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MARIJAMPOLEI KOLEGIJOS DARBUOTOJIU ANTIKORUPCINIO ELGESIO
TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampol )s kolegijos (toliau - Kolegija) darbuotojq antikorupcinio elgesio taisykles
(toliau - Taisykles) nus ato Kolegijoje taikomas tarnybines (darbo) etikos vertybes, korupcijos
prevencijos principus ir juos atitinkandias antikorupcinio elgesio normas, galimas korupcinio
pobldZio rizikas ir darbu rtojq veiksmus susid[rus su jomis, dovanq politikq.

2. Taisykliq ti slas - uZtikrinti veiklos skaidrum4 ir korupcijos prevencij4, uZkirsti ke1i4
kilti interesq konfliktams ltvirtinti priimamq sprendimq ne5ali5kum?, propaguoti Kolegijos vertybes,
apibreZti darbuotojq koru pcijos prevencijos principus, itvirtinti vengtino elgesio nuostatas, kuriomis
turi vadovautis darbuotoj ri, padeti kurti pasitikejim4 skatinandi4 darbo aplink4, teisetus santykius su
klientais, studentaislklau rytojais, puoseleti teisingum4, s4Ziningumq, pagarbq Zmogui ir pilieting
atsakomybg, skatinti pr sideti, stiprinant teigiam4 kolegijos ir jos darbuotojq ivaizdi, didinti
darbuotojq, klientq pasiti rejim4 Kolegija.

3. Taisykliq n rostatq laikymasis yra privalomas kiekvienam darbuotojui bei Kolegijos
valdymo organtl (Koleg jos tarybos ir Akademines tarybos) nariams (toliau - darbuotoj ai arba
darbuotojas).

4. Vadovaujar lis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, korupcinio
pobldZio nusikalstamom s veikomis laikomas kySininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos
nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vieSojo administravimo sektoriuje arba teikiant vieS4sias
paslaugas siekiant sau t r kitiems asmenims naudos: piktnaudZiavimas tarnybine padetimi arba

igaliojimq vir5ijimas, pil tnaudZiavimas oficialiais igaliojimais, dokumentq ar matavimo priemoniq
suklastojimas, sukdiavim as, turto pasisavinimas ar i55vaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas,
komercines paslapties at;kleidimas, neteisingq duomenq apie pajamas, peln4 ar turt4 pateikimas,
nusikalstamu bUdu igytq pinigq ar turto legalizavimas, kiSimasis i valstybes tarnautojo ar vie5ojo
administravimo funkcijar atliekandio asmens veikl4 ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiq veikq
padarymu siekiama ar re kalaujama ky5io, papirkimo arba nuslepti ar uZmaskuoti ky5ininkavim4 ar
papirkim4.

5. Taisyklese r raudojamos kitos s4vokos taip, kaip jos apibreZiamos Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos ist atyme, Lietuvos Respublikos viesqjq irprivadiq interesq derinimo istatyme.

II SKYRIUS
DARBO ETIKA

PIRMAS SKIRSNIS
BENDRIEJI DARBO ETIKOS REIKALAYIMAI

6. Darbuotojal privalo:
6.1. vadovautis Taisyklese nustatytomis tarnybines (darbo) etikos vertybemis ir vykdyi jq

reikalavimus, laikytis vis rotinai priimtq doroves noflnq;
6.2. elgtis nesa. anaudi5kai ir taip, kad bfltq naudinga visuomenei ir valstybei;
6.3. vengti vierqjq ir privadiq interesq konflikto, gieiltai laikytis VieSqjq ir privadiq

interesq derinimo istatyrr o ir su jo igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatq, o apie iSkilusivieSqjq
ir privadiq interesq konfl:kt4 nedelsdamas informuoti tiesiogini vadov4;

6.4. nedaryti ne ieisetos itakos kitiems darbuotojams del jq atliekamo darbo;



