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JONTSKTO SPORTO CENTRO DARBUOTOJU ETIKOS IR ANTIKORUPCINIO
ELGESIO KODEKSAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

I' Joniikio sporto cenfio darbuotojq etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas (toliau -
Kodeksas) nustato elgesio normas ir profesinds etikos principus, pagrindinius darbuotojq skaidrios
veiklos ir antikorupcinio elgesio standarhrs, kuriais siekiama uZtikrinti s4ZiningumE, atsakingum4,
korupcijos netoleravim4, kuriq privalo laikytis Joniskio sporto centro (toliau * centras)
darbuotojai (toliau - darbuotojai), darbo ir ne darbo metu.

2. Kodekso paskirtis - reglamentuoti darbuotoiq tarpusavio santykius, santykius su
asmenimis, kurie kreipiasi i Centr4, kitomis institucijomis ir lstaigomis, gerinant Centro ivaizdj ir
didinant visuomen6s pasitikdjim4 Centro veikla.

3. Kodekso taikymo tikslas - padeti formuotis darbuotojq dorovin6ms vertybems,
uZtikrinti kurybinga, geranori5k4 darbo aplink4, ugdyti pagarb4 vienas kitam, besikreipiantiems ir
konholiuojamiems asmenims, uZkirsti keli4 korupcijai bei stiprinti darbuotojq autoritet4.

4. Siame Kodekse vartojamos sqvokos:
4.1. asmeninis suinteresuotumas - darbuotojq (ar jam arlimo asmens) asmeninis turtinis

ar neturtinis suinteresuotumas (moralind skola, moralinis fsipareigojimas, turtine ar neturtind
nauda arba kitas panaiaus pobtdZio interesas), galintis turdti jtakos sprendimams, atliekant
pareigas;

4.2. neteis6tas atlygis - ! Centr4 atne5ti, atsiqsti (paitu, per kurjerj, elektroniniu ar kitais
b[dais) ar kitu btrdu palikti pinigai, raip pat daiktai, kurie nelaikytini dovanomis, gautomis pagal
tarptautini protokol4 ar tradicijas, kurios susijusios su darbuotojq pareigomis, taip pat nelaikytini
reprezentacijai skirtomis dovanomis su valstybes, lstaigos ir kitokia simbolika arba paslaugomis, kai
naudojamasi darbo tikslais.

4.3. iieidimas - situacija, kai savivaldybds darbuotojai vie5ai (nevieiai) veiksmu, ZodZiu
ar ra5tu uZgauliai paZemino Zmogq;

4.4. Kodekso pazeidimas - Siame Kodekse nustatytq darbuotoiq elgesio principq ir / ar
normq paZeidimas, padarytas del Centro darbuotojq kaltes;

4.5. korupcija - pasitlymas, paLadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui uZ
neteisdt4 atlygi, kad btrtq atliktos arba neatliktos to asmens pareigos, arba kurstymas priimti koki4
nors naud4 kaip neteisdt4 atlygj arba jos priemimas uZ pareigq atlikimq arba neatlikim4;

4.6. SmeiZimas - melagingq prasimanymq, Zeminandiq kito asmens garbg ar orum4,
skleidimas;

4.7. i5ords subjektas - asmuo, kurio su Cenfiu nesaisto darbiniai ir teisiniai santykiai;
4.8. susitikimas su i5or6s subjektu - susitikimas, kuriame darbuotojas, vykdydamas

pareigybds apraxyme nurodytas funkcijas, atstovauja centro interesams. Si s4voka neapima
susitikimrl su Savivaldybds instinrcijq, istaigq ir lmoniq atstovais;

4.9. asmeninis susitikimas su i5or6s subjektu - susitikimas, kai darbuotojas,
nevykdydamas pareigybds apra5yme nurodytq funkcijq ir neatstovaudamas Centro interesams,
susitinka su i5ords subjektu;

4.10. konfidencialus susitikimas - susitikimas, susijqs su Lietuvos Respublikos valstybes
ir tamybos paslapdiq istatymo nuostatq igyvendinimu, arba susitikimas, kurio paviesinimas gali
pakenkti atliekamam tyrimui ir (ar) kitq tiesioginiq funkcijq r,ykdymui.



