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Neteisėtas atlygis – į Įmonę atnešti, atsiųsti (paštu, per kurjerį, elektroniniu ar kitais būdais) 

ar kitu būdu palikti pinigai, taip pat daiktai, kurie nelaikytini dovanomis, gautomis pagal 

tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su darbuotojo pareigomis, taip 

pat nelaikytini reprezentacijai skirtomis dovanomis su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika 

arba paslaugomis, kai naudojamasi tarnybiniais tikslais. 

 

ATMINTINĖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu Valstybės žemės fondo darbuotojui siūlomas, žadamas duoti, duodamas neteisėtas 

atlygis atitinka kyšio požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 230 

straipsnio 4 dalyje, arba provokuojama jį priimti, darbuotojas privalo perspėti neteisėtą atlygį 

siūlantį, žadantį ar davusį asmenį apie jo daromą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, 

galimas pasekmes (galimą ikiteisminį tyrimą, baudžiamąją atsakomybę) ir pareikalauti 

nedelsiant nutraukti tokius veiksmus. 

 

Dovanos/kyšio ėmimas ar davimas yra imančio 
neprofesionalumo ir duodančio nepagarbos savo darbą 

dirbančiam ženklas

Kaip atsisakyti dovanos/kyšio? "Atsiprašau, 
bet jūsų siūlomos dovanos priimti negaliu, 
nes tokie veiksmai yra neleistini ir neteisėti 

bei prieštarauja mano įsitikinimams.

Apie bandymus papirkti 
informuojami kompetetingi 

asmenys

Geriausia padėka yra 
šypsena ir geras žodis

Už neteisėtą atlygį numatyta 
atsakomybė ir 

duodamnčiam, ir imančiam



 

 

 

Darbuotojas turi aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja korupcinio 

pobūdžio nusikalstamos veikos, ir neprovokuoti asmens duoti neteisėto atlygio (kyšio). Taip 

pat darbuotojas turi paaiškinti, kad jis privalės pranešti apie tai už korupcijos prevenciją 

atsakingam asmeniui ir (arba) teisėsaugos įstaigoms.  

Fondo darbuotojas privalo atsisakyti priimti ir kitus daiktus, kurie, nors ir neatitinka kyšio 

požymių, tačiau taip pat nelaikytini dovanomis, gautomis pagal tarptautinį protokolą ar 

tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens tarnybinėmis pareigomis, taip pat 

nelaikytini reprezentacijai skirtomis dovanomis su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika 

arba paslaugomis, kai yra naudojamasi tarnybiniais tikslais. Darbuotojas privalo paaiškinti 

tokius daiktus siūlančiam asmeniui, kad jų priėmimas gali būti vertinamas kaip Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio pažeidimas, už kurį 

pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 533 straipsnį taikoma 

administracinė atsakomybė, bei paraginti neteikti, atsiimti siūlomus daiktus. 

Nepavykus iš karto perspėti neteisėto atlygio davėjo (pvz., jam pasišalinus arba kai neteisėtas 

atlygis atsiųstas paštu, per kurjerį ir pan.), jis gali būti kviečiamas telefonu, el. paštu ar kitais 

būdais (jei žinomi kontaktiniai duomenys) atvykti į Valstybės žemės fondą ir atsiimti atsiųstus 

ar paliktus daiktus. Jeigu nepavyksta minėtų daiktų grąžinti juos palikusiam ar atsiuntusiam 

asmeniui arba nežinoma, kas juos paliko ar atsiuntė, nedelsiant informuojama Įmonės 

vadovybė ir kompetentingas teisėsaugos institucijas bei imasi visų priemonių galimai 

nusikalstamai veikai sustabdyti ir fiksuoti.  

Valstybės 

įmonė 

Valstybės 

žemės fondas 

vadovaujasi 

nuline dovanų 

politika

Užteks 

pasakyti 

AČIŪ!



Jei asmuo nori padėkoti už gerai atliktą Valstybės žemės fondo darbuotojo darbą, jam gali 

būti pasiūloma pateikti rašytinę padėką.  

Apie siūlytą, siūlomą, žadamą duoti ar duotą (paliktą, rastą, atsiųstą, perduotą per kitą asmenį) 

neteisėtą atlygį visais atvejais žodžiu, raštu, telefonu ar elektroniniu paštu nedelsdami privalo 

pranešti atsakingam už atsparios korupcijai aplinkos kūrimą įmonėje asmeniui. 

 Jei neteisėtas atlygis turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių (atlygiu 

siekiama daryti įtaką darbuotojui, kad jis teisėtai ar neteisėtai veiktų arba neveiktų 

vykdydamas įgaliojimus), darbuotojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo 101 straipsniu, privalo pranešti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, 

Specialiųjų tyrimų tarnybai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai. 

 

Atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įmonėje patarėja Rita Latvytė 

Kontaktiniai duomenys el. p. rita.latvyte@vzf.lt, tel. nr. +370 614 68065 
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