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UAB,,KLAIPEDOS AUTOBUSU PARKAS" NULINES TOLERANCIJOS K
POLITIKA

I.

UPCIJAI

BENDROSIOSNUOSTATOS

UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" (toliau - bendrove) yra skaidriai, sqZiningai ir atsakingai
veikianti bendrove, kuri puoseleja nepriekaiSting4 dalyking reputacijq darbuotojq ir visuomenes
pasitikdj im4 jais.
UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" aiSkiai pasisako prieS ky5ininkavimq ir korupcijq,
netoleruoja jokiq korupcijos pasireiSkimo formq bei korupcinio pobtidZio veikq.
UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" nulines tolerancijos korupcijai politika (toliau - politika)
nustato pagrindinius korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jq laikymosi uZtikrinimo
gaires, kuriq igyvendinimas sudaro prielaidas bei sqlygas uZtikrinti skaidri4 bendroves veikl4 ir
uZkirsti keliq korupcijai.

Politika taikoma visiems bendroves darbuotojams, bei skirta ugdyti minetq asmenq
atsakomybg, apsaugoti juos nuo konfliktiniq situacijq, netoleruotino elgesio, neskaidrios veiklos ir
korupci[os aprai5kq.
Sioje politikoje vartojamos sqvokos..
Darbuotojas - darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti.
Interesq konfliktas situacij4 kai asmuo eidamas savo pareig.ls privalo atlikti tam tikq
veiksmq, tadiau tas veiksmas (veikla) yra susijgs ne tik su jo pareigomis, bet ir sujo privadiu interesu.
Ky5is - neteisetai gautas arba siekiamas gauti nepagistas atlygis, neteisdta turtine nauda.
Dovana - dovanos suprantamos taip, kaip jq samprata pateikiama Vyriausiosios tamybines
etikos komisijos Rekomendacinese gairese del dovanq
paslaugq priemimo apribojimq.
hups://www.vteklt/imoges/Duomenys/WEK_Rekomendacines gaires _del _dovanu _ir ltaslaugu
iemimo _apr i boj imu 2 02 00 3 I 2 ;fin. pdf.
Korupcija - yra suvokiama kaip bet koks valstybes tamautojo ar jam prilyginto asmens ar
darbuotojo elgesys, piktnaudZiavimas patiketa galia siekiant asmenines naudos.
Korupcinio pobiidiio nusikalstamos veikos kySininkavimas, prekyba poveikiu,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vie5ojo administravimo sektoriuje arba
teikiant vieS4sias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudZiavimas tamybine
padetimi arba igaliojimq viriijimas, piktnaudZiavimas oficialiais igaliojimais, dokumentq ar
matavimo priemoniq suklastojimas, sukdiavimas, turto pasisavinimas ar i55vaistymas, tarnybos
paslapties atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas, neteisingq duomenq apie pajamas,
peln4 ar turt4 pateikimas, nusikalstamu b[du igytq pinigq ar turto legalizavimas, ki5imasis i
valstybes tarnautojo ar vieSojo administravimo funkcijas atliekandio asmens veiklE ar kitos
nusikalstamos veikos, kai tokiq veikq padarymu siekiama ar reikalaujama ky5io, papirkimo arba
nusl6pti ar uZmaskuoti kySininkavimq ar papirkim4.
Nepotizmas - tamybinds padeties naudojimas giminems ar draugams proteguoti.
Protekcionizmas
veikla" kuria siekiama apsaugoti, remti ar proteguoti vienus verslo
subjektus ar asmenis kitq subjekq ar asmenq atZvilgiu.
Sukliavimas - nusikalstama veik4 kuria asmuo apgaule savo ar kitq asmenq naudai igyja
svetim4 turtq ar hrrting teisg, iSvengia turtines prievoles arbajq panaikina.
Kitos Politikoje vartojamos s4vokos apibreZtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatyme ir kituose teises aktuose.
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II.