5' Kitos Siame Kodekse vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZiamos
Lietuvos_Respublikos valstybes 

.tamybos, Lietuvos Respublikos vieso.lo'administ uvitio, Lietuvos
ResFublikos korupcijos prevencijos jstatyme bei Lietuvos Respublikos viesqiq ir privaeiq mreresq
derinimo valstybinej e tamyboje fstatymuose.

II SKYRIUS
DARBUOTOJU ELGESIO PRINCIPAI

6. Darbuotojai, igywendindami 
. 
savo teises, vykdydami teises aktuose ir pareigybds

aprasyme nusrar)4as pareigas ir funkcijas bei didindami pasitik6jim4 centro veikia, piivalo
vadovautis Siais elgesio principais:

6'1. Pagarbos imoguiir valstybei principas, kuriuo vadovaudamiesi darbuotojai privalo:
6.1.1. gerbti Zmogq,. jo.teises ir raisves, valstybg, jos institucijas ir istaigas, laikytis

Lietuvos Respubiikos Konstitucijos, fstatymq, kitq teises aktq u.i Centrt vidaus da'rbo tvarkos
taisyklirl;

6'1.2. elgtis taip, kad didde visuomends pasitikdjimas centro r,ykdoma veikla ir
darbuotojais;

6.1.3. savo elgesiu neapriboti ir nepaZeisti kitq asmenq teisiq ir laisviq;
6.2. Teisingumo principas, kuriuo vadovaudamiesi darbuotojai prival,o:

. , 6.2.1. atlikti pareigas, nepaisydami Zmoniq tautybds, .user, lyties, kalbos, kilm6s,
socialinds padeties, retiginiq lsitikinimq ir politiniq paZifrq ar kitokiq nuostatq; 

'

., 6.2'2 elgtis teisingai ir teisdtai nagrinedami prasymus, skundus, pareiskimus,
nepiktr:raudZiauti jiems suteiktomis galiomis, priimti motyvuotus sprendimus;

6.3. NesavanaudiSkumo principas, kuriuo vadovaudamiesi darbuotoiai privalo:
6.3. 1. dirbti visuomends interesams;
6.3.2. nesinaudoti Centro turtu ir teikiamomis galimybdmis ne darbinei veiklai, taip pat

nesinaudoti ir neleisti naudotis su darbu susijusia informacija kitaip, negu nustato istatymai ar kiti
teises aktai;

6.3.3. netureti asmeniniq interesq ir nesiekti naudos sau, savo Seimai, artimiesiems,
draugams, verslo, materialiniams ar kitiems poreikiams tenkinti bei nesinaudoti savo paddtimi ir
nereikalauti.kitq darbuotojq pagalbos, siekiant naudos sau, savo ieimai, artimiesi.*, *-d.uug*r;

6.3.4. naudoti darbo 1aik4 efekfviai ir tik darbo funkcijoms ar kitoms paskirtoms
uZduotims atlikti:

6.4. Padorumo principas, kuriuo vadovaudamiesi darbuotoiai privalo:

. 6.4.1. elgtis nepriekaistingai, b[ti nepaperkami, nepriimti dovanq, pinigq ar paslaugrl,
iSskirtiniq lengvatq ir nuolaidq ii asmenq ar organizacijq;

, 6.4.2' biiti lojaliems ir. paslaugiems besikeipiantiems asmenims, savo tiesioginiams
vadovams, pavaldiems darbuotojams bei vienas kitaml

6.4.3. ii anksto nezadeti .jokiq sprendimq, ergtis s4Ziningai ir padoriai, savo pavyzdZiu
formuoti nepriekaiSting4 reputacij4;

64..4. vengti arogancijos ir nepagarbos vienas kitam, bendraujant su pavardZiais
darbuotojais, besikreipiandiais, kontroliuojamais asmenimis ir kitomis savivaldybds ii valstybds
institucijom is, israigomis ir imonemis;

6.4.5. vengti bet kokiq priekabiavimo formq, asmeninio izeidindjimo, orumo Zemrnimo,
kito darbuotojo darbo menkinimo, smeizto apie bendradarbius skleidimo, n.runtuiko, Lrrry,no,
nei giamq emocijq demonstravimo;

