.   

Ši politika taikoma visiems individams, kurie dirba NEPCon vardu, įskaitant NEPCon 
darbuotojus, rangovus ir NEPCon valdybos narius (toliau – darbuotojai). Šioje politikoje 
„trečioji šalis” reiškia bet kokį individą ar organizaciją su kuria darbuotojai gali susidurti 
dirbdami NEPCon.  
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3. NEPCon sukčiavimo, korupcijos ir kyšininkavimo politika 
 

Šios politikos tikslas yra sukurti kontrolės mechanizmą, kuris užtikrintų, kad darbuotojai 
elgtųsi etiškai ir sąžiningai bei tai, kad NEPCon veikla būtų vykdoma socialiai atsakingai 
ir etiškai, laikantis visų galiojančių teisės aktų. 

NEPCon visiškai netoleruoje kyšininkavimo, korupcijos ir sukčiavimo. Išskirtiniai atvejai yra 
nurodyti žemiau. Mes esame įsipareigoję elgtis profesionaliai, teisingai bei sąžiningai visose 
savo veiklos srityse bei verslo santykiuose. Mes esame įsipareigoję įgyvendinti ir skatinti 
efektyvias sistemas prieš kyšininkavimą, korupciją ir sukčiavimą. NEPCon yra įsipareiojusi 
laikytis visų atitinkamų teisės aktų prieš kyšininkavimą, korupciją ir sukčiavimą visose mūsų 
jurisdikcijose, įskaitant ypatingą dėmesį 2010 metų Jungtinės Karalystės kyšininkavimo aktui. 

NEPCon turi sąžiningumo registrą, kuriame tam tikri atvejai aprašyti žemiau yra registruojami 
skaidrumui išlaikyti ir stebėjimo galimybei. Kokybės vadybininkas yra atsakingas už atitinkamų 
atvejų registravimą registre ir vykdančiojo direktoriaus informavimą. NEPCon vykdantysis 
direktorius yra atsakingas už sąžiningumo registro periodinį stebėjimą bei privalo imtis 
atitinkamų veiksmų įtariant sukčiavimą, kyšininkavimą ar korupciją, įskaitant NEPCon valdybos 
informavimą.  

 
3.1. Kyšininkavimas 

 
Darbuotojai negali užsiimti jokiomis kyšininkavimo formomis nei tiesiogiai, nei per 
trečiąsias šalis (kaip agentas, tiekėjas ar rėmėjas). Konkrečiai darbuotojai negali siūlyti 
kyšio valstybės tarnautojams bet kur pasaulyje. Darbuotojai negali priimti kyšių iš 
trečiųjų šalių. Jei pasiūlymas yra skirtas darbuotojo šeimai ar draugams arba kai 
kyšininkavimas vyksta per trečiąsias šalis, jis vis tiek laikomas kyšiu.  

 
3.2. Dovanos ir paslaugos 

 
Darbuotojai negali priimti ar teikti dovanų ar paslaugų, kurios yra virš normalaus, 
pagrįsto lygio nurodyto žemiau.  

Darbuotojai negali teikti dovanų ar paslaugų: 
• kurios gali būti laikomos nelegaliomis ar netinkamomis arba pažeidžia gavėjo 

politiką; ARBA 
• bet kokiems valstybiniams darbuotojams ar valstybės tarnautojams, 

atstovams, politikams ar politinėms partijoms1 (pastaba); ARBA 
 
 

 

 
 

1 Apsikeitimas dovanomis viešų ceremonijų metu bei išlaidų, susijusių su atitinkamam mokymo veikla, mokomosiomis 
ekskursijomis ir pan, padengimas nėra laikomas kyšininkavimu. 
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• Kurių vertė didesnė nei 100€ kiekvienai individualiai dovanai ar 200€ 
paslaugoms (ne didedsnės 1 000€ bendra vertė financiniais metais), išskyrus 
raštiškai patvirtinus vykdančiajam direktoriui ir užregistravus NEPCon 
sąžiningumo registre.  

 
 

Darbuotojai negali priimti jokių dovanų ar paslaugų iš trečiųjų šalių, jei: 
• jų vertė didesnė nei 100 € kiekvienai individualiai dovanai 200€ kiekvienai 

paslaugai (ne didedsnės 1 000€ bendra vertė financiniais metais), išskyrus 
raštiškai patvirtinus vykdomajam direktoriui ir užregistravus NEPCon  nless 
approved in writing by the Executive Director and registered in NEPCon 
sąžiningumo registre; ARBA 

• jos yra grynieji pinigai; ARBA 
• galima suprasti, kad tikimasi „paslaugos už paslaugą”. 