6.5. nepaZeisti trnogaus teisiq ir orumo, gerbti asmenis ir institucijas, su kuriais bendrauja,
su visais asmenimis elg is lygiai, nepaisydamas jq tautybes, socialines kilmes ir padeties, lyties,
rasines ar etnines kilme i, kalbos, amliaus, religiniq isitikinimq, politiniq paZi[rq, seksualiniq ar
kitokiq nuostatq;

6.6. atlikdamas pareigas ir laisw nuo pareigq atlikimo laiku savo elgesiu nediskredituoti
Kolegij os autoriteto, rod',ti pavyzdi kitiems;

6.7. nepiktnauc Ziauti einamomis pareigomis, nenaudoti dokumentq, patvirtinandiq einamas
pareigas ir suteiktus igali rjimus, ir Kolegijos rekvizitq, siekiant paveikti nepavaldZius asmenis priimti
sau palankq sprendim4;

6'8. susilaikyti ruo vie5q komentary (iskaitant Ziniasklaidq, interneto svetaines, socialinius
tinklus) apie Kolegrj?, jt s veikl4, savo ar kitq darbuotojq darb4, kurie galetq suformuoti neigiam4
visuomends nuomong ap e Kolegijq.

ANTRAS SKIRSNIS
DARBUOTOJU ETIKOS PRINCIPAI

7. Darbuotojq veikla gnndliama Siais etikos principais:
7.1. S4Ziningu,no. S4Ziningumas suprantamas kaip vertybinis asmens elgesio matas,

sugebejimas savo veikl4 i : elgesi sEmoningai vertinti irreguliuoti pagal doroves norrnas, suprasti savo
poelgiq moraling vertg ir atsakomybg uZ juos.

Darbuotojas, vadr vaudamasis Sia vertybe, privalo:
7.l.I.rodyti gerq ,aryzdi ir elgtis nepriekai5tingai, patikimai, geranoriSkai;
7.1.2. atlikdamas unkcijas laikyis Kolegijos nustatytos strategijos ir vertybiq;
7.L.3.atlikti pareigas ir naudotis igaliojimais, informacija ir i5tekliais tik darbo interesais

nesinaudoti pareigomis s ekdamas gauti privilegijq ir naudos sau ar kitiems asmenims;
7.l.4.dalyvauti rr ckymuose, susitikimuose ir renginiuose, skirtuose tamybinei etikai ugdyti;
7.1.S.Zinoti aplin :ybes, kurios gali tureti itakos jo s4Ziningumui dirbant Kolegijoje, ir vengti

tokiq aplinkybiq.
Sios aplinkybes g rli b[ti susijusios su:
7 .1.5.1. asmenin ais, finansiniais ar kitokiais interesais arba santykiais, kurie gali priestarauti

institucijos interesams;
7 .l .5.2. piktnauc ziavimu igaliojimais, siekdamas asmeninds naudos;
7.1.5.3. isitrauki nu ipoliting veikl4, dalyvavimu lobizmo veikloje;
7.t.5.4. galimyb: gauti institucijos i5teklius ir jais naudotis;
7.1.5.5. kitais ve ksniais.
7.2. Nepriklau romumo ir objektyvumo. Nepriklausomumas suprantamas kaip situacija,

kai darbuotojai gali vyk dyti veikl4 neveikiamas santykiq, kurie galetq tureti itakos ii patenlti
pro fesiniam sprendimui.

Objektyvumas su rrantamas kaip poZiuris, kuriuo vadovaudamasis darbuotojas sugeba veikti
neSaliSkai ir pristatyti r vertinti dalykus remdamasis faktais, o ne jausmais ir interesais
nepatikedamas sprendimr, kitiems.

