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UAB,,NAUJASIS TURGUS' NULINES TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB,,Naujasis turgus" (toliau - Bendrovd) yra skaidriai, s4Ziningai ir atsakingai

veikianti bendrove, puoselejanti nepriekaiStingq dalyking reputacijq ir akcininkq, verslo partneriq,
tiekejq, klientq, dar6uotojq bei visuomen€s pasitikejim4. Bendrove veikia preciziskai laikydamasi

Lietuvos Respublikos teises aktq.
Sis dokumentas nustato

visi Bendroves darbuotojai, siekdami
bet kurioms jos apBiskoms.

Bendrovd laikosi Lietuvos Respublikoje korupcijos prevencijq igyvendinandiq teises

aktq. Bendrove uztikrina, kad ne vienasjos darbuotojas, subrangovas ar atstovas nesi[lys, nemokds,

neiades ir nepatviftins mokejimo pinigais ar kitomis vertybemis tiesiogiai ar netiesiogiai jokiam

verslo, viesojo sektoriaus ar valdzios atstovui, politinei partijai, jos nariui ar kandidatui i politini
postq siekiant i5skirtiniq verslo s4lygq Bendrovei.

Nulines tolerancijos korupcijai politika (toliau Politika) taikoma Bendrovei bei jos

vadovui ir darbuotojams. Politika skifia ugdlti Bendrov6s vadovq, darbuotojq ir susijusiq asmenq

atsakomybQ ir, pasitelkiant ailkius kiterijus, rekomendacijas, Svietim4, apsaugoti juos nuo

konfliktiniq situacijr+, netoleruotino elgesio, neskaidrios veiklos ir korupcijos apraiSkq.

2. SAVOKOS

Sioje politikoje vartoj,!mos sqvokos:

2.1. Korupcija - piktnaudziavimas patiketa galia siekiant asmenines ar kitam asmeniui naudos.

2.2. Kysis- neteisetai gautas arba siekiamas gauti nepagristas atlygis, neteiseta tudne nauda-

2.3 Sukiiavimas - svetimo turto arba tutines teises igijimas apgaule, tuftines prievoles isvengimas

arbajos panaikinimas.
2.4 Nepotizmas - tamybines padeties naudojimas giminems ar draugams proteguoti-

2.5.Intiresq konfliktas situacija, kai valdZios, verslo, profesijos atstovas turi nktis tarp pareigq,

kuriq reikalauja uZimamos pareigos, ir privataus intereso.

2.6. Dovana - dovanos suprantamos taip, kaip jtl samprata pateikiama Vyriausiosios tamybinds

etikos komisijos Rekomendacinese gairese ddl dovanq ir paslaugrl priemimo apribojimq'

https://y,'vw.vtek-ll/images/Duomenys/VTEK Rekomendacinesiaites del-dot'anu irlnslaugult
iehimo apribojimu 202003 I 2 ;fin.pdf.
2.7 Protekcionizmas veikla, kuria siekiama apsaugoti, remti ar kitaip padeti (proteguoti) vienus

verslo subjektus kitq subjektq atvilgiu.



2.8. Korupcinio pobudZio nusikalstamos veikos kysininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas,

kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarltos vieSojo administravimo sektoriuje arba teikiant

vieiqsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudziavimas tarnybine

padetimi arba lgaliojimq viriijimas, piktnaudiiavimas oficialiais igaliojimais, dokumentq ar

matavimo priemoniq suklastojimas, sukdiavimas, turto pasisavinimas ar issvaistymas, tamybos
paslapties atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas, neteisingq duomenq apie pajamas.

peln4 ar turt4 pateikimas, nusikalstamu b[du igytr] pinigq ar tufio legalizavimas, kiSimasis !
valstybas tamautojo ar vieSojo administravimo funkcijas atliekandio asmens veiklq ar kitos

nusikalstamos veikos, kai tokiq veikq padaryrnu siekiama ar reikalaujama ky3io' papirkimo arba

nuslepti ar uzmaskuoti kylininkavim4 al papirkimq.
Kitos Politikoje vartojamos sqvokos apibreztos Lietuvos Respublikos korupcijos

prevencijos lstatyme ir kituose teises aktuose.

3. ISIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendrovds vadovas uztikina, kad kiekvienas darbuotojas turetq galimybE susipazinti su

Politika bei esminiais antikorupcijos principais Vadovas atsako uZ tai, kad buttl ig)'vendinti
veiksmai ir vidaus kontroles priemones, siekiant uzkirsti keli4 korupcijai ir isaiSkinti kyiininkavimo
atvejus.
3.2. Bendroves darbuotojai lpareigoti asmeniSkai laikytis sios Politika nuostatq bei vadovautis ja
savo veikloje.
3.3. Bendroves verslo pafineriai, tiekdjai, klientai, trediosios ialys savo veikloje raginamos laik1'tis

teises aktuose itvirtintq antikorupcijos nuostatq, o jq veikla tu b[ti grindziama etisko ir atsakingo

verslo principais.
3.4. Bendroveje netoleruojamas kySininkavimas - bet kokios piniginio, materialaus ir kitokio
neteiseto atlygio naudos gavimas ar teikimas kitam asmeniui ui pageidaujam4 darbuotojo, vadovo

ar valdininko teiset4 ar neteiset4 veikl4, priimamus ar nep imamus sprendimus vykdant savo

funkcijas. Tai apima atlygio gavimq ir davim4, Zadejimq, sillym4 ir prievartavimq, grasinant

neatlikti savo pareigq ar imtis veiksmq siekiant pakenkti. KySiu laikomi grynieji pinigai ir kitos

finansines formos, dideles vefies dovanos, siekiant dar)'ti itakq, atostogtt, kelioniq ir kitq pramogq

apmokejimas, auk3tesnes pareigos.
3.5.Dmudziama teikti finansines priemones trediosioms Salims, siekiant ar kylant rizikai, kad Siomis

lesomis bus finansuojama galimai nusikalstama, neteiseta, korupcind veikla
3.6. Bendrcves darbuotojai lsipareigoja vengti situacijq, kai darbuotojq asmeniniai, Seimos ar

finansiniai interesai gali susikirsti su Bendroves interesais. Tokia situacija gali iskilti, kai turima
komerciniq santykiq sujuridiniais ar fiziniais asmenimis, kurie yra susijg su Bendloveje dirbandiu
vadovu ar darbuotoju.
3.7. Darbuotojai isipareigoja nesiekti asmenines naudos sau ar artimiesiems, Bendroves s4skaita

dengti asmenines iSlaidas, naudodamiesi savo pareigomis turdti asmeniniq ar susijusiq asmenq

interesq bendroves sandoriuose, samdyti Seimos narius, naudotis Bendroves turtu, iskaitant
intelektinQ nuosavyb9, vardu ir reputacija asmeninese situacijose.

3.8. Bendrove irjos darbuotojai neteikia ir nep ima bet kokirl dovanq, kuriq verte viriija verslo

praktikoje iprastus nedideles vertes (10 euq) simboliniq suvenynl standartus bei sudaro prielaidas

igyi palankum4 priimamiems sprendimams santykiuose su kitais fiziniais arjuridiniais asmenimis.

3.9. Draudziamos bet kokios formos il veltes dovanos ir kitq naudq teikimas Lietuvos ar uzsienio

valstybiq valdzios atstovams, politikams, kandidatams i politini post4 ar politiniq partiniq nariams

siekiant ig14i konkurencini pranaium4.
3.10. Bendroves darbuotojai gali priimti ir teikti tik nedideles vertes dovanas - vemlo suvenyrus,

kurie atitinka ipmst4 verslo praktikq ir yra skirti reprezentacijai, pagarbai ir ddmesiui isreiksti bei

negali tureti itakos jas gaunandiojo sprendimui.



