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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 5 straipsniu, 6
straipsnio 2 ir 3 dalimis, 12 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 16 straipsniu, atsiZvelgdamas i Lietuvos
Respublikos Vyriausybè 2002 m. spalio I d. nutarimu Nr. 1601 ,,Dól korupcijos rizikos analizes
atlikimo tvarkos apra5o patvirtinimo" patvirtinto korupcijos rizikos analizës atlikimo tvarkos apraSo
nuostatas ir Lietuvos Respublikos Specialiqjq tyrimr¿ tarnybos direktoriaus 2011 m. geguZes l3 d.
isakymu Nr. 2-170 ,,Del valstybes ar savivaldybes istaigq veiklos sriðiq, kuriose egzistuoja didele
korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo rekomendacijq patvirtinimo" patvirtintas
rekomendacijas, siekdamas uZtikrinti Kauno rajono savivaldybes tarybos 2014 m. rugsöjo 25 d.
sprendimu Nr. TS-371 patvirtintos Kauno rajono savivaldybes 2015-2020 metq kovos su korupcija
programos ir ðios programos igyvendinimo priemoniq plano laikym4si bei uZtikrinti antikorupcines
aplinkos kurimE ir antikorupcines aplinkos monitoringq bendroveje:

1. Tv i rti nu UAB,,Giraitèsvandenys" atsparumo korupcijaipolitikos apraS4(pridedama)

2.Nurodau UAB,,Giraitêsvandenys"ilgalaikioturtoirpersonalospecialisteiVidaiGriesiuvienei
su Siuo isakymu supaZindinti asmeni atsaking4 uZ bendrovês korupcijos prevencijos priemoniq
igyvendinim4 ir kontroles vykdym4 ir paskelbti ði isakym4 ir jo priedus imonés interneto svetainêje.

3. Sio isakymo r,ykdymo kontrolg p a v e d u administratorei Agnei Slajienei, atsakingam uZ
UAB ,,Giraites vandenys" atsparumo korupcijos politikos vykdym4.

Vandentvarkos inZinieré,
l. e. direktoriaus pareigas Eglê Petrauskaite



PATVIRTINTA
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fsakymu Nr. l-48

UAB,,GIRAITES VANDENYS"

ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKOS APRASAS

I SKYRIUS
BBNDROSIOS NUOSTATOS

l. UAB ,,Giraites vandenys" (toliau - Bendrovê) atsparumo korupcijai politikos apra5as (toliau

- ApraSas) nustato Bendrovéje taikomus bendruosius korupcijos prevencijos Bendrovèje
principus, korupcijos prevencijos politikos formavimo priemones, korupcijos formas ir
igyvendinamas korupcijos prevencijos priemones ir jq lgyvendinimo koordinavim4 bei
kontrolç, korupcijos prevencijos proceso organizavim4, darbo etikos laikymosi uZtikrinim4,
darbuotojq atsakomybg.

2. Apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu,
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo istatymu, Akciniq bendroviq lstatymu,
Bendrovès istatais, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija2015 -2025 men4
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo l0 d. nutarimu Nr. XII-
1537 ,,Dél Lietuvos Respublikos nacionalinès kovos su korupcij a 2015-2025 metq
programos patvirtinimo", Korupcijos rizikos analizès atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybës2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. l60l ,,Del korupcijos rizikos
analizés atlikimo tvarkos patvirtinimo", taip pat atsiZvelgiant i Bendrovés veiklos specifik4
ir strategij4.