.. 6'4.6. vengti elgesio, kuris gali biiti suprastas kaip reikalavimas duoti kySf, ar atlikti kirus
veiksmus, nesusijusius su darbinbmis pareigomis, bei informuoti tiesiogin] vadov4-apie darom4 arpatiriamq neteisdt4 poveik!;

6.5. SqZiningumo principas, kuriuo vadovaudamiesi darbuotojai privalo:
6.5.1. elgtis nepriekaistingai, nepriimti dovanq, kai tai susijg iu darbuotojo tarnybine

paddtimi ar pareigomis;



J

6.5.2. nesiimti apgaulds, sukdiavimo, korupcinio pob[dZio nusikalstamq veikq ar kitq
teisds aktais uzdraustq veikq;

6.5.3. darbuotojai, kurie privalo deklaruoti savo privadius interesus, nedelsdami, bet ne
vdliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo privadiq interesq deklaracijos (toliau - deklaracija)
uZpildymo ar patikslinimo apie deklaracijos uzpildym4 ar patikslinim4 elektroniniu paitu
informuoj a Centro direktorit+,

6.6. Nebali5kumo principas, kuriuo vadovaudamiesi darbuotojai privalo:
6.6.1. ne5ali5kai atlikti savo darbines pareigas, vengti vie3qjq ir privadirl interesq konflikto,

laikytis Lietuvos Respublikos vie5qiq ir privadiq interesq derinimo lstatlmo nuostatq, o apre
i5kilusi interesq konflikt4 informuoti centro direktoriq ir pateikti jam pranelimq apie
nusiSalinim4. Jeigu kyla pagrindas manyti, kad darbuotojo dalyvavimas rengiant, svarstant ar
priimant sprendim4 sukels interesq konflikt4, Centro direktorius priima sprendimq ddl darbuotojo
nuialinimo nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarsq,Tno ar pridmimo procediiros ar kiq pareigq
atlikimo:

6.6.2.bnfi objektyviis ir neiali5ki bei netur6ti asmeninio iSankstinio nusistatvmo priimdami
sprendimus, nesinaudoti kiq Zmoniq klaidomis ir neZinojimu, nepasiduoti kitq valsrybes valdZios
institucijq ir istaigq tamautojrl, visuomen€s informavimo priemoniq, visuomenes bei kitq asmenq
neteisdtai itakai;

6.6.3. i5klausyi ir pateikti toki4 informacijq, kuri paddq besikreipiantiems asmenims
priimti tinkamiausi4 sprendim4;

6.6.4. vieiai nereikiti politiniq paZiiiry, neuZsiimti agitaclja;
6.7. Atsakomyb6s principas, kuriuo vadovaudamiesi Darbuotojai privalo:
6.7.1. asmeniSkai atsaloti uz savo sprendimus, gilintis i atliekamq darbq esmg, vengti

skubotumo ir pavir5utiniSkumo, bet nevilkinti atliekamq darbq;
6.7 .2. nevengli atsakomybds uz blogai atlikt4 darb4, padarytas klaidas ar priimt4 neteisdt4

sprendim4 ir stengtis klaidas kuo greidiau i3taisyti;
6'7.3. Centro direktoriaus ar tiesioginio vadovo reikalavimu atsiskaityti uZ savo veikl4;
6.7.4. atsakyti uZ naudojamos informacijos, dokumentq tinkam4 naudojim4 ir

konfidencialum4;
6.8. Vieiumo principas, kuriuo vadovaudamiesi darbuotojai privalo:
6.8.1. uztikdnti teisds aktuose nustatyta savo veiksmq, priimamq sprendimq ir atliekamq

darbq vieium4, prireikus pateikti sprendimq pri€mimo bei darbq atlikimo motyws;
6.8.2. teises aktuose nustatlta tvarka teikti informacij4 vienas kitam ir kitq valstybds

valdZios institucijq ir istaigq tamautojams ir visuomenei (informacijos teikimas ribojamas teisds
akhlose nustat].tais atvej ais);

