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MOLETU R. KUNO KULTUROS IR SPORTO CENTRO
ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Moletq r. kflno kultflros ir sporto centro (toliau - Sporto centras) antikorupcinio

elgesio kodeksas (toliau - Antikorupcinio elgesio kodeksas) nustato pagrindinius Sporto centro

pasitikejimo darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis (toliau kartu - darbuotojai), antikorupcinio

elgesio principus, kuriq jie ipareigojami laikytis, atlikdami teises aktuose nustatytas pareigas ir
vykdydami j iems pavestas funkcijas.

2. Antikorupcinio elgesio kodekso tikslas - kurti ir palaikyti atspari4 korupcijai darbo

aplink4 Sporto centre, ugdyti Sporto centro darbuotojq antikorupcini s4moningum4, atsparum4

korupcijai, lojalum4, atsakingumq ir sqliningum4, didinti Sporlo centro veiklos skaidrum4,

vie5um4, Sporto centro bei jq darbuotojq autoritet4 ir pasitikejimq jais visuomeneje.

3. Sporto centro darbuotojai, igyvendindami jiems pavestus uZdavinius ir funkcijas,

isipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq korupcijos prevencij4,

reikalavimq, netoleruoti korupcinio elgesio, neteisetq dovanq, nepotizmo, interesq konflikto,

ky5ininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, piktnaudZiavimo tarnyba ir kitq korupcinio

pobldZio nusikalstamq veikq bei kitq teises normq paZeidimq.

4" Antikorupcinio elgesio kodekse vartojamos s4vokos:

4.1. Dovana - bet koks neatlygintinai perduodamas turtas ar turtine teise, apimanti visk4,

k4 galima ivertinti pinigais, t. y. daiktai, paslaugos, ivairios pramogos, nuolaidos, dovanq dekiai,

paskolos ir kita.

4.2. Kronizmas - draugq ir bidiuliq protegavimas ir jq globa, naudojantis turimomis

pareigomis bei statusu.

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

uZimamomis pareigomis bei statusu.

4.4, Skaidrumas - veiklos politika, susijusi su atvirumu, vie5umu, atskaitingumu,

sprendimus priimandiqjq atsakomybe, sprendimq pagristumu, aiSkumu, informacijos sklaida,

komunikavimu.

4.5. Vadovybe - Sporto centro direktorius, Sporto centro direktoriaus pavaduotoja

ugdymui, Sporto centro pavaduotojas [kio reikalams.

5. Kitos Antikorupcinio elgesio kodekse vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos

apibreZtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatyme, Lietuvos Respublikos vieSqiq ir
privadiq interesq derinimo istatyme, Lietuvos Respublikos lobistines veiklos istatyme ir Lietuvos

Respublikos prane5ej q apsaugos istatyme.



II SKYRIUS
SKAIDRIOS VEIKLOS IR ANTIKORUPCINIO ELGESIO STANDARTAI

6. Sporto centro pagrindiniai antikorupcinio elgesio standartai, padedantys pasiekti

geresniq rezultatq:

6.1. skaidrumas ir vie5umas. Sporto centro veikla turi bflti vie5a ir suprantama, atvira

ivertinti. Darbuotojai savo veikloje privalo uZtikrinti teises aktuose nustatyt4 savo veiksmq,

priimamq sprendimq ir atliekamq darbq vieSum4, prireikus pateikti sprenclimq priemirro bei darbq

atlikimo motyvus, teikti informacij4 vienas kitam ir kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams ir
visuomenei (informacijos teikimas gali bfrti ribojamas tik teises aktuose nustatytais atvejais) ir
vengti vie5qjq ir privadiq interesq konflikto bei elgtis taip, kad nekiltq abejonitl, kad toks

konfliktas yra;

6.2. atsakomybd. Sporlo centro darbuotojai turi atsakyti uZ savo sprendimus, veiksmtl
padarinius, tinkam4 informacijos, dokumentq naudojimE ir jq konfidencialum4;