3. Apra5e vartojamos s4vokos:
3.1. Artimi/susijç asmenys - Bendroveje dirbanðio asmens sutuoktinis, sugyventinis, parteris

(kai partnerystè lregistruota istatymq nustatyta tvarka), taip pat jq tevai (itéviai), vaikai
(ivaikiai), broliai (ibroliai), seserys (iseserés), seneliai, vaikaiðiai ir jq sutuoktiniai,
sugyventiniai ar partneriai;

3.2. Atsparumo korupcijai lygis - pagal kiekybinius ir kokybinius kriterijus apskaiðiuojamas
rodiklis, apibüdinantis Bendrovès atsparum4 korupcijai;

3.3. Korupcija - Bendroves darbuotojo tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba
priémimas turtinés ar kitokios asmeninés naudos sau ar kitam asmeniui uZ atlikim4 arba
neatlikim4 veiksmr¿ pagal einamas pareigas, 5io asmens veiksmai arba neveikimas siekiant,
reikalaujant turtinês ar kitokios asmeninês naudos sau arba kitam asmeniui ar 5i4 naud4
priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siülymas ar suteikimas asmeniui turtines ar
kitokios asmenines naudos uZ atlikim4 arba neatlikim4 veiksmq pagal Bendroves darbuotojo
einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant Sioje dalyje nurodytas veikas;



3.4. Korupcinio pobüdÍio teisès paZeidimas - Bendroves darbuotojo administracinis, darbo
drausmes ar tarnybinis nusiZengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba
reikalaujant turtinês ar kitokios asmenines naudos (dovanos, paùado, privilegijos) sau ar
kitam asmeniui, taip pat j4 priimant, kai tai daroma piktnaudZiaujant tarnybine padètimi,
vir5ijant igaliojimus, neatliekant pareigq, paäeidíiant viesuosius interesus, taip pat
korupcinio pobudZio nusikalstama veika;

3.5. Korupcijos prevencija - korupcijos prieZasðiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas, sudarant
bei igyvendinant atitinkamq priemoniq sistem4, taip pat poveikis asmenims, siekiant
atgrasyti nuo korupcinio pobudZio nusikalstamq veikq darymo;

3.6. Korupcijos pasirei5kimo tikimybés nustatymas - Bendrovès veikl4 veikianðiq i5oriniq
irlar vidiniq irlar individualiq rizikos veiksniq, sudaranðiq galimybes atsirasti korupcijai,
nustatymas;

3.7. Korupcijos rizikos veiksniai - prieZastys, s4lygos, lvykiai, aplinkybes, del kuriq gali
pasireik5ti korupc ij os rizika;

3.8. Privatüs interesai - Bendroveje dirbanðio asmens (arjam artimo asmens) asmeninis turtinis
ar neturtinis suinteresuotumas, galintis tureti itakos sprendimams atliekant darbines
funkcijas ar einant tamybines pareigas;

3.9. Veiklos sritis - Bendrovés veiklos apimtis, skirta Bendrovés uZdaviniq lgyvendinimui ir
funkcijq atlikimui;

4. Kitos Apra5e vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibrèZtos Lietuvos
Respubl ikos korupc ij os prevencij os ! statyme.

5. Apra5e itvirtintq igyvendinamq korupcijos priemoniq visuma yra Bendroves vidaus
kontroles sistemos dalis ir yra taikoma visiems Bendroves darbuotojams.

II SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOS PRINCIPAI

6. Bendrove, siekdama uZtikrinti savo veikloje korupcijos prevencij4, vadovaujasi Siais
principais:

6.1. Bendrovês interesq prioriteto - atlikdami darbo funkcijas, Bendroves darbuotojai
!sipareigoja siekti Bendrovés strateginiq tikslq lgyvendinimo. Bendrovés darbuotojai negali
naudotis jiems suteiktais igaliojimais ar turima informacija, siekiant bet kokio pobUdZio
naudos sau ar susijusiems asmenims.

