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PATVIRTINTA
VS{ Kauno regiono atliekq tvarkymo centro direktoriaus

2021 m. rugsejo 7 d. isakymu Nr. 52

vSI KAUNo REGIONo ATLIEKU TVARKYMO cENTRo KoRUPCIJoS
PREVENCIJOS POLITIKA

Tikslas: Nustatyti ir Salinti korupcijos prielaidas fstaigoje, uZrikrinti skaidresng ir efektyvesng

lstaigos veikl4 bei sukurti veiksmingE korupcijos prevencij4 sistem4.

Taikvmo sritis: Visiems f staigos darbuotojams, kolegialiq valdymo organq nariams, tiekejams.

I SKYRIUS. BENDROSIOS NT]OSTATOS

Dokumente vartojamos s4vokos ir sutrumpinimai:
l.l. Artimi asmenys - lstaigos darbuotojq sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai, tevai

(teviai), vaikai (ivaikiai), broliai (ibroliai) ir seserys (iseseres), seneliai' jq sutuoktiniai,

sugyventiniai ar partneriai; vaikaidiai, jq sugyventiniai ar partneriai.

1.2. [staiga - V5] Kauno regiono atliekq tvarkymo centras, juridinio asmens kodas

300092998, registruotos buveines adresas Pramones pr. 4A,LT-51329 Kaunas, Lietuvos

Respublika.
I .3. Darbuotojas- fizinis asmuo, dirbantis lstaigoje pagal darbo sutarti.

1.4. Dovana - neatlygintinas nuosavo turto ar turtines teises perleidimas kitam asmeniui.

Dovana laikoma ir suteiktos paslaugos, bilietai i renginius, keliones iSlaidq apmokejimas,

atostogos ir pan.

1.5. Interesq konfliktas - situacija, kai fstaigos darbuotojas, atlikdamas pareigas ar

vykdydamas pavedim4, privalo priimti sprendim4 ar dalyvauti ji priimant, ar irykdyti
pavedimq, kuris susijgs ir sujo privadiais interesais.

I .6. Ky5is - finansines ar kitokios naudos siilymas, davimas, leidimas duoti, pra5ymas,

priemimas arba gavimas, siekiant paskatinti netinkamq pareigq ar funkcijq rykdymq arba

piktnaudZiavim4 asmens uZimama padetimi.
1.7. Korupcija - darbuotojq elgesys, neatitinkantis jiems suteiktq igaliojimq, teises aktuose

ar lstaigos vidaus taisyklese, nustatytq elgesio standartq, siekiant asmenines ar trediqjq

asmenq naudos.
1.8. Korupcinio pobtidZio nusikalstamos veikos - ky5ininkavimas, prekyba poveikiu'

papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos teikiant vieS4sias paslaugas

siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudZiavimas tamybine padetimi arba

fgaliojimq vir5ijimas, piktnaudZiavimas oficialiais igaliojimais, dokumentq ar matavimo
priemoniq suklastojimas, sukdiavimas, turto pasisavinimas ar iSSvaistymas, tamybos

paslapties atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas, neteisingq duomenq apie

pajamas, peln4 ar turtq pateikimas, nusikalstamu bldu igytq pinigq ar turto legalizavimas,

kiSimasis I vieSojo administravimo funkcijas atliekandio asmens veikl4 ar kitos

nusikalstamos veikos. kai tokiq veikq padarymu siekiama ar reikalaujama ky5io,

papirkimo arba nuslepti ar uimaskuoti kySininkavim4 ar papirkim4.

1.9. Kronizmas - draugq ir bidiuliq prolegavimas ir jq globa naudojantis turimomis
pareigomis bei statusu.



1.10. Nepotizmas - artimq asmenq. Seimos nariq protegavimas ir jq globa naudojantis

uZimamomis pareigomis bei statusu.

1.11. Piktnaudiiavimas - lstaigos darbuotojo savo tarnybines padeties, lstatymais, [staigos
vidiniais dokumentais ir kitais teises aktais suteiktq teisiq, pareigq ir igaliojimq
panaudojimas arba nepanaudojimas prie5ingai lstaigos interesams, jos veiklos
principams, esmei ir turiniui.

1.12. Politika - korupcijos prevencijos principai bei gaires ir lstaigos isipareigojimai
korupcijos prevencijos formavimo srityje

2. Kitos Siame apraSe vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos

istatyme, Lietuvos Respublikos BaudZiamajame kodekse, Lietuvos Respublikos vie5qiq ir
privadiq interesq derinimo istatyme ir kituose leises akluose vartojamas sqvokas.