Darbuotojas, vad< vaudamasis Sia vertybe, privalo:
7 .2,1. vengti gresr riq nepriklausomumui ir objektyvumui, susijusiq su politinemis paZiuromis,

vadovavimu, savikontrol , finansiniais ar kitais asmeniniais interesais, santykiais su kitais asmenimis
ir jq itaka;

7.2.2. i5likti nepr klausomas nuo politines itakos, susilaikyti nuo vieSo savo politiniq
isitikinimq rei5kimo, ne uZsiimti agitacija, identifikuoti situacijas, kuriose asmenines politines
paZilros gali pakenkti jr nepriklausomumui ar objektyvumui ar kuriose jo politines pa2iuros ir
veiksmai gali sukelti pavr rjq institucijos reputacijai ir pasitikejimui jos veikla;

7 .2.3. vengti aplin rybitl, kai privat[s interesai galetq paveikti sprendimq priemim4 ar sudarytq
toki4 regimybg visuomen :i;



7.2.4. atsisa.kyti d tvanq arba privilegijq, susijusirr su atliekamomis pareigomis, kurios galetq
pav,:ikti nepriklausromun ? ir objektylum4;

7,2.5.infonnuoti tiesiogini vadov4 apie .risus anksdiau egzistawsius ar egzistuojandius
s;antykius ir situaci.jas, kt rios gali kelti gresmg jo nepriklreusomumui ar objektyvumui.

1.3. Profbsion: lumo. Profesionaliu laikltinas toks veikimas, kuris leistq nusimanandiai ir
informuotai tredia;iai Sal ai, Linand,iai susijusi4 informacij4, padaryti iSvad4, kad darbas atitinka
taikcmus teises aktus ir s.andartus.

Darbuotojas, vad,,vaudamasis Sia vertybe, privalo:
7.3.l.laikytis istitymq, kitq teises aktq, sutardiq, susitarimq, taip pat Kolegijos vertybes

atitinkandio priimtiLno ell esio, kurie yra privalomi rlarbo aplinkoje ir uZ jos ribq;
7.3.2.suprasti ir tpsvarstyti savo veiksmq. pove:iki Kolegijai, ir atsiZvelgti ikitq asmenq

(kolegq Seimos nariq, drt ugq, Ziniasklaidos priemoniq ir kt.) l[kesdius del jo elgesio darbo aplinkoje
ir privadiame gyve.nime;

7.3.3.nepiktnaud:;iauti savo padetimi, brlti atsargiam ir rupestingam atliekant pareigas ir
trenrlraujant su kitais a ,menimis, kad jo veiksrrai ar reiSkiama nuomone nesukompromituotq
I(o1,:gijos ir nediskredi:uotq jos autoriteto (taip pat ir naudojantis socialines Ziniasklaidos
Jrriemonemis);

T.3.4.bendradarb auti institucijos viduje, da.lytis )riniomis ir informacija.
7.4. Konfidenc ialumo. Konfidencialumas suprantamas kaip prievole uZtikrinti

informacijos, gautos eina rt pareigas, naudojimE tik darbo tikslams.
Darbuotojas, vadr vaudamasis Sia vertybe, privalc,:
7.4.1.neatsl<leisti jokios informacijos, kuri4 suZinojo dirbdamas, be tinkamo ir konkretaus

Ieidimo, iSskyrus atvejus. jeigu tures istatymuose nustatyt4 ar profesing teisg arba pareig4 tai padaryti;
7.4.2. nesiniaudoti ir neleisti naudotis jokia informacija, kuri4 suZinojo dirbdamas,

asmeniniams, artirnq asfi enr+ ar trediqjq Saliq poreikiams tenkinti;
7.4.3. iSlaikyti prc fesini konfidencialum4 dzrrbo santykiq metu ir jiems pasibaigus;
7.4.4.uZtikrinti informacijos konfidencialum4 aptardamas darbo klausimus su kitais

darb'uotojais bei privadia ne gyvenime: Seimoje, s,ccialineje ar kitose aplinkose, iskaitant socialinq
2;irriasklaid4, ivertinti net ,dinio informacijos atsklej.dim o rizlkq;

7.4.5.uZtikrinti e ektroniniq duomenq irerLginiq (ne5iojamqjq kompiuteriq ir neSiojamqjq
duomenq laikmenq) apsa tg4 ir slaptaZodZiq konfidencialum4.