6.3. objektyvumas. Sporto centro darbuotojq sprendimq priemimas ir kiti veiksrnai

vykdant pavestas tarnybines funkcijas turi bUti neSali5ki ir obiektyvfls;
6.4. teisingumas. Sporlo centro darbuotojai privalo vienodai tamauti visiems Zmonems,

nepaisydami tautybes, rasds, lyties, kalbos, kilmes, socialines padeties, religinitl isitikinimq ir
politiniq paZinrq; bUti teisingi nagrinedami pra5ymus, skundus, pareiSkimus, nepiktnaudliauti
suteiktomis galiomis, naudoti savo darbo laik4 efektyviai ir tik darbo funkcijq vykdymui;

6.5. s4Ziningumas ir nelali5kumas. Sporto centro darbuotojai privalo deklaruoti savo

privadius interesus teises aktq nustatyta tvarka ir atvejais, elgtis nepriekai5tingai, nepriimti, neteikti
il nesifilyti netinkamq dovanq, nebtti korupcinio pobtdZio nusikalstamq veikq ar kitq teises aktais

uZdraustq veikq iniciatoriais, planuotojais ar vykdytojais, btti objektyvfls priimdami sprendimus,

vengti asmeniSkumo, i5klausyti ir pateikti toki4 informacij4, kuri padetq asmeniui priimti
tinkamiausi4 sprendim4, nedemonstruoti savo simpatijq ar antipatijq ir i5skirtinio demesio

atskirierns asmenims ar jq grupems.

7. Sporto centras uZtikrina jq veikl4 reglamentuojandiq nacionaliniq teises aktq

reikalavimq, antikorupcinio elgesio normtl ir standartq, skaidrios veiklos principq, antikorupcijos
politikos nuostatq igyvendinim4 savo veikloje.

III SKYRIUS
ANTIKORUPCINIO ELGESIO NORMOS

8. Vadovybe uZtikrina sprendimq objektyvum4 susilaikydama nuo bet kokiq veiksmtl,

kurie galetq suteikti pagrindo abejoti vadovybes neSali5kumu, savo elgesiu rodo pavyzdi
pavaldiems darbuotoj ams.

9. Sporlo centro darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, neturi teises priimti ir
(a0 teikti dovanq, i5skyrus istaigq reprezentacijai skirtq dovanq perdavimo, saugojimo ir
eksponavimo nustatytas i5imtis.

10. Sporto centro netoleruojamas nepotizmas ir kronizmas.

11. Vadovybe ir (ar) jos igalioti asmenys pagal kompetencij4 kontroliuoja, kaip

darbuotojai laikosi vie5qjq ir privadiq interesq derinirno reikalavimq, teikia rekomendacijas,

konsultuoja, ugdo darbuotojq antikorupcini s4moninguffi4, siekdami uZtikrinti efektyvi4 vieSqjq ir
privadiq interesq konfl iktq prevencij 4.

12. Sporto centro darbuotojai netoleruoja neskaidraus, SaliSko elgesio, apie visus tokio



pobfidZio atvejus informuoja savo tiesiogini vadov4, Sporto centro igaliot4 asrnenf .

13. Sporto centro savo interneto svetainese vie5ina vis4 informacij4, kuri4 privalo

atskleisti vadovaujantis teises aktq reikalavimais. Sporto centro darbuotojai tiesiogiai ar

netiesiogiai-nenaudoja informacijos, kuri4 suZinojo vykdydami jam paskirtas funkcijas, asmeninei

ir (ar) kitq asmenq naudai gauti. Nedarbo metu ar nutrflkus darbo santykiams su Sporto centrLl,

darbuotojai privalo uZtikrinti informacijos, kuri4 suZinojo vykdydami funkcijas Sporto centre,

konfidencialumq teises aktq nustatyta tvarka, tiesiogiai ar netiesiogiai nenaudoti Sios informacijos