6.8.3. susitikimai su i5ords subjektais Centro administracijos patalpose gali btti
organizuojami darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 18.00 val. Darbuotojui suteikiama galimyb6
organizuoti asmeninius susitikimus, susijusius su darbuotojo kvatifikacijos tobulinimu, pieq
pertraukos metu bei pasibaigus darbuotojo darbo laikui centro administracijos patalpose;

6.9. Palyzdingumo principas, kuriuo vadovaudamiesi darbuotojai privalo:
6.9' l. suteikti besikreipiantiems asmenims bei vienas kitam informacij4, biitin4 jq teis6ms

ir teisetiems interesams igyvendinti bei pareigoms atlikti, bet kartu geb6ti pagarbiai atmesti
neteis6tus pra5ymus, nedaryti itakos asmens apsisprendimui;

6.9.2. i5lai$ti nepriekai5tingq reputacij4, geb6ti deramai atlikti savo pareigas, nuolat
tobulintis;

6.9.3' rykdyti savo pareigas atsakingai, rlpestingai, atidLiai ir profesionaliai, tinkamai
atlikti pareigybes apraiyme nustaq/tas funkcijas, laiku ivykdyti pavestas uZduotis, o pastebejus,
jog kiti darbuotojai daro ar ketina atlikti neteis6tas veikas, jq veikloje kyla arba gali kilti interesq -
nedelsiant pateikti informacij4 Cenho direktoriui el. paitu joniSkiosc@gmail.com;

6.9.4. uLtikinti, kad darbo vieta visada bfltq svari ir tvarkinga, savo pavyzdZiu
demonstruoti saugi4 elgsen4 bei laikytis patvirtintq darbq ir priesgaisrinds saugos reikalivimq;

6.9-5. darbo metu nelaikyti ir nevartoti alkoholiniq ar kitokiq psichotropiniq medziagq;



6.9. 6. blti paslaugiis, kantrls, toleranti5ki, pagarbiis, tvarkingi;
6.9.7. konfliktin6se situacijose elgtis objektlviai ir nesali5kai, i5klausyti visq suinreresuorq

pusiq argumentus ir ieikoti objektyviausio sprendimo;
6.9.8. vadovautis visuotinai priimtomis moralds normomis, savo elgesiu, drausme ir

kulffia stengtis biiti palyzdZiu kitiems asmenims.

III SKYRIUS
DARSUOTOJV TARPUSAVIO SANTYKTAT

7. Centro tarpusavio santykiai su kitais Centro darbuotojais turi buti grindZiami
pasitikdjimu, s4Ziningumu, lygiateisiSkumu, tolerancija, takti5kumu, mandagumu ir savitarpio
pagalba. Centro darbuotojai turi paddti vieni kitiems profesin6je veikloje, keistis patirtimi ir
Ziniomis.

8. Centro darbuotojai negali:
8. 1. lZeidineti, Zeminti kitq darbuotojq ar menkinti jq reputacijos;
8.2. SmeiZti kitq darbuotojrl;
8.3. kurstyti nesantaikos, SantaZuoti bei grasinti;
8.4. seksualiai ar kitaip priekabiauti.
9. Centro darbuotojai privalo vengti:
9.1. varLyti kitq darbuotojq teises ar teikti privilegijas ddl jq tautybds, kilmes, kalbos, rasds,

lyties, seksualines orientacijos, amZiaus, socialinbs, tuitines ar Seimyninds paddties, religijos,
lsitikinimq, politiniq ar kitq paZifirq, uZimamq pareigrl;

9.2. trukdyti bendradarbiq darbui ir sudaryti situacijas, verdiandias bendradarbius atskleisti
informacij4, kurios neturi Zinoti kitas asmuo;

9.3. bendradarbio charakterio, jam biidingq savybiq vie5o aptarimo, apkalbq;
9.4. neigiamq emocijq demonskavimo.
1 0. Centro administracijos darbuotojai privalo:
10.1. stengtis sukurti vadovaujamame kolektywe darbing4 ir draugi3k4 aplink4, uZkirsti

keli4 konfl iktams, Salinti nesutarimq prieZastis;
10.2. su darbuotojais bendrauti mandagiai, duoti ai5kius, suprantamus ir nedviprasmiSkus

pavedimus;
10.3. pastabas d€l darbuotojq klaidq ir darbo triikumq reik5ti korekti5kai;
10.4. stengtis paskirstyti darb4 vadovaujamame kolektyve tolygiai, kad bltq efektyviai