III SKYRIUS
I\NTI](ORUPCINIO ELGESIO PRINCIPAI IR NORMOS

8. Kolegijos c arbuotojai savo veikloje vado,,zaujasi Marijampoles kolegijos korupcijai
atsparios aplinkos k[rin Lo politikoje numatytais principais, o taip pat atsakomybes, atvirumo,
efektyvumo, lojalumo 'alstybei, nesavanaudi5kumo, s4Ziningumo ir nesali5kumo, padorumo,
F'agzrrbos Zmogui ir valst'bei, profesionalumo, teisingumo, viesumo ir skaidrumo veiklos principais.

9. Kolegijos d rbuotojai savo profesineje veikloje vadovaujasi Siomis elgesio normomis:
9.1. veikia ka p profesionalai, nepriekai5tingai ir atsakingai atlieka pareigas,

bendradarbiauj a tir:iant ar tikorupcinio elgesio paZei dimus ;

9.2. yra c,bjekl vus ir nesaliSki, vadovaurjasi valstybes ir visuomenes gerovds interesais,
n.epiktnaudLiauja ('veikir iu arba neveikimu) suteiktornis pareigomis, teisemii ir fgaliojimais,
nenerudoja jq savanLaudiSl:ais tikslais, ne tarnybos ar ne darbo interesais arba ne pagal istatymus ar
kitur; teises aktus, nesavir aliauja ir nevirsija jiems sruteiktq teisiq ir lgaliojimq;9.3, vengtia skulrotumo bei pavirSutiniSkumo, tadiau nevilkina viso darbo proceso;

9.4. su l,:lienta s (tame tarpe studentais / klausytojais) bendrauja profesionaliai,
nede:monstruoja i5skirtini r demesio atskiriems asmenims ar jq grupems;

9.5. priimdami iprendimus darbineje veikloje neturi asmeninio iSankstinio nusistatymo;
9.6. jeigu nera tikri, ar atsidlre interesu konllikto situacijoje, arba neZino, kaip turetq

pasir:lgti atsidlrg inLteresq konflikto situacijoje, kreipiasi j Personalo, teises ir vieSqjq pirkimq skyriq



ar K-olegijos darbu,ctoj4, rtsakingE uZ korupcijos prevencij4, kad raStu pateiktq rekomendacijas, kaip
teisingai elgtis esarnoje s tuacijoje;

9.7 . nesil,ri5a i l itq darbuotojq veikl4, siel:dami priversti atsisakyti teisetq veiksmq ar atlikti
nete,isetus veiksmus savc ar kitq asmenq naudai;

9.8. vengia veil smq ir aplinkybiq, galindiq diskredituoti Kolegijos darbuotojus ar Kolegij4;
9.9. laiku ir s{iningai deklaruoja privadlus inl.eresus ir galimus interesq konfliktus, kilus

laktiniam ar galimLam ir teresq konfliktui, apie tai informuoja atsaking4 asmeni ir (ar) direktoriq
Kol,:gijos vidaus teises al tq nustatyta tvarka ir nusitlalina nuo bet kokiq interesq konflikt4 sukeliandiq
lJau:sirnq ar jq sprendimr rengimo, svarstymo ar pdemimo;

9.10. komu.nikuo a ir elgiasi atsakingai, k.ad veriksmai nebDtq suprasti kaip uZuomina ar
provokavimas duoti ky5i

9.11. elgiasi nept.ekai5tingai, netolemoja neskaiclraus ir (ar) Sali5ko elgesio, kySininkavimo,
papirkimo, prekybos por, oikiu, dokumentq klastojimo, sugadinimo ar paslepimo, neteisdto tarnybos
ar komercines paslilpties rtskleidimo ar panaudojinro, valstybes turto pasisavinimo ar i5svaistymo;

9.72. nepii.ma d< vanq (iSskyrus dovanas, J-ietuvos Respublikos norminiuose teises aktuose
nustatytais atvejais, gaut s pagal tradicijas bei reprezentacijai skirtas dovanas), pinigq ar paslaugq,
i5sk:irtiniq lengvatr4, nut laidq uZ veikl4, susijusi4 su atliekamomis darbo funkcijomis, o jergu
sifllomas, Zadamas duoti duodamas neteisetas atlygis arba provokuojama ji priimti, aiSkiai paiodo,
kad tokio elgesio netolerrLoja, pareikalauja nedelsiant nutraukti tokius veiksmus.