asmeninei ir (ar) kitq asmenq naudai gauti,

14. Vadovybe prisiima atsakomybg ir isipareigoja savo asmeniniu pavyzdZiu, kasdieniais

darbais, kurti ir palaikyti antikorupcing aplink4, pagrist4 pagarba darbuotojams, paslaugq gavejarns

ir kitiems asmenims, kuomet vadovybes ir darbuotojq dialogas, abipusis pasitikejimas, ai5kus

kiekvieno darbuotojo funkcijq, atsakomybiq ir l[kesdiq nustatymas, kompetentingas

bendradarbiavimas su interesantais ir kitais asmenimis skatina antikorupcinds, racionalios ir
efektyvios veiklos fgyvendinim4, stiprina dalyking reputacij4 ir didina visuomenes pasitikejim4.

15. DraudZiamos bet kokio pobfidZio dovanos, materialine parama ar kita pagalba Sporlo

centro i5teldiais politinems partijoms, jq atstovams, taip pat kandidatams i politines pareigas.

16. Sporto centras imasi visq bltinq priemoniq, kad savo veikloje uZkirstq keli4

korupcinio pobldZio nusikalstamq veikq bei kitq teises normq paZeidimams.

IV SKYRIUS
ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKOS IGYVENDINIMAS, PRIEZIUNA TN

KONTROLE

17. Sporto centre, teises aktq nustatytais atvejais, turi bflti paskirtas atsakingas asmuo,

kuris bfltq atsakingas uZ korupcijai atsparios aplinkos klrim4.
18. Kiti Sporto centro darbuotojai prie antikorupcines aplinkos klrimo ir palaikymo

institucijoje prisideda pagal kompetencij4.

V SKYRIUS
ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSO REIKALAVIMU LAIKYMASIS

19. Visi Sporto centro darbuotojai privalo susipaZinti sr.r Antikorupcinio elgesio kodeksu

ir laikytis jame nustatytq reikalavimq.

20. Sporto centro darbuotojai apie korupcinio pobldZio nusikalstam4 veik4 Lietuvos

Respublikos prokurat[rai, Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybai arba kitai ikiteisminio

tyrimo istaigai privalo pranesti asmeni5kai arba per Sporto centro darbuotoj4, atsaking4 uZ

korupcijai atsparios aplinkos kurim4, per imanomai trumpiausi4 laik4 nuo suZinojimo momento,

jeigu gauna duomenq, leidZiandiq pagristai manyti, kad buvo padaryta ir (ar) daroma 5i veika ir
(ar) rengiamasi j4 daryti.

21. Nepriklausomai nuo informacijos pateikimo b[do, Sporto centre gauta informacija,

apie galim4 istatymq ir (ar) Antikorupcinio elgesio kodekso nuostatq paLeidimq, turi bflti i5tirta

s4Ziningai ir nuodugniai, teises aktq nustatytatvarka ir terminais.

22. Sporto centras netoleruoja jokio neigiamo poveikio apie paleidimus prane5usiq

darbuotojq atlvrlgiu. Sporto centras garantuoja apie paZeidimus prane5andiq asmenq

konfidencialum4 ir imasi visq priemoniq, kad tokie asmenys bltq apsaugoti nuo bet kokiq galimq

neigiamq pasekmiq.



VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Antikorupcinio elgesio kodeksas yra Sporto centro vidaus tvarkos taisykliq ir kitq
teises aktq sudetine dalis.

24. Pasikeitus Sporto centro veiklos aplinkai (politinei, socialinei, teisinei, ekonominei),

remiantis igyta nauja patirtimi, Antikorupcinio elgesio kodeksas gali buti keidiamas, papildomas.

25. Darbuotojai su Siuo ApraSu yra supaZindinami elektroninemis priemonemis, kaip

numato Moletq r. kuno kultfiros ir sporto centro darbo tvarkos taisykliq 9 skyriaus 4 punktas,

26. Antikorupcinio elgesio kodeksas skelbiamas Sporto centro interneto svetaindse.

Moletq r. kuno kultfiros ir sporto centro darbuotojq atstovas
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