6.2. Konfidencialumo - darbuotojai turi uZtikrinti konfidencialios informacijos apsaug4,
siekiant neatskleisti Sios informacijos neturintiems teisés jos gauti asmenims, taip pat bet
kuriems tretiesiems asmenims, tikintis iS to bet kokio pobudZio naudos sau ar susijusiems
asmenims;

6.3. NeSali5kumo - susidarius aplinkybéms, galinðioms sukelti darbuotojo ir Bendrovês interesq
konflikt4, darbuotojai turi nusi5alinti nuo atitinkamo sprendimo prièmimo ir apie tai
informuoti atsakingus asmenis;

6.4. Privalomumo - visi Bendrovés darbuotojai isipareigoja laikytis Siame Apraðe apra5ytq
korupcijos prevencijos priemoniq bei principq, vengti bet kokiq korupcinio pobudZio teisès
paZeidimq beijiems patikétas funkcijas vykdyti s4Ziningai ir skaidriai;

6.5. Pastovumo - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikrinimas nuolat tikrinant
ir perZiürint korupcijos prevencijos priemoniq lgyvendinimo rezultatus bei teikiant siülymus
del atitinkamq priemoniq veiksmingumo didinimo;
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6.6. S4veikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant visq
korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keiöiantis reikalinga informacija ir teikiant vienas
kitam kitoki4 pagalbq;

6.7. Teisètumo - korupcijos prevencijos priemonés igyvendinamos laikantis galiojanðiq
Lietuvos Respublikos teisês aktq reikalavimq bei uZtikrinant pagrindiniq asmens teisiq ir
laisviq apsaug4;

6.8. Vie5umo - Bendrove uZtikrina, kad jos veikla ir tikslai bütq skaidrus, o pagrindiniai
Bendroves dokumentai, kiek tai nepriestarauja teises aktq reikalavimams, butq vie5ai
prieinami, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos institucijomis ir teikia teisès aktq
reikalaujam4 informacij4, siekia racionalaus i5tekliq naudojimo, skaidriai vykdo Bendrovés
organizuojamus pirkimus.

III SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOS FORMAVIMAS BENDROVÉJE

7. Korupcijos prevencijos politik4 Bendroveje formuoja Bendrovês vadovas, atsiZvelgdamas i
Bendrovês istatuose ltvirtint4 Bendroves valdymo struktür4 ir valdymo organq kompetencij4
sprçsti Bendrovês veiklos organizavimo klausimus.

8. Korupcijos prevencijos kontrolg Bendroveje vykdo Bendrovès vadovo isakymu paskirti
Bendrovés darbuotojai.

9. Bendroves darbuotojai, vadovo isakymu paskirtivykdyti Bendrovéje korupcijos prevencijos
kontrolg:

9.l. yra atsakingi uZ 5io ApraSo laikym4si, igyvendinim4, igyvendinimo prieZiür4 ir stebèsen4;
9.2. atlieka Bendroves darbuotojq tolerancijos korupcijai tyrimus ir teikia i5vadas;
9.3. organizuoja Bendroves darbuotojq korupcijos prevencijos ir antikorupcinio Svietimo

mokymus;
9.4. teikia pasiulymus Bendrovés vadovui del Sio Apra5o pakeitimq, atnaujinimo, papildymo;
9.5. vien4 kart4 per kalendorinius metus atlieka korupcijos pasirei5kimo tikimybés nustatym4

Bendroveje ir rengia i5vadas;
9.6. uZtikrina, kad gavus informacij4 apie galimus Sio Apra5o paZeidimus, ji butq tinkamai ir

operatyviai i5nagrineta, o rezultatai, i5vados bei pasiulymai pateikti Bendroves vadovui;
9.7. vykdo veiksmus nustatytus Bendrovès vadovo isakymu patvirtintame Bendroves korupcijos

prevencijos priemoniq igyvendinimo tvarkos apra5e;
10. Bendrovêje taikomos Sios korupcijos prevencijos priemonês:
10.1. korupcijos prevencijos programq ir planq rengimas, koordinavimas ir igyvendinimas.