3.11. Apie siflomas naudas (isskirtines nuolaidos, apmokamos atostogos, darbo vietos pasiolymas),

pinigus, dovanas, isskyrus nedideles vones yenlo suv€nyrus, darbuotojai turi nedelsiant infomuoli
savo tiesioginius vadovus.
3.12. Dideles vertes dovanos ar iSskirtinis naudos siilymas, gavimas ir teikimas laikomas
korupcijos forma, apie kuriq gali biiti praneSama kompetentingoms institucijoms ir taikoma uZ

tokius nusizengimus Lietuvos teises aktuose numatyta atsakomybe.
3.l3.Bendroveje sudaryta galimybe registuoti gautas dovanas, gaut4 param4 bei suteikt4 paramq

,,Gautq dovanq registracijos Zumale". ( priedas Nr.1).
3. 14. Netoleruotinas piknaudZiavimas einamomis pareigomis.

3.15. Bendroveje netoleruojamas savo ieimos nariq ar kitq susijusiq asmenq idarbinimas, globa ir
protegavimas.
3.16. Darbuotojai, paslaugq teikejai, subrangovai privalo Zinoti ir suprasti, kokia informacija yra
konfidenciali ir atitinkamai u2tikrinti tokios informacijos apsaug4 bei neatskleisti Sios informacijos
tiems, kasjos gauti netu .

3.17. Tokios informacijos perdavimas siekiant asmenines naudos ar naudos susijusiems asmenims

laikomas korupcijos foma.
3.18. Kiekvienas bendrovds darbuotojas isipareigoja saugoti jam patiketq konfidenciali4 informacij4
net ir nutrukus santykiams su Bendrove, klientu, tiekeju ar verslo partneriu.
3.l9.Megzdama ir palaikydama dalykinius santykius su trediosiomis Salimis, Bendrove isipareigoja
uztikrinti skaidri4 ir etiskq veikl4 bei konJ<uruoti s4ziningai.
3.20.Bendroves vadovai ir darbuotojai netud siekti ar trediosioms Salims suteikti konkurencini
pranasum4.

3. ANTIKORUPCIJOS POLITIKOS IGYVENDINIMAS

3.1. Siekiant uztikrinti antikorupcijos politikos igyvendinim4 bendroveje planingai atliekama
korupcijos rizikq analiz6.
3.2. Imone skatina darbuotojus prane3ti apie galimus korupcijos atvejus ir kitus Sios Politikos
paZeidimus, tokius kaip neteiseto atlygio davimas ar emimas, Zadejimas, si[lymas, pdevaltavimas.

lmon6 isipareigoja saugoti darbuotojo anonimi5kumq ir kitaip uztikrinti asmens ir informactos
saugumq bei imtis priemoniq, kad su darbuotoju, praneiusiu apie neteisehs veikas, neb[tq
susidorota.
3.3. Siekdami uZtikrinti etisko verslo standafiLl ir antikorupcijos darbotvarkes laikymosi, Bendroves
atstovai dalyvauja etikos ir antikorupcijos procesq mokymuose, seminaruose.

4. BAIGIAMOSISOS NUOSTATOS

4.1. Bendroves korupcijos prevencijos funkcijas atlieka Bendroves administracija, kuri yra
atsakingas uZ Sios Nulinds tolerancijos korupcijai politikos igyvendinimq, stebi, kontroliuoja ir
vertina korupcijos rizikas bei teikia pasillymus d6l Sios Politikos tobulinimo ir papildymo.
4.2. Nulinds tolerancijos korupcijai politikos nuostatq pazeidimas laikomas Siurksdiu darbo
drausmes paZeidimu, uZ kuri taikoma drausmine atsakomybe.
4.3. Esant nusikalstamos veiklos pozymill apie tai informuoiamos kompetentingos instituciios.