II SKYRIUS. ISIPAREIGOJIMAS

3. lstaiga netoleruoja jokios Sioje Politikoje ir Salies teises aktuose nurodytos korupcijos ar jos

formq bei imasi visq prevenciniq priemoniq pa5alinti prielaidas korupcijai.
4. Interesq konfliktas.

4.1. lstaigos darbuotojai privalo vengti situacijq, kai darbuotojq asmeniniai, finansiniai ir
darbuotojq artimq asmenq interesai gali susikirsti su lstaigos interesais.

4.2. Darbuotojai privalo nusi5alinti nuo sprendimq priemimo, prieZi[ros, kontroles funkcijq
vykdymo ar kiq komerciniq santykiq su juridiniais ar fiziniais asmenimis, kurie tiesiogiai
(darbiniais, verslo rySiais ir kt.) susijg su darbuotoju ar jo artimais asmenimis.

5. Nepotizmas ir Kronizmas.
5.1. lstaigoje netoleruojamas artimq asmenq, draugq ir bidiuliq ar kitq su darbuotojais

susijusiq asmenq protegavimas ir globa.

5.2. lstaiga draudZia tiesioginio pavaldumo ir kontroles santykius, sudarandius prielaidas

priimti palankius sprendimus tarp draugystes, giminystes ar Seiminiais santykiais

susijusiq darbuotojq.
5.3. Darbuotojai idarbinami sqZiningai pagal aiSkias taisykles, atsiZvelgiant i lstaigos

interesus, poreiki ir kandidatq kompetencij4.
6. PiktnaudZiavimas.

6.1 . lstaiga netoleruoja bet kokio piktnaudZiavimo einamomis pareigomis. Visas [staigos
turtas, iStekliai, finansai naudojami tik lstaigos tikslams ir poreikiams, o jq panaudoj imas

yra reglamentuotas teises aktais.

6.2. lstaigoje siekia uZtikinti, kad {staigos darbuotojai nedengtq asmeniniq i5laidq lstaigos
s4skaita, ar, naudodamiesi savo pareigomis, turetll asmeniniq interesq Istaigos
sandoriuose.

6.3. Visa lstaigos valdoma konfidenciali informacija naudojama tik fstaigos veiklai, o

darbuotojams draudZiama j4 atskleisti konkurentams, tiekejams ar kitiems tretiesiems

asmenims.
6.4. Vadovaujandias pareigas lstaigoje privalo uZimti ir vieSqlq pirkimq komisijos nariais gali

biiti tik nepriekaiStingos reputacijos asmenys, todel lstaiga visais biidais siekia, kad

asmenys, pripaZinti kaltais del sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo,

nusikaltimo ir viesiesiems interesams ar korupcinio pobtdZio nusikaltimo padarymo, o
taip pat istatymq nustatyta tvarka pripaZinti kaltais del nusikaltimq, kuriais padaryta

turtine iala valstybei, ir turintys neiSnykusi ar nepanaikint4 teistumq ir atleisti i5 skiriamq
arba renkamq pareigq del priesaikos ar pasiZadejimo sulauZymo, pareigflno vardo
paZeminimo, kai atleidimo dienos nepraejo treji metai, neitq atsakingq pareigq.



7. VieSieji pirkimai.
7.1. lstaiga uZtikrina. kad pirkimq planavimas, prieZilra, rrykdymas ir laimetojo parinkimas

butq rykdomas laikantis lygiateisiSkumo. nediskriminavimo. abipusio pripazinimo,
proporcingumo ir skaidrumo principq.

7 .2. lstaiga diegia kontroles mechanizmus ir vidines tvarkas, kurios garantuotq tinkam4
vieSqjq pirkimq rykdymq, skaidrq ir efektyvq tiekejq parinkim4, isipareigojimq
igyvendinimq.

7.3. lstaiga kovoja su tiekejq protegavimu ir siekia uikirsti keliq bet kokiems interesq

konfliktams vieSqjq pirkimq metu.
8. Dovanos ir reprezentavimas.

8.1 . lstaigoje netoleruojamos bet kokios dovanos. i5skyrus gautas pagal tarptautini protokolq,

taip pat skirtas reprezentacijai (simbolika, kalendoriai, knygos ir kitokie informacinio
pobiidZio spaudiniai), kurios nevir5ija 150 EUR. Tuo atveju, kai dovanos verte virSija 150

eury, 5i dovana yra laikoma lstaigos nuosarybe. Tokia dovana ivertinama ir saugoma

lstaigos vadovo nustatyta tvarka.
8.2. Dovana nelaikoma, kai ji atitinka VPIDI l3 str. numatytas iSimtis.