Mes vertiname tai, kad verslo dovanų ir svetingumo tradicijos skiriasi skirtingose šalyse 
ir regionuose ir tai, kas normalu bei priimtina viename regione, gali būti nepriimtina 
kitame. Dėl to gali būti išskirtinių atvejų, kai dovanos ir paslaugos vertos daugiau nei 
nurodytas limitas gali būti priimtos. Būtina patikrinti, ar visomis aplinkybėmis dovana 
ar paslaugos yra pagrįstos ir pateisinamos. Visada turi būti įvertinti dovanojimo tikslai. 
Bet kokiu atveju kai dovana viršija nurodytus limitus, apie tai privaloma pranešti 
NEPCon kokybės vadybininkui ir užregistruoti NEPCon sąžiningumo registre.  

 
3.3. Palengvinimo mokėjimai 

 
NEPCon politika yra nemokėti jokių palengvinimo mokėjimų. Mes suprantame, kad 
darbuotojai gali susidurti su situacijomis, kurių metu, kilus pavojui darbuotojui ar jo/jos 
šeimai, palengvinimo mokėjimai gali būti neišvengiami. Tokiais atvejais tokie mokėjimai 
gali būti vykdomi, išlaikant juos kuo mažesnius. Tačiau asmuo privalo nurodyti sumą ir 
aplinkybes NEPCon kokybės vadybininkui, kad būtų užregistruota NEPCon sąžiningumo 
registre. 

   
3.4. Aukos ir parama 

 
NEPCon neremia ir neprisideda prie politinės veiklos. 

NEPCon labdaringą paramą ir aukas laiko priimtinomis. NEPCon aukoja labdarai tik 
tada, kai tai vykdoma etiškai ir legaliai bei remia NEPCon misiją ir viziją. Bet kokios 
labdaringos aukos turi būti patvirtintos vykdančiojo direktoriaus ir turi būti 
užregistruotos NEPCon sąžiningumo registre bei turi būti paviešintos.  
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4. Jei įtariate sukčiavimą, korupciją ar 
kyšininkavimą arba tapote jų auka  

Jei darbuotojams siūlomas kyšis ar kitaip siūloma dalyvauti korumpuotoje veikloje, 
darbuotojai privalo atsisakyti nurodant šią NEPCon politiką.  
Darbuotojai taip pat privalo informuoti padalinio vadybininką, vykdantįjį direktorių ar 
valdybos narį kaip įmanoma greičiau. Vienintelė išimtis yra taikoma kai mokestis 
reikalingas, nes žmogaus sveikata ir saugumas yra rimtame pavojuje.  

Jei darbuotojai sužino ar itaria kad žmogus, susijęs su NEPCon veikla ar dirbantis NEPCon 
vardu yra ar gali būti susijęs su sukčiavimu, korupcija ar kyšininkavimu, darbuotojas 
privalo pranešti atsakingam NEPCon asmeniui apie tai. Darbuotojas gali informuoti 
padalinio vadybininką, vykdantįjį direktorių ar valdybos narį. 

Bet kokie realiaus ar įtariamo kyšininkavimo atvejai yra skubiai tiriami, siekiant:  
- Patvirtinti ar vyko kyšininkavimas arba kita korumpuota veikla bei nustatyti, 

kas atsakingas.  
- Patvirtinti ar tarptautinės kyšininkavimo kontrolės procedūros veikė 

praktikoje.  
- Nustatyti kovos su kyšininkavimo procedūroms reikalingus patobulinimus. 
- Nustatyti tinkamus tolimesnius veiksmus, priklausomai nuo tyrimo rezultatų. 

Tai gali apimti drausmines procedūras ir viešas ataskaitas.  
 