ANTIKORUPCINIAIISIPAREIGOJIMAI

UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" vadovai, turintys pavaldiiq darbuotojq, atsako uz tai, kad
uitikrintas atitinkarnq veiksmq bei vidaus kontroles priemoniq igyvendinimas, siekiant uikirsti
keliq ir atskleisti kyiininkavimo ir kitus korupcijos atvejus.
Kiekvienas darbuotojas yra individualiai atsakingas ui susipaZinim4 su Sia Politik4 privalo
taikytis Politikos nuostatq ir isipareigoja:
Prekybos poveikiu ir kySininkavimo srityje:
Netoleruoti jokiq kySininkavimo apraiSkq ir prekybos poveikit1 nei tiesiogiai, nei netiesiogiai
nesiulyti, neduoti ir neleisti duoti kySiq, jq nepra5yti ir nepriimti, taip pat ir per irediuosius asmenis.
Nustadius prekyba poveikiu ar kysininkavimo pozymiq, garus prasymq duoti ar pasifitym4 priimti
kySi, prane5ti vadovautis priede Nr. I pateiktais kriterijais. Pastebejus, kad kiti darbuotojai etgiasi
neeti5kai ir jq elgesys kelia itarimq ddl galimai vykdomq neteisetq veikq, privaloma informuoti
bntLt

asmeni, atsaking4
pastu: ko
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esanai ose deZutes
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korupcijos prevencij4 bendrovdje anoniminiu pasitik€jimo el.
revencl
kl .lt bendroves pastatuose
Garazq g. 2 ir Butkq Juzes g. 9
su uZra5u .Ai priei korupcijq UAB ,, Klaipidos a uto b us 4 parkas".

Interesq konfl ikto srityje:
Laikytis teises akq reikalavimq, iskaitant ir Sios politikos nuostatq reikalavimq.
Vengti bet kokio interesq konflikto, kuris gali tureti neigiamos itakos ne5aliskam ir
objektyviam pareigq ar funkcijq rykdymui
Visas darbo priemones, finansinius, materialinius ir informacinius ilteklius naudoti tik
tiesioginems funkcijos rykdyi, iSskyrus atvejus, kai kitoks naudojimas yra ai5kiai reglamentuotas.
Kilus interesq konfliktui ir (ar) esant itarimq, kad toks konfliktas gali kilti, nedelsiant
informuoti savo tiesiogini vadov4 bei nusiSalinti svarstant klausimus ir (ar) priimant sprendimus,
susijusius su interesq konfliktu.
Nepotizmo srityje:
Neproteguoti Seimos nariq, giminaidiq, bei draugq idarbinimo;
Netoleruoti situacijos, kai artimais rySiais susijg asmenys yra tiesiogiai pavaldtis;
Dovanq srityje:
Neteikti ir nepriimti jokiq dovanq, kurios galeq biiti suprantamos kaip skatinimas ar
atlyginimas ui sprendim4 palankumo ar iSskirtinio vertinimo siekimas visose su administracija
susijusiose veiklose bei kiekvienq pasifilymq vertinti pagal Politikos priede Nr. 2 nurodytus kriterijus
Priimti / teikti tik oficialias reprezentacijai skirtas, pagat tarptautini protokol4 ar tradicijas
dovanas (pvz. suvenyrai), bei rodyti / priimti sillom4 svetingum4 (pvz. dalyvauti parodose,
konferencijose ir pan.) jei tokios dovanos / demonstruojamas svetingumas turi aiSkiai iSreik5t4
tamybiniq santykirl palaikymo tikslq, yra skirta Savivaldybes institucijos, istaigos ar imones
Zinomumui, bendradarbiavimui ir ivaizdZiui stiprinti. Teikiamos dovanos vienam asmeniui negali
vir5yti 150 Eur ir yra skirtos tik bendradarbiavimui ir (ar) ivaizdZiui stiprinti. Jeigu dovanos verte
virSija 150 Eur, 5i dovana yra administracijos nuosavybe. Administracijos vadovo sprendimu tokia
dovana gali biiti perduota darbuotojams naudotis.
Priimant dovanas vadovaujamasi Dovanq, gautl+ pagal tarnybini protokol4 ar tradicijas, taip
pat Reprezentacijai skirtq dovanq perdavimo, vertinimo, registravimo ir saugojimo tvarkos apralu,
kuris skelbiamas vie5ai bendroves intemetineje svetaindje.
Pinigai / piniginiai dovanq kuponai negali bfiti dovanojami arba priimama kaip dovana,
nepaisant sumos dydZio.

