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 ELGESIO KODEKSAS 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. P  io kodeksas 

(toliau  nustato bendrus reikalavimus ir principus, kurie 
skatina   veiklos partnerius veikti 
pagal 
taikomas visiems  veiklos partneriams.  

2.  mo principo visose savo 
laikymasis apima  

, 
 

ir kt.  
3.  :  
3.1.  (pvz., tiksliai laikytis 

korupcija, privatumo, konkurencijos, aplinkosaugos  ); 
3.2. veikti skaidriai atsakingus ; 
3.3. siekti , kad odekse nustatyti 

reikalavimai ir  
subrangovams; 

3.4. aktyviai skatinti 
.  

4. vokos:  
4.1. atsakingas asmuo   

kitas susijusias veiklas; 
4.2. dovana   

(svetingumo dovanos privilegijos, nuolaidos, vartojimui skirtos dovanos ir 
t. 

ir pan.; 
4.3.  atstovaujantys asmenys  

; 
4.4. produktas  

paslaugos, informaciniai produktai (pvz., i ; 
4.5. tarptautinis protokolas ir (ar) tradicijos  

; 
4.6. veiklos partneris  fizinis, juridinis asmuo arba bet kuris kitas subjektas, kuris 
 tiekia produktus, ;  
4.7. kitos 

. 
 



 
 

II SKYRIUS 
 

 
5. veiklos partneriai  turi gerbti tarptautiniu mastu 

,  
6. 
veiklos partneriai turi laikytis gal

jokios priverstinio darbo formos. 
7. veiklos partneriai turi skatinti ir gerbti 

 

 ar kito pagrindo. 
8. veiklos partneriai laikosi  

.  
9. veiklos partneriai veikdami 

, ir su sauga reikalingas  

darbe organizavim  
gyvybei ir sudaro saugias,  

10. , yra 
, efektyvu . 

11. veiklos partneriai turi 
santykius, 

 
12. veiklos partneriai turi laikytis 

. 

 
13. konfidenciali informacija ir 

veiklos partneriai 
privalo toliau saugoti ir vykdydami 

as konkretus 
konfidencialios informacijos saugojimo terminas.  

14. veiklos partneriai turi naudoti tik licencijuot  , 
 as. 

 
III SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJA 
 

15.  veiklos partnerius netoleruoti jokios korupcijos ar kitos 
tarpusavio veiklos, taip pat tokios veiklos su klientais, partneriais, Lietuvos ir 

  
16. 

tokiais atvejais  



 
 

 
17.  as 

tiekiamoms teikiamoms paslaugoms  naudojamas 
 ar gauti. 

18. veiklos partneriai turi vengti  
sukelti korupcijos rizik

tiekiamais produktais, veiklos partneriai visada informuoja .  
19. Veiklos partneriai, bendradarbiaudami su 

os komercin  dovanos 
 

20. 

 
21. 

 
22. 

 
23. veiklos partneriai privalo laikytis  

labdaros teikimo. 

 
 

IV SKYRIUS 
 

 
24.  veiklos 

 kainoms, oms, 
strategijoms, dalyvavimui, nedalyvavimui konkursuose.  

25. 
su  . veiklos partneriai siekia  
informuoti savo partnerius as arba apie 
savo taisykles laikytis. 

26. veiklos partneriai privalo laikytis tinkamo 
, eksporto, tranzito. 

27. staigos 
.

28.  
tiesioginiam ar netiesioginiam terorizmo, ir 

  problema. 
 
 

 
V SKYRIUS 
ELGESIO KODEKSO LAIKYMASIS 

 
29. veiklos partneriai, bendradarbiaudami su   



 
 
apie galimus paveikti  

ar) .  
30. veiklos partneriai netoleruoja jok
 . veiklos partneriai garantuoja 

.  
31.   , jei  

veiklos partneriai sutinka, jiems 

 
32.   veiklos partneriams taikyti atitinkamas sankcijas 

nustatyt  nusikalstam veik  atveju ir (ar) jei  veiklos 
. Tai gali lemti 

ar dalies , sustabdy , nutrauki
 . 

33.  pasilieka patikrinti, ar 
 

suderina su veiklos partneriais patikrinimo , reikalingus pateikti 
duomenis ir .  

34. 
veiklos partneriai gali 

atsaking  asmen  
 

VI SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
35. Pasikeitus veiklos aplinkai (politinei, socialinei, teisinei, ekonominei), 

 nauja ir 
atnaujinamas. 

36.  
 

 
____________________________________ 