Korupcijos prevencijos programa bei jos igyvendinimo priemoniq planas tvirtinami
Bendroves vadovo isakymu;

10.2. darbuotojq tolerancijos korupcijai nustatymas, atliekant personalo apklausas apie korupcij4
ir igyvendinant kitas priemones, siekiant nustatyti Bendrovèje korupcijos toleravim4 ir
netoleravim4;

10.3. korupcijos pasirei5kimo tikimybès nustatymas, siekiant ivertinti veiklos sritis veikianðius
i5orinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (s4lygas, ivykius ar aplinkybes),
galinðius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, taip pat nustatyti veiklos sritis, kurios turi
daugiausia korupcijos rizikos veiksniq, parengti bei igyvendinti prevencijos priemones 5iq
sriðiq veiklos vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pa5alinti.
Korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymas atliekamas iki kiekvienq metq 3 ketvirðio
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pabaigos. AtsiZvelgiant ! bendr4 veiklos sriöiq skaiðiq ir turimus Zmogi5kuosius i5teklius,
korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatym4 tose veiklos srityse, kurios atitinka bent vien4
ar kelis Korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus,
rekomenduojama atlikti ne reðiau kaip vien4 kart4 per penkerius metus.

10.4. informacijos apie asmenis gavimas Korupcijos prevencijos istatymo 9 straipsnio tvarka,.iei
tokia informacija apie asmeni, uZimantiar siekianti uZimti atitinkamas pareigas Bendroveje,
pagal teises aktus yra reikalinga, siekiant lvertinti asmenq patikimum4 ir maZinti korupcijos
pasirei5kimo tikimybç. Informacijos apie asmeni gavimu ir jos ivertinimu siekiant isitikinti,
kad Bendroveje dirbtq tik atitinkantys nustatytus reikalavimus (apribojimus), patikimi,
nepriekaiStingos reputacijos asmenys;

10.5. darbuotojq antikorupcinis ðvietimas, organizuojant darbuotojams mokymus korupcijos
prevencijos klausimais. Mokymai darbo etikos ir korupcijos prevencijos klausimais yra
privaloma Bendrovés darbuotojq mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo dalis ir yra ltraukiami
i einamqiq metq darbuotojq mokymq plan4. Darbuotojq mokymus, susijusius su Apra5o
nuostatq lgyvendinimu, organizuoja Bendrovês vadovo isakymu paskirti asmenys;

10.6. etikos standartq darbuotojams nustatymas. Bendroves darbuotojai, vykdydami pareigas,
privalo gerbti Bendroves vertybes ir vadovautis Bendrovés darbuotojq elgesio kodeksu. Jei
darbuotojas nesilaiko Bendrovès nustatytq etikos standartq, bet kuris asmuo turi teisç
pateikti skund4 Bendrovés, kurioje dirba 5is darbuotojas, vadovui. Skundas, inicijuotas prieð
Bendrovês vadov4, pateikiamas svarstyti asmeniui, priêmusiam vadov4 ipareigas, kuris turi
nusprgsti, ar reikia pradêti tarnybini patikrinim4;

10.7. vieSq ir privaðiq interesq, turto ir pajamq deklaravimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
gyventojq pajamq mokesðio ir Gyventojq turto deklaravimo istatymq nustatyta tvarka, jeigu
pagal teisês aktus Bendroves darbuotojai tai privalo atlikti;

10.8. prane5èjq apsaugos uztikrinimas. Bendrovés darbuotojams ir kitiems asmenims suteikiama
galimybe pateikti tiek anonimini, tiek neanonimini pranesim4 apie Bendrovéje pastebetus
galimus korupcijos atvejus;

10.9. visuomenés informavimas ir nustatytq korupcijos atvejq viesinimas. Informacija apie
Bendroves veikl4 kovojant su korupcija skelbiama Bendrovês interneto svetaineje ir, esant
poreikiui, kitose visuomenês informavimo priemonése bei kitais budais. Su korupcija susijç
atvejai vie5inami ne vêliau kaip per 3 darbo dienas nuo Apraðo 12 punkte numatytr¿
atitinkamq sprendimq isigaliojimo, lsiteisejimo ar anksðiau, jeigu tai nepakenks ikiteisminio
tyrimo, administracines teisenos, tarnybinio ar drausminio nusiZengimo tyrimo eigai ir
gautas prokuroro arba atitinkamos institucij os leidimas.