panaudotos kiekvieno pavaldaus darbuotojo galimybes ir kvalifikacija;
10.5. vie3ai nereik5ti savo palankumo ar nepalankumo pavaldiems darbuotojams, vertinti

juos pagal jq dalykines savybes;
i0.6. priimti sprendimus, susijusius su darbine veikla (fskaitant paskyrimus i pareigas,

sprendimus ddl atrankq laimetojq, rekomendacijas apdovanojimams, priedus ir pan.), tik
vadovaudamiesi darbuotojq dalykindmis savybemis, kvalifikacija, turimomis profesindmis
Ziniomis ir nuopelnais, viebai pagirti ypad pasiZymejusius darbuotojus;

10.7. skatinti pavaldZius darbuotojus reikSti savo nuomong irj4 i5klausyti;
10.8. btiti reikliems ir teisingiems pavaldiems darbuotojams, savo elgesiu ir darbu rodyti

jiems pavyzdi.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJU ELGESYS NE DARBO METU

1 1. Ne darbo metu darbuotojai privalo:
i 1 .1 . elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio normas, visada prisiminti, kad pagal jq elgesi

sprendZiama apie vis4 Centro darb4 irjo darbuotojus;
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I 1.2. nepiktnaudZiauti. einamomis pareigomis, 
_ 
nenaudoti dokumentq, patvirtinandiq

einamas pareigas ir suteiktus igaliojimus, sietiant paveikti titus usmenis pri-i-rrrti ;'lJms patankq
sprendim4;

11'3. nepiktnaudziauti, nevartoti psichotropiniq ir narkotiniq mediiag4 ne gydymosi
tikslaisl

1 1.4. privatq gyvenim4 tvarkyti taip, kad nenukentetu darbiniai interesai.

DARBUoToJU 
""."rtX 

ilYfiY,lvrMAr, KAr yRA srrlLoMAS
NETEISETAS ATLYGIS

12. Jeigu darbuotojui siflromas, i,adamas duoti, duodamas neteisetas atlygis atitinka
neteisdto atlygio poZymius arba. provokuojama i! priimti, darbuotojas privalo i&spdti tok!
neteisdlQ atlygi si[lant!, ladanti, ar dar.usi asmeni apie jo darom4 ilorup.inio pobudZio
nusikalstamq veik4, galimas pasekrnes (galim4 ikiteisminj tyrimq, bauuianq| atsakomybg) irpareikalauti nedelsiant nutraukti tokius veiksmus. Darbuotojas turi aiskiai purufr,ti ir savo elgesiu
parodyti, kad netoleruoja korupcinio pobiidZio nusikalstamos veikos, ir neprovokuoti asmens duoti
neteiseto atlygio (ky5io). Taip pat darbuotojas turi paaiskinti, taj ;t piivates pranesti apie tai
centro direktoriui arba policijai, ar Lieruvos Respublilos speciariqiq tyrimq tamydai. 

-

_ 13. Darbuotojas privalo atsisakyti priimti ir kitus daiktus, kurie nors ir neatitinka neteiseto
atlygio poZymiq, taip pat nelaikytini dovanomis, gautomis pagal tarptautini protokol4 ar tradicijas,kurios iprastai yra susijusios su darbuotojo pareigomis, iaip pat n"tuitytioi reprezentacijai
skirtomis dovanomis su varstybds, ;staigoi ii tito'tia simborika arba pasruugoriis, tui yru
naudojamasi darbo tikslais.

. - 14. Darbuotojas privalo paaiskinti tokius daiktus siiilandiam asmeniui, kad jq pridmimas
g-ali. bnti vertinamas kaip Lietuvos Respublikos viesqiq ir privadiq interesq derinimo'i's,ary-o a.
Kodekso paZeidimas, bei paraginti neteikti, atsiimti siilomus daiktus. Nepavykus iS karto perspeti
neteis6to atlygio davdjo (pvz'' jam pasi5alinus arba kai neteisetas atlygis atsiqstas pastu, per
kurjeri ir pan.), jis gali bfiti kviediamas telefonu, el. pasru ar kitais budais 

-(iei 
zinomi kintaktiniai

duomenys) at\,ykti i centro adminis tracii4 i atsiimti atsiqstu. * p"ulikto, daiktus. Jeigu
nepavyksta mindtg daiktq gr4Zinti juos palikusiam ar atsiuntusiam asmeniui arba neZinoma, kas
.1uos paljko ar atsiunte, del jq priimamas vienas iS Kodekso 20 punkte nu.oOytr; spr"naimq.