 

5. Darbuotojų apsauga  
 

Darbuotojai, kurie atsisako priimti ar siūlyti kyšį arba tie, kurie praneša apie potencialius 
ar realius korupcijos atvejus, gali nerimauti dėl potencialių pasėkmių. NEPCon skatina 
atvirumą ir remia visus, kurie išsako tikrą rūpestį, norėdami gero bei laikantis šios 
politikos, net jei įtarimai nepasitvirtina. Atitinkamas dėmesys bus skiriamas žmonių, 
pranešusių apie kyšininkavimą ar korupciją, konfidencialumui. NEPCon yra įsipareigojusi 
užtikrinti, kad niekas nepatirtų žalingo elgesio dėl to, kad atsisakė dalyvauti 
kyšininkavime arba korupcijoje ar dėl to, kad pranešė apie pagrįstus savo įtarimus dėl 
esamos ar potencialios korupcijos arba jos pavojaus ateityje.     

Žalingas elgesys apibūdina atleidimą, drausminamuosius veiksmus ar kitą nepalankų 
elgesį, susijusį su įtarimų išsakymu. Jei manote, kad susidūrėte su tokiu elgesiu, kuo 
greičiau praneškite apie tai žmogiškųjų išteklių vadybininkui. Jei problemos nepavyksta 
išspręsti ir jūs esate darbuotojas, iškelkite tai remiantis NEPCon ginčų sprendimo politika.  



6 Anti-Bribery and Corruption Policy | 13 September 2015 

 

 

 
 

Priedas A – Korumpuotų veiksmų pavyzdžiai 

 
1 scenarijus 
Šalyje, kur korupcija yra didelė problema įvyko didelio masto naturali nelaimė. Pagalbos 
priemonės, galinčios išgelbėti tūkstančius gyvybių sustabdytos muitinės darbuotojų ir 
armijos. Armija siūlo užtikrinti „saugų” priemonių pervežimą už didelę sumą pinigų, o 
muitinės darbuotojai reikalauja, kad būtų naudojamos „oficialios transport priemonės” ir 
reikalingi „skubios pagalbos leidimai” – taip pat už didėlę sumą pinigų. 

 
2 scenarijus 
NEPCon komandos nariui reguliariai reikia kirsti pasienio kontrolės punktą. Sumokėjus 25$ 
šis procesas vyksta greičiau. Reikia mokėti reguliariai.  

 
3 scenarijus 
NEPCon nori gauti licenziją dirbti tam tikroje šalyje, kuri turėtų kainuoti apie 200$. Ši licenzija nuolat 
blokuojama pareigūno, kuris reikalauja, kad pirmiausiai būtų pastatytas vaikų namų pastato priestatas, nors 
paaiškėja, kad tai – jo namas. Tuomet jis pareikalauja 10,000$ mokesčio. Jaučiamas spaudimas dėl laiko 
pradėti projektą ir vietinis vadybininkas nori sumokėti kyšį.  

 
4 scenarijus 
NEPCon ima bendradarbiauti su nevyriausybine organizacija, kuri turi puikius politinius ryšius 
ir dirba labia efektyviai. Tačiau NEPCon išsiaiškina, kad politikai, įkūrę organizaciją, naudojasi 
ja rinkti lėšoms, kurios vėliau pervedamos į jų privačias sąskaitas.  

 
5 scenarijus 
NEPCon nori išplėsti savo veiklą trijuose naujuose šalies X regionuose. Tam reikalingas kaimo 
plėtros ministerijos leidimas. Tuo pat metu NEPCon paskelbia skelbimą projektų vadovo 
pozicijai. Vyresnysis ministerijos pareigūnas psiūlo pagreitinti prašymo gauti leidimą 
narginėjimą, jei NEPCon pasiūlytų jo kvalifikuotam sūnui projektų vadovo poziciją.    
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Apie NEPCon 
NEPCon yra tarptautinė ne pelno siekianti 

organizacija. Dirbame, kad užtikrintume atsakingą 
naturalių resursų naudojimą bei apsaugoti tvarius 

pragyvenimo šaltinius visame pasaulyje. Mes 

siekiame pakeisti žemės naudojimo ir verslo 

praktikas bei vartotojų elgesį teikiant patikimas 

sertifikavimo paslaugas bei dalyvaujant 

novatoriškuose projektuose.     
 
Bendradarbiaujant su įmonėmis, organizacijomis bei 

vyriausybėmis, mes suteikiame žmonėms galimybę 
dalyvauti sprendžiant vienas didžiausių problemų dėl 
grėsmes aplinkai, įskaitant klimato kaitą ir 
bioįvairovės nykimą. Visos mūsų teikiamos paslaugos 

leidžia mūsų klientams išreikšti jų įsipareigojimus savo 
klientams bei visuomenei.  
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