I l. Korupcinio pobudZio nusikalstamos veikos yra ky5ininkavimas, tarpininko ky5ininkavimas,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jei jos padarytos teikiant vie54sias paslaugas,
siekiant sau ar kitiems asmenims naudos - piktnaudäavimas tarnybine padetimi ar
igaliojimq virSijimas, piktnaudZiavimas oficialiais igaliojimais, dokumentq suklastojimas,
sukðiavimas, turto pasisavinimas ar iSvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas,
komercinés paslapties atskleidimas, tyðinis neteisingq dokumentq apie pajamas ar turt4
pateikimas, nusikalstamu budu igytq pinigq ar turto legalizavimas, kitos nusikalstamos
veikos, kai tokiq veikq padarymu siekiama ar reikalaujama ky5io, papirkimo ar nuslepti ir
uZmaskuoti ky5ininkavim4 ar papirkim4.

12. Su korupcija susijusiais atvejais laikomi ðie atvejai:
l2.l . fsigalioja nutarimas administracinio nusiZengimo byloje del Bendrovês valstybes tarnautojo

ar darbuotojo veikos, turinðios korupcinio pobüdZio teisés paZeidimo poZymiq;
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12.2.

12.3.

12.4.

lsigalioja sprendimas dèl tarnybinés ar drausmines nuobaudos skyrimo uZ tarnybini ar darbo
drausmes nusiZengim4, turinti korupcinio pobudZio teises paZeidimo poZymiq, arba
baigiamas tarnybinio ar darbo drausmês nusiZengimo tyrimas ir nustatoma, kad asmuo ði
nusiZengimqpadarë, taðiau nusprendZiama tarnybinés ar drausmines nuobaudos neskirti, o
asmuo per teisès aktuose nustatyt4 termin4 sprendimo neapskundZia;

fsigalioja Vyriausiosios tarnybinès etikos komisijos sprendimas, kuriame nustatoma, kad
asmuo padarê Lietuvos Respublikos vieSqjq ir privaðiq interesq derinimo valstybinèje
tarnyboje istatymo, i5skyrus 5io istatymo II skirsni, ar kito tarnybinès etikos ir elgesio
norrnas reglamentuojanðio teisês akto nuostatq paZeidim4, turinti korupcinio pobüdZio teisés
paZeidimo poZymiq;

fsiteiseja sprendimas, kuriuo baigiamas baudLiamasis procesas del asmens korupcinio
pobüdZio nusikalstamos veikos ir kuriame konstatuojama, kad tokia veika buvo padaryta.

IV SKYRIUS
KOPRUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOS VYKDYMO BÜDAI

13. Bendrove netoleruoja korupcijos jokiomis imanomomis jos pasirei5kimo formomis, todel
siekdama uZkirsti keli4 korupcijos apraiðkoms Bendrovéje imasi Siq prevenciniq priemoniq:

13.1. Teisès aktq nuostatq bei elgesio normq laikymasis. Vykdydama veikl4 Bendrove privalo
laikytis Lietuvos Respublikos istatymq bei kitq teises aktq, lskaitant korupcijos prevencijos,
reikalavimq. Tai atvejais, kai Sis Apra5as bei Lietuvos Respublikos istatymai ar kiti teisès
aktai nenumato atitinkamo elgesio normq reguliavimo, tai Bendrove privalo elgtis taip, kad
jos elgesys atitiktq visuomenèje vyraujanðius skaidrumo, protingumo, s4Ziningumo ir
patikimumo principus.