9.13. jeigu neZinr, kaip turetq pasielgti, kai silloma dovana urbu inuno, kad daromas
proveikis, savo abejones ltvirai i5desto tiesioginiam vaclovui, asmeniui, atsakingam uZ korupcijos
prevencij4 ir paprailo patr ikti rekomendacijas, kaip tinkarnai pasielgti esamoje situacijoje;

9.14. nesinaudoje vie5ai neskelbiama tarnybine i.nformacija ne profesinei veiklai ar siekiant
paveikti kit4 asmen.i priir rti sprendim4, jei tai gali srukelti interesq konflikt4;

9. 1 5. profer;ineje reikloje teikia prioritet4 viesiesiems interesams;
9.16. valsty'bes, F olegijos nuosar.lzbe naudojasi nepaZeisdami teises norrnq.

IV SKYRIUS
TAISYN LIU REIKALAVIMU LAIK]'MASIS IR KONTROLE

10. AsmuLo, atsi kingas uZ korupcijos pre\,encij4 renka informacij4 apie darbuotojq galimus
paZeridimus, j4 percluoda Kolegijos direktoriui, nustato k,crupcinio pobldZio paZeidimq pierrencines
priemones, konsultluoja larbuotojus praktinio Taisykliq taikymo klausimais, atlieka kitas teises
aktuose nustatytas .[unkci as.

11. Korupcinio pobldZio paZeidimus neLgrineja antikorupcinio elgesio tyrimq komisija
(toliau - Kornisija),

12. Komisija g rli b[ti sudaroma nuolat veikianti arba atvejui.
13' Komisija n rgrinejimo procedlr4 pradeda gavusi Kolegijos direktoriaus nukreipt4

rra5yling informacijr4 (tan ybini prane5im4, darbuotcjo skund4, visuomenes informavimo priemoniq
paskelbt4 ar kitokiq. infor nacijq) apie darbuotojo galimai padaryt:4paZeidim?.

14. Darburotojui, praneSusiam apie galimai pailaryt4 paLeidimE, garantuojamas tapatybes
konlidencialumas (jeigu to darbuotojas praSo), u:ZtikrirLama, kad del pateiktos informacijos jam
nebtitq daromas neigiamz s poveikis.

15. Siq Traisykl q pagrindu galimo paZeidimo tyrimas atliekamas vadovaujantis Komisijos
darbo reglamentu, kurf t nrtrna direktorius isakyrrLu. Kc,misija, atlikusi tyrim4, pateikia Kolegijos
direktoriui i5vad4 ir pasit lymus del galimai padaryto paZeidimo.

16. Koleg;ijos dr .rbuotojas laikomas paZeidusiu'faisykles, jeigu jis prieme sprendimE ir (ar)
atliko kitokf veiksm4, pri :Staraujandius Taisykliq nuostatoms, arba Zinomai toleravo kitq darbuotojq
neterisetus veiksmus. Tai;ykliq paZeidimas gali b[ti konstatuotas tik Komisijai atlikus tyrim4 ir-
priemus atitinkam4 iSvad'L ar Taisyklds buvo paZeistos.

17. Sprendim4 del Taisykles paZeidusio darbuotojo atsakomybes priima Kolegijos
direhtorius, fvertinqrs Kon Lisijos i5vad4 ir pasillymus del atsakomybes taikymo.



l8' Taisykles paZeidusiam Kolegijos dartruotojui taikoma atsakomybe Lietuvos
Itespublikos darbo kodel so (toliau - DK) nustatyta tvark.a ir toks darbuotojas negali blti skatinamas
(i menesius nuo pa:Zeidin o padarymo dienos. Sprendimas gali blti apskqstas DK nustatytatvarka.