Piktnaudiiavimo pareigomis srityje:
Netoleruoti piktnaudZiavimo einamomis pareigomis, vidaus teises aktais suteikq igaliojimq
virSijimo;
Teikiamomis darbo priemonemis, finansiniais, materialiniais iStekliais naudotis grieZtai
laikantis bendroves priimtais vidaus teises aktais ir kitais dokumentais nustatytos tuarkos. Privaloma
saugoti bendroves turt4 naudojamq darbo funkcijos atlikti, prireikus - imtis bltinq veiksmq, siekiant
uZkirsti keli4 neteisetam turto panaudojimui, sugadinimui ar kitiems neteisetiems veiksmams,
2

Vie5qjq pirkim g srityje:
U2tikrinti, kad visi bendroves vardu rengiami/organizuojami pirkimai bltq atliekami
skaidriai, laikantis lygiateisi5kumo, nediskriminavimo, abipusio pripaZinimo, proporcingumo ir
neialiSkumo reikalavimq, racionaliai ir teisetai panaudojant le5as.
Arinkti laimetojus pagal ekonomiSkai naudingiausio pasiiilymo arba maZiausios kainos
kriterijus, sudarant vienodas ir nediskriminacines s4lygas tiek pirkimo, tiek sutarties vykdymo metu.
Vadovautis nustatytais vidaus kontrolds mechanizrnais, aukSdiau nurodytq principq
igyvendinimui.
Imtis neatideliotinq veiksmq, jei pasitelkus vidaus kontroles mechanizmus ir kitas priemones
nustatomi politikos nuostatq ir (ar) kiq teises aktq paZeidimai.

III.

POLITIKOS IGYVENDINIMAS, pRrEzIfrRA IR KONTROLE

UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" vadovai savo elgesiu formuoja Politikoje numatyt4 elgesio
standart+ uZtikrina, kad jq atsakomybei priskirtose veiklos srityse veikla biiq vykdoma tinkamai
igyvendinant Sios politikos nuostatas.
Kiekvieno vadovo pareiga - kasdieninis politikos ivertinimas, komunikacija su darbuotojais
ir tinkamo elgesio formavimas
Siekiant uZtikrinti politikos nuostatq igyvendinim4 paieidimq prevencij+ skaidrum4 ir
pasitikejim4 istaigoje veikia pasitikejimo linija - el. paitas.' koruocijosprevencija@klap.lt.
Bendroves generalinis direktorius uZtikrina, kad visi galimi politikos paZeidimai btq
tinkamai i5nagrineti. Nustadius bet kokias galimas korupcijos apraiSkas ar korupcinio pobfldZio
paieidimus, gali blti sudaryta komisija Sioms aprai5koms ir paZeidimams i5tirti, ivertinti ir
sprendimams priimti.
Bet kuris darbuotojas, kuris turi itarimq del Sios politikos paZeidimus, privalo neatideliodamas
ir tinkamai reaguoti i visus Sios politikos pa:Zeidimus ir apie juos informuoti asmeni, atsakingq apie
korupcijos prevencij4. Bendroveje yra palaikomi darbuotojai, kurie praneia apie galimus korupcijos
awejus ir kitus politikos paZeidimus.

IV.

BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

Darbuotojai privalo blti supaZindinti su Sia politika ir ipareigoti laikytis Siq nuostaq.
Sios politikos nuostatq paZeidimai laikomi tamybiniu (darbo) pareigq vykdymo paZeidimu ir
uZjuos taikoma Lietuvos Respublikos teises aktuose numatyta atsakomybe.
Tais atvejais, kai politikos paZeidimas turi nusikalstamos veikos poZymiq, apie tai praneSama
kompetentingoms institucijoms.

J

UAB ,,Klaipedos autobusq parkas"
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Nulines tolerancijos korupcijai politikos
Priedas Nr. I

DARBUOTOJU ELGESIO REIKALAVIMAI, GAVUS PASIULYMA PRIIMTI KYSI
Darbuotojas kuriam pasiiilytq priimti kyli privalo:
1. Ai5kiai atsisakyti sillomo kySio.
2. Perspeti asmeni, siilanti ky5i, kad jis daro nusikaltim4, uZ kuri Lietuvos Respublikos
baudZiamajame kodekse yra numaqta baudZiamoji atsakomybe, bei informuoti, kad nesiliovus,
keipsis i teisdsaugos institucijas.
Asmeniui nesiliaujant siiilyti kySio:
1. Nedelsiant pakviesti kartu dirbanti (-ius) darbuotoj4 (us) kaip liudytoj4 (-us), bei,jeigu yra
galimybe, naudojant tam tinkam4 irang4, padaryti garso ir (ar) vaizdo ira54.
2. Jeigu yra galimybe, nustatyti asmeni, siilandio kyS[, vard4, pavardg, darbovietg,
gyvenam4iq vieq.
3. Apie korupcinio pob[dZio nusikalstamq veikq fakt4, paZymeti praSyme suteikti
administracing paslaug4, ira54 patvirtinti paraSu (eigu yra galimybe ir kito darbuotojo para5u).
4. Nedelsiant informuoti asmeni, atsaking4 uZ korupcijos prevencij4 bendroveje, ir ne veliau
kaip kit4 darbo dien4 paraSyti tamybini prane5im4, nurodant prieZ:astis, del kurio buvo sitilytq duoti
kySi, sura5ant su Siuo ivykiu susijusius atliktus veiksmus.
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PASIULYMO PRIIMTI DOVANAS/KVIETIMUS VERTINIMO KRITERIJAI
Pries priimdamas bet koki4 dovan4 ar kvietim4 nemokamus renginius, kiekvienas
darbuotojas turi ivertinti pasiiilym4 pagal Siuos kriterijus:
l. Ar uZ dovanos / kvietimo pridmimq siekiama igyti palankumo, i3skirtinio vertinimo bet
kokiose su istaiga susijusiose veiklose;
2. Ar su dovan4 / kvietimq si[landiu asmeniu Siuo metq istaiga turi koki nors rysi (dalyvauja
pirkimo procediirose, siekia gauti administracing ar kitoki4 paslaug4 ir pan.);
3. Ar dovanq / kvietim4 siiilantis asmuo dainai teikia tokius pasiiilymus;
4. Ar priemg dovan4 / kvietim4 savo tokio sprendimo vieSai negalesite pagristi;
5. Ar dovana / kvietimas nesukels interesq konflikto;
6. Ar dalyvavimas kvietime nurodytame renginyje neturds neigiamos itakos bendrov€s
ivaizdZiui, reputacijai ;
7. Ar priemus dovan4 / kvietim4 bDtq jaudiamas koks nors isipareigojimas dovanotojui;
Jeigu i bent vien4 kriterijq atsakoma ,,Taip", darbuotojas turi atsisakyti priimti toki4 dovan4 /
kvietim4 ir apie tai pranesti savo tiesioginiam vadovui ir asmeniui, atsakingam ui korupcijos
prevencij4.
Bet kokia dovana ar kvietimas gali buti priimtas tik tuo aweju, jei tai susijg su rykdoma veikla,
o dovanos ar kvietimo priemimas darbuotojo suderintas su tiesioginiu vadovu.
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