15. Jei neteisdtas atlygis. buvo pasiiily.tas ar paiaditas elektroniniu iugt r, i"t"ronu u,.kitomis rySio priemondmis (socialiniq iinttq pastcyrose), darbuotojas privalo imtis priemonirtr
irodymams i5saugoti, neistrinti erektroninio 

-taisko, 
dvs prun.ii-q, puau.yii m'onitoriaus

nuoftauka su matomu tekstu,. jei yra- galimybe, padaryti potattirl ,u o.t.ireta ittyll siulandiu
asmeniu garso ira3us. Jei neteisdtas atlygis buvo aisiqstas anonimislai pasto siunta arler nrjer!,asmuo, dirbantis centre, privalo padaryti siuntos iipakavimo ir jos turinio nuotraukis, apie taiinformuoti Centro direktorir4.

16' Asmeniui, kuris i5rei5ke nor4 finansi5kai ar kitokia turtine israiska padekoti istargai rLsuteiktas paslaugas, turi b[ti paaiskinta, kad taijis gali padaryti skirdamas param4 ar labdar4 pagalLietuvos Respublikos labdaros r paramos lstatym?.
17. Apie si[lyt4, siiilomq, 

1adam4 
duoti ar duot4 @alikt4, rast4, atsiqst4, perduot4 per kit4asmeni) neteiset4 atlygf darbuotojai visais atvejais ZodZiu, rastu, telefonu ar elektroniniu brtdunedelsdami privalo prane5ti uZ Centro direktoriui. Jei neteisdtas atlygis turi korupcinio pouuozionusikalstamos veikos pozymiq (atrygiu siekiam a daryri jtak4 daiblotojur, tui .;i. f.iret* u.neteisetai veiktq arba neveiktq vykdydamas igaliojimus), darbuotojas, vaiovaudariasis Lietuvos

|espublikos korupcijos prevencijos istatyto 9 straipsmu, privalo informuoti LiefuvosRespublikos prokuratdr4, Specialiqjq ryrimq iamyb4 arba kit4 ikiteisminio tyrimo istaige.1.8. centro direktorius, gavgs informacii q apie tai, kad darbuotojam.F;tii;;;; Ladamasduoti arba duotas (paliktas, rastas, atsiqstas, 
- 
perduotas per kitq usm"nl; neteretas utlygi, urtusi[loma paveikti kit4 asmeni, dirbantf centre, kad iis veikq arba neveikq, privalo: 

-.'J
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18.1. nuqrkgs i viet4, issiaiskina preliminarias ivykio aplinkybes (asmens, siflliusio,
Zaddjusio duoti ar davusio neteisdt4 atlyg!, tapaybg, ketinimus ir pan.);

., ,18.2. ivertings gautos informacijos furin! ir nustatgs gaiimos korupcinio pobiidZio
nusikalstamos veikos poimiq, nedelsdamas informuoja savivatalues administracijos direktoriq
k kompetentingas teisesaugos institucijas bei imasi viiq priemoniq galimai nusikaistamai veikai
sustabdli ir fiksuoti;

18.3. informuoja neteiset4 atlygi ftysi) siurant!, Zadant! duoti ar darusi asmen!, kad jis,
esant galimybei, turds palaukti, kol atvyks teisdsaugos pareigtnai. Jei toks asmuo pasisalino ii
ir,ykio vietos, apie tai informuoja atvykusius teisesaugos pareiglnus;