19. Darbuotojo veiksmai ar neveikimas, kuriais nusiZengiama etikos principams ir kurie
turi tarnybinio nusiZengirro, darbo pareigq paZeidimo ar nusikalstamos veikos poZymiq, tiriami ir
atsakomybe uZ juos taikc ma teises aktuose nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
PAVYZDII{IAI ( }ALIMOS KORUPCINIO POBUDZIo RIZIKoS ATVEJAI IR

Dz.RBUOTOJU VEIKSM,A.I SU .IArS SUSTDURUS

20. Tipiniai ko upcinio pobldZio teises paZe.iclimq pavyzdliai yra aktyvus ir pasyvus
kySininkavimas, iskaitan. naudos kaip paskatos a.tlikti neteisetq arba etik4 paLeidLianti velt<smE,
sifil.rmq, teikim4 ir priem Lm4 arba pra5ym4.

21. Darbuotojq elgesio susidflrus su galimai korupcinio pobDdZio atvejais su klientais /
tiekejais / studentaris / k ausytojais (toliau - klientas) ir darbuotojo elgesio susid[rus su galimai
k'on-rpcinio pobDdZrio atvt jais tarp kolegq galimq sir:uacijq pavyzdLiaipateikiami Taisykliq t pteae.

22. Taisykliq I priede pateiktq atvejq s4raSas nr:ra baigtinis, darbuotojo elgesys turi atitikti
etikos norrnas ir nekelti p rielaidq galimai korupcijos irzik:ai.

VI SKYRIUS
DOVANU POLrT'rKA

23. Kolegijo.e nepriimamos jokios kitos dovanos, iSskyrus teikiamas pagal Lietuvos
Flespublikos vie5qjq ir pr vadiq interesq derinimo is;tatymE.24. Dzrbuot rjams draudZiamapriimti bet kokios vertds dovanas arba jas teikti, jeigu tai
gali sukelti interesq konltikt4 arba jo regimybE trr:tiesiems asmenims, taip pat moralini ai t<itot<io
pobiidZio isiparei6lojimq galinti tureti itakos sprenclimq priemimui, 

- 
deryboms, viesiesiems

pirkimams, sandoriq sud rrymui ar kitaip paveikti darbe priimamus sprendimus ar sukelti abejoniq
del Siq sprendimq c,bjekt) vumo ir nesali5kumo.

25. Detrbuot, rjai jokiais atvejais negali reikalauti ar pra5yti dovanos, taip pat savo elgesiu
ar v,eiksmais parodyti, kr.d tikisi gauti ar priimtq dovanq, bet kokiu bldu susijuria r" darbuitojir
pareigq vykdyrnu, einar tomis pareigomis ar Kc,legijos suteiktais igaliojimals. Nepriimtinomis
laikomos ir maZareikSmt s dovanos (pvz.: saldainiai, kava, geles ir pan.), kurios buvo gautos iS
trediqjq asmenq kaip pad, ka ar atlygis uZ teiset4 ir rlinkamE darbuotojo darbo pareigq rykdymE.

26. Jei darbr otojui norima iteikti dovan4 rre pagal Lietuvos n.rprUiit Lr U"sqlq i.
privadiq interesq derinim I istatym4, turi buti atsisakoma priimti toki4 dovan4,li tu.i buti gr{Zinta
dovaLnos davejui. ltpie s [lomus neteiseto atlygio atvejus Kolegijos darbuoiojai privalo f,rane5ti
darbuotojui, atsakirLgam r Z korupcijos prevencij4 ir savo tiesioginiam vadowi.