13.2. Prekybos poveikiu ir kySininkavimo draudimas. Bendrovè &audäia bet kokias galimas
prekybos poveikiu formas. Darbuotojai negali tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai siülyti ky5iq,
taip pat neturi teises tokiq kySiq priimti patys ar jq pra5yti. Gavus pra5ym4 duoti ky5i ar
pasiulym4 ji priimti, taip pat kitais budais nustaðius, kad tokiq veiksmq buvo siekiama,
Bendrovè privalo informuoti atitinkamas teisesaugos institucijas del galimai ivykdyto
paZeidimo.

13.3. Pirkimai. Bendrove privalo uZtikrinti, kad visi pirkimai bütq vykdomi skaidriai, laikantis
proporcingumo, ne5ali5kumo, lygiateisi5kumo, nediskriminavimo ir kitq, Sio Apraðo ir
pirkimus reglamentuojanðiq istatymq nustatytq principq bei reikalavimq. Privaloma
uZtikrinti, kad prekiq, paslaugq ar darbq pirkimui Bendrovés léSos butq naudojamos
racionaliai. Kai treðiqjq asmenq elgesiu, Bendroves ar jos atstovq elgesiu yra nustatomi Sio
Apra5o paZeidimai, Bendrovè privalo imtis neatidéliotinq veiksmq ir priemoniq
susiklosðiusiai situacijai sprçsti.

13.4. Paramos teikimas. Vadovaujantis Siuo Apraðu, parama gali büti teikiama tik Lietuvos
Respublikos labdaros ir paramos istatymu bei kitais Bendrovei taikomais teises aktais ir tik
laikantis skaidrumo ir aiðkumo principq.

13.5. Informacijos skleidimas ir apskaita. Bendrovê privalo uZtikrinti, kad jos veikla irtikslai
bütq skaidrus, o pagrindiniai Bendroves dokumentai butq vie5ai prieinami tretiesiems
asmenims, kiek to nedraudZia teisês aktai, tokiu btdu uZtikrinant visapusi5k4 informaciios
apie Bendrovç skleidim4.

13.6. Interesr¡ konfliktas. Bendroves darbuotojai privalo vengti bet kokio interesq konflikto, kuris
gali turèti neigiamos itakos objektyviam ir be5ali5kam jq pareigq bei funkcijq vykdymui.
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Bendroves finansiniai ir materialiniai i5tekliai bei vidinè, konfidenciali informacija yra
naudojama i5skirtinai tik darbuotojq pareigoms atlikti, i5skyrus atvejus, kai kitoks Siq
priemon iq naudoj imas yra raSti5kai reglamentuotas paðios B endrovês.

13.7. Pranesimai ir prane5anðiqjq asmenq apsauga. Sis apra5as yra itin svarbi Bendrovès bei
jos darbuotojq kulturos ir elgesio dalis, todel esant itarimq, jog buvo padarytas Apraðo
paZeidimas, darbuotojai ar kiti suinteresuoti asmenys privalo prane5ti apie tai Bendroves
darbuotojams, atsakingiems uZ korupcijos prevencijos kontrolg. Bendrovê garantuoja
asmenq, prane5usit¿ apie paZeidimus tapatybès neatskleidim4 ir imasi visq imanomq
priemoniq, kad tokie asmenys bntq apsaugoti nuo bet kokiq galimq neigiamq pasekmiq.

V SKYRIUS
DOVANV PRIÉMIMO IR TEIKIMO TVARKA

t4.

15.