8.3. lstaiga siekia, kad visas iSlaidas, susijusias su konferencijomis, kelion€mis ar renginiais.
jei organizatorius yra potencialus tiekejas, apmoketq pati Istaiga.

8.4. Dideles vertds dovanos ar i5skirtines naudos sillymas, gavimas ir teikimas yra laikomas

siekiu papirkti ir apie tai bus prane5ama kompetentingoms institucijoms.
8.5. Apie gautas, siUlomas ar paliktas dovanas darbuotojas privalo informuoti tiesiogini

vadovq arba direktoriq.
9. Parama ir labdara.

9.1. lstaiga neteikia paramos su politikais ir politinemis partijoms susijusiems fondams bei

istaigoms, neremia politikq inicijuojamq akcijq ar projektq, ypad jei tai gali biti
traktuojama kaip politine parama.

9.2. fstaiga teikia paramq/labdar4 pagal [staigos valdybos patvirtintas taisykles ir paramos/

labdaros skyrim4 reglamentuojandius teises aktus.

10. VieSumas ir atskaitingumas
10.1. lstaiga uZtikina, kad jos veikla ir tikslai b[tq skaidrfis ir aiSkiai deklaruojami, o vie5i

dokumentai lengvai prieinami visuomenei, uZtikdnant visapusi5kos informacijos
atskleidimq.

10.2. lstaiga analizuoja ir nagrineja bet kokiais informacijos kanalais gaut4 informacijq apie

galimus jos darbuotojq piktnaudZiavimus, neskaidriai rykdomus pirkimus,

kySininkavim4, interesq konfliktus bei nepotizmq/kronizm4 ir imasi neatideliotinq
veiksmq neutralizuoti neigiamas pasekmes.

10.3. lstaiga siekia i korupcijos prevencij4 itraukti visuomeng, tiekejus bei darbuotojus ir ragina
juos prane5ti apie pasteb6tus paZeidimus lstaigoje, informuojant Direktoriq arba paliekant
praneSim4 adresu info@kaunoratc.lt. lstaiga garantuoja anonimi5kum4.

10.4. lstaigos vadorybe savo elgesiu formuoja skaidraus elgesio standartus ir skatina to laikytis
kitus darbuotoj us.

10.5. Siekdama supaZindinti darbuotojus su korupcija, jos formomis ir jos gresmemis, lstaiga
reguliariai organizuoja mokymus ir seminarus.

10.6. lstaiga pripaZista vieSumo svarb4 irjos reikSmg korupcijos prevencijai, todel visi su Sia

politika susijg dokumentai yra vieSinami ir laisvai prieinami visuomenei.

III SKYRIUS. IGYVENDINIMAS

1I. Politik4 irjos pakeitimus tvirtina lstaigos direktorius.



12. UZ Sios Politikos igyvendinim4, steb0sen4 ir prieZi[r4 atsakingas lstaigos paskiriamas asmuo:

13. Paskiriamas asmuo:
13.1. teikia pasiOlymus del Sios Politikos patobulinimo ir papildymo;
13.2. kontroliuoja ir vertina korupcijos rizikas;
13.3. taiko ir diegia korupcijos prevencijos priemones.

14. Paskiriamas asmuo turi teisg susipaZinti su visais lstaigos dokumentais, reikalingais Sios Politikos
ir su ja susijusiq priemoniq igyvendinimui.

15. fstaigoje gali blti sudaryta speciati darbo grupe korupcijos prevencijos klausimq prieZinrai,

igyvendinimui ar kontrolei.

IV SKYRIUS. I}AIGIAMO,II DALIS

16. lstaigos darbuotojai privalo bDti susipaZing su Siuo dokumentu pasira5ytinai, kai negali biiti
supaZindinami el. b[du ir laikytisjo nuostatq.

17. Politikos laikymasis yra kiekvieno darbuotojo atsakomybe.
18. Sios Politikos paZeidimai laikomi darbo drausmes paZeidimais, uZ kuriuos taikoma atsakomybe.

19. Gavus duomenq apie Sios Politikos nuostatq paZeidimus, informacija teises aktq nustatyta gali

btiti perduodama kompelenlingoms institucijoms