VII SK}'RIUSI
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Sios T'aisyk es tvirtinamos, keidiamos Kolegijos direktoriaus isakymu.28. Siulyrnus l eisti, papildyti Taisykliq nuostatas Kolegijos direktoriui gali teikti
kiek'yienas darbuotr:jas. I rel poreikio keisti ar papi.ldyti Taisykles sprendZia Kolegijos direktorius,
ivertinqs gautus siD.lymus

29. Taisykliq igyvendinirno stebesen4 atliekra darbuotojas, atsakingas uZ korupcijos
prev,:nsij4.

30' Tais atvejai , kai darbuotojo elgesio nereguliuoja Siq Taisykliq nuostatos, jis privalo
Iaikytis Marijampoles kr legijos akademines etikos ko,Cekse, Darbo tvarkos taisyklese, kitror"
nacionaliniuose ir X-olegi- cs vidaus teises aktuose nustatytq darbo tvarkos ir etikos reikalavimq.



Marijampoles kolegijos darbuotoj q
antikorupcinio elgesio taisykliq
I priedas

PAVYZDII{IAI ( }ALIMOS KORUPCINIO POBUDZIO RIZIKOS ATVEJAI IR
DI TRBUOTOJU VEIKSMAI SfI JAIS SUSIDURUS

SITUACI A
Darbuotojas, naudodamrsis socialiniais
tini<lais (Facebook, T'r'iter, Instagram,
Snapchat ar kt.), i5sako savo
nepasitenkinim4 Koleg jos vadorybes
prirmamais sprendimais agituoja per
rinkimus rinkli kitos 1 olitines partijos
atstovus.
Jei klientas nori gauti paslaug4, kurios
Kolegija ar konkretus darl uotojas neteikia

Jei klientas nori atsidek<ti uL suteikt4 ar
teil,:iam4 paslaug4 darb rotojui atliekant
savo darbines funkcijar materialinemis
vertybemis
Jei klientas kviedia i savr, ra"" S"""or ,,
savo imones Sventg

Jei klientas iteikia ar ban lo iteikti dovan4
(iSskyrus dovanas, Lietu ros Respublikos
norminiuose teises akt rose nustatytais
atvejais gautas pagal tradicijas bei
reprezentacijai ski:rtas d rvanas) ar kit4
materialing vertybg

Jei pinigai ar kiti daiktai bu vo palikti netydia

Ai5kiai atsisakoma ir paai5kinama, kad tokJ elgesys
netoleru,cjamas ir prasiuloma susipaZinti su

paskelbta Kolegijos interneto

venciia.

svetaineie skyriuje,,K.orupcijos prevencija.,. Jei asmuo,
neatsiZv,:lgdarnzrs i darbuotojo pne5taravim4, paai5kinirn4 ir
ispejim4, savo veiksnnais padare galimii korupcinio
pob[dZio paZeidimq, apie tai darbuotojas infonnuoja
tiesiogin! vadov4 ir darbuotoj4, atsaking4 uZ korupcijos

Darbuotojas kreipiasi j tai padarirai **rri, k"d k*
greidiau juos pasiimrq ir pasi[loma susipa2inti su teisine
informacija, paskelbta Kolegijos
svetaineje skyriuje,,Korupcijos prevencija,,. Jei asmuo,
neatsi2vt:lgdarrras j darbuotojo priestaravimq,
paai5kin:.mq ir jspejimq, savo veiksmais padare galimai
korupcinio pobudZlo paZeidim4, apie tai
darbuotojas infi:rmuoja tiesiogini vadovq ir darbuotoj4,

parodoma, kad toks elgesys netoleruojamas ir apie tai
informucrjamas liesiogirris vadovas ir asmuo, atsakingas uZ
korupcijos prevencijq.

atsakingil u2 kc,rupciios
,ler klientas praSo, s,i[lo, s <atina, uZsimena Neatlikti darbuctojo ar jo kolegos pareigos - ai5kiiiar bet kokia forma ;paudLia atlikti
dartruotojo kompet.encijo r ribose esanti
nete:iset4 veiksm4 arba ikal rcti koleg4 atlikti
kolegos kompetencijq ribose esanti
neteriset4 veiksm4, arba pri :5i