16.
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Dovana suprantama kaip neatlyginamai perduodamas turtas ar turtine teise, iskaitant tiek
materialius daiktus, tiek kitokio pobudZio naudas, kurias galima ivertinti pinigais,
pavyzdLiui, paslaugas, nuolaidas, kvietimus ir kita.
Bendrovés darbuotojai, atlikdami darbo funkcijas ir vykdydami savo pareigas, privalo
netoleruoti jokiq dovanq, kuriq perdavimas gali sukelti interesq konflikt4 ar büti
traktuojamos kaip virSijanðios iprast4 komercinç praktik4 ir leidZianõios daryti prielaid4, kad
taip siekiama gauti Bendrovès darbuotojq palankum4 ar daryti itak4 darbuotojq priimamiems
sprendimams.
Bendrovèje netoleruojamos bet kokios formos Bendrovês darbuotojq priimamos ar siülomos
dovanos, kurios gali büti traktuojamos kaip vir5ijanðios iprast4 komercinç praktik4 ir
leidZianðios daryti prielaid4, kad tokiu budu siekiama igyti Bendrovès darbuotojq
palankum4, daryti itak4 darbuotojq priimamiems sprendimams.
Bendrovés darbuotojai gali priimti irlar teikti oficialias verslo dovanas, pavyzdùiui,
suvenyrus, reprezentacijai skirtas dovanas, taip pat dovanas pagal tarptautini verslo
protokol4 ar tradicijas bei rodyti irlar priimti siülom4 verslo svetingum4, pavyzdLiui,
dalyvauti verslo pietuose, ofrcialiose vakarienese, parodose, konferencijose ir kita, jei tokios
dovanos ar svetingumas yra tinkami verslo santykiq palaikymo poZiüriu, turi aiSkiai iSreikðt4
verslo santykiq palaikymo tiksl4, yra skirti Bendrovês teikiamq paslaugq, Zinomumo
populiarinimui, ivaizdùio stiprinimui ir organizuojami ne tik Bendrovès, bet ir kitq subjektq
darbuotojams.
Pinigai negali buti dovanojami arba priimami kaip dovana, nepaisant jq sumos dydZio.
Jei Bendroves darbuotojai dalyvauja verslo, kitq dalykiniq partneriq, klientq ar kitq subjektq
organizuojamuose renginiuose, jq komandiruotès iforminamos ir i5laidos apmokamos,
laikantis Bendroveje patvirtintq vidiniq norminiq teisés aktq ir kitq teises aktq,
reglamentuojanðiq siuntimo i komandiruotes, jq iforminimo, komandiruoðiq iðlaidq
apmokejimo ir komandiruoðiq s4naudq apskaitos tvark4, reikalavimq.
Priimdami verslo dovanas ar kitas jiems siülomas naudas, Bendrovés darbuotojai
vadovaujasi protingumo principu ir ivertina, ar tokiomis dovanomis irlar naudomis nèra
siekiama padaryti neteiset4 poveiki, ar néra peräengiama iprasta s4Ziningo verslo santykiams
budinga praktika.

18.

19.

20.
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VI SKYRIUS
ATSAKOMYBÉ

Zt. Sio Apra5o nuostatq paZeidimas yra laikomas darbo pareigq paZeidimu ir uZ Apraðo nuostatq
paZeidim4 yra taikoma Bendroves priimtose darbo taisyklèse bei Lietuvos Respublikos teisès
aktuose nustatyta atsakomybé.

22. Gavus informacij4 ar nustaðius galimus nusikalstamos veikos poZymius del Sio Apra5o
paZeidimo apie tai prane5ama kompetentingoms institucijoms ir uZ Sias veikas taikoma
Lietuvos Respublikos teisês aktuose numatyta atsakomybê.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Visi Bendroves darbuotojai privalo buti pasira5ytinai supaZindinti su Siuo Apra5u ir yra
asmeni5kai atsakingi uZ Apra5o nuostatq laikym4si.

24. Sis Apra5as yra viesas ãokumentas, skelbiamas Bendrovês intemetiniame puslapyje.
Kiekvienas Bendroves darbuotojas turi teisg teikti siülymus, susijusius su Sio Apra5o
vykdomos korupcij os prevencij os politikos tobulinimu.
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