18.4. imasi priemoniq ivykio vietai apsaugoti, iki atvyks teisdsaugos pareigunai. Jeigu
galimai neteisetas atlygis buvo paliktas ant stalo, lkiStas i staldiq u, n,-".-tu, ant Zimes, rastas
automobilyje, drabuZiq kiSendse ar kitoje vietoje, bfltina palikti ji ten, kur yra, i5skyrus afvejus, kai
yra pavojus, kad neteisetas atlygis gali btti pamestas ar sunaikintas. lvykio vietoje nieko neliesti
rankomis, pvz., neperskaidiuoti pinigq kupiunl, ir stengtis uZtikrinti, kad ir kiti asmenys nieko
neliestq;

__ 18.5. esant galimybei ir nepaZeisdamas asmens duomenq apsaugos reikalavimq, fvykifiksuoja garso ar vaizdo jra5u;
18-6. jei yra asmeng, kurie galdjo matyti neteisdto atlygio davimo ar bandymo i! duoti

fakt4, uZsira5o jq kontaktinius duomenis, kuriais bfltq galima susisiekti, esant galimytei papra5yti
palaukri. kol avyks teisesaugos pareigiinai;

J8.7. 
jeigu ivertings surinktos informacijos turin! nustato, kad nera galimos korupcinio

pobndZio nusikalstamos veiko.s poZymiq, informuoja Savivaldybds administricijos direktoriq ir
imasi priemoniq gautiems dai}iams gr4Ltnti arba priima sprendimus, numatytus Kodekso 20
punkte.

19. centro direktorius, gavgs pranelim4 apie siiilyt4, si[lom4, zadam4 duoti ar duot4
galimai neteiset4 atlygl, jei neteisetas atlygis perduodamas teisdsaugos jstaigoms arba grqZinamas
davejui, inforrnuoja Savivaldybds administracijos direktoriq.

20. Jeigu neteisdtas atlygis n6ra perduodamas teisdsaugos istaigoms (nesant nusikalstamos
veikos suddties ir kai davejas.atsisako ji atsiimti) arba negrqiinamas d-avdjui'(neZinomas neteiseto
atlygio davdjas), vadovaujantis galiojandiais teises aktais ir protingu-o prin.ipu, gali b[ti
priimamas vienas i5 5iq sprendimq:

20.1. neteisdtas atlygis perduodamas labdarai;
20.2. neteisetas atlygis sunaikinamas;

., 20.3. neteisdtas atlygis.nuasmeninamas ir naudojamas bendroms Centro ir jo interesantq
reikmdms (pvz., papuoiti bendrojo naudojimo patalpasj.
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21. DraudZiami bet kokie veiksmai ar elgesys socialines Ziniasklaidos priemondse, kurie
gali pakenkti Centro, jo darbuotojq reputacijai ar padaryti jiems Zalos.

. .22. Darbuotojas privalo. elgtis apdairiai ir prisiimti atsakomybg uZ informacii4, kuri4 iissukuria ar.ikelia, kai ji yra susijusi su centro administracija, centro darbuotojais, nffihuro-ui
nuo to, ar informacija pateikta darbo metu, ar ne darbo metu

23. Darbuotojas, viesai reikidama.s sa:o luomong apie valstybds vardzios ar valdymoinstitucijq veikl4 ar vykdom4 politik4, turi atsiZvelgti 1 tar, tao 1o nu.oon" siais klausimais garibiiti suprantama kaip oficiali Centro administraciios nuomone.
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24' Jeigt Centro darbuotojas nesilaiko Sio Kodekso nuostatq, bet kuris asmuo turi teisgpateikti skund4 Centro direktoriui del Sio darbuotoio veiksmu.
25' centro direktorius, gavgs informaciiq, kad darbuotojas yra galimai pazeidgs, Lietuvos

Respublikos korupcijos prevencijos istat'r.mo Sio Kodekso ii t i ,fri i"irj, ui.t1-rrr,orru,ur,
patikrina gau14 informacii4 ir, surinkgs irodymq apie galimai padaryte'n;sii;nffi, praoeda
tamybin! patikrinim4.

26' Centro direktorius kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio
l1-dltr +: konsultuoja juos Centro administracijos veiklos srityse kylandiais antikoripcinio etgesio
klausimais, pagal kompetencii4 ir poreikl iiems taiko korupcijai atsparios aplinkos kurimo
pdemones ir kitas teisds aktuose numat5rtas prevencines ir (ar) poveikio pri"-oo"r.

27. Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas skelbiamas Centro interneto svetainere.