.[ei llientas praSo, siiilo, sk tina, uZsimena ir
bet kokia forma spraudZiz atlikti neetiSk4
veilcsm4 ar ikalbeti kol:g4 atlikti tokf

_veilcsmQ _

.l"i s'rrZi.roma apie dr"b" k 1"g". 
"""tt5k4elgesj, korupcinio pob[dzi r veiksmus ar

DARBUOTOJO ELGESYS
Darbuolojas turi susilaikyti nuo vieso savo politiniq
lsitikinimo reiskimo.,Asmeniniq politiniq paZitrq vieias
rei5kimas gati sukelti pavojq istaigos reputacijai ir
pasitike,iirnui j os veikla

Mandagiai paaiiikinama, kad tai nera Kolegijos ir darbuotojo
kompetencija ir pagal galimybes
nukreipiama rei.kiamu adresu, jei toks Zinomas.
Mandagiai p;aai5kinama, kad tai darbuotojo darbine
pareiga ir pasi[loma susipaZinti su teisine informacija,
paskelbta Kolegijos interneto svetainije

lnformuojama, kad lcrietimas gali bUti p;teitlas ra5t"
direktorjui, kuris, esant poreikiui, jgalios Kolegij4
atstovaujanti al;rnen

AiSkiai parodoma, kld toks elgesys netoleruojamas
ir apie tai informuojamas tiesioginis vadovas ir darbuotojas,
atsakingas ui ko.rupcijos prevencij4.

Informucrjarnas a.smuo, atsakingas uZ korupcijos prevencij q.

[_planus



Jei darbuotojas jtaria, kad
vadiovas teikia galirnai ner

net,eisdtus nurodymus, kur

Jei darbuotojas mano, kad
pareigas, gali paZeir;ti Liel
Res;publikos vieSqjtl ir pri
derinimo istat
Jei darbuotojas yra pirkim
pirl<imq organizatodus ar
kornisijos narys, o rrienas
pirldnro tiekejq yra jo gim

Jei darbuotojas suZino, ka,

darbuotojo pareigas, ar i jo
vailovo pareigas pretendu,

Darbuotojas, kilus i;eimyn
ir iiikvietus policijos parei
jierns grasinti savo urZimar

atleidi
Vadovaujandias pareigas t

darbuotojas pavaldZiq darl
akivaizdoje Zemina darbur
atlikt4 darb4.

o tiesioginis
ti5kus ir
uose gali bDti

I i jam pavaldaus
tiesioginio

ija artimas

Informuojamas asmuo, atsakingas uZ korupcijos prevencij q.

vykdydamas
lVOS

'adiq interesq

Informuojamas Personalo, teises i"r viesqjq pirkimq skyriaus
vadovas

r iniciatorius,
zie5ojo pirkimo
5 konkretaus
naidio, artimo

Infomuojamas Personalo, teis6s ir vie5qjq pirkimq skyriaus
vadovas ir darbuotojas, atsakingas uZ korupcijos prevencijE.

niam konfliktui,
;[inus, pradeda
ros pareigomis ir
nu i5 darbo.

Darbuotojas privalo suprasti savo poelgiq moraling vertg ir
atsakomybg uZ juos. Toks darbuotojo elgesys ar veiksmai yra
nesuderinami su visuolinai priimtomis morales ir doroves
normomis ir menkina visuomends pasitikejima Koleeiia.

inantis
ruotojq
toj4, menkina jo

Vadovaujandias pareigzrs einantis darbuotojas pastabas de1

pavaldZiq darbuotojq klaidq ir darbo tr[kumq privalo reikSti
korekti5.kai, nedalyvaujant kitiems darbuotojams ar
tretiesiems asmenims, Vadovaujandias pareigas einantis
darbuotojas privalo stengtis sukurti vadovaujamame
kolektyl,s darbing4 ir draugi5k4 aplink4, uZkirsti ke1i4
konfl iktams. Salinl i nesutarimq prieZastis.

lnformuojamari asmuo, atsakingas uZ korupcijos prevencij 4.


