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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Kauno rajono
savivaldybes tarybos 2014 m. rugsejo 25 d. sprendimu Nr. TS-371 patvirtinta Kauno rajono
savivaldybes20l5-2020 korupcijos prevencijos programa ir Sios programos igyvendinimo priemoniq
planu, siekdamas apibreùti veiklos ir elgesio principus, kuriq privalo laikytis bendroves darbuotojai,
kad vykdant nustatytas funkcijas ir pareigas bütq uZtikrintas jq nepriklausomumas, uZkertamas kelias
atsirasti ir plisti korupcijai, sukurta tinkama ir geranori5ka bendroves darbo aplinka ir gerinamas
bendroves ivaizdis bei pasitikejimas jos vykdoma veikla:

1. T v i r t i n u UAB,,Giraites vandenys" darbuotojq elgesio kodeks4 þridedama).

2. Nuro d au UAB,,Giraitès vandenyso'ilealaikio turto irpersonalo specialistei Vidai Grie5iuvienei
su Siuo isakymu supaZindinti visus imones darbuotojus, paskelbti 5! isakym4 ir jo priedus viesai
imones interneto svetaineje bei imones skelbimq lentoje.

3. IpareigojuvisuslmonesdarbuotojuslaikytisUAB,,Giraitèsvandenys"darbuotojqetikos
kodekso nuostatq irjomis vadovautis priimant sprendimus, vykdant darbo pareigas.

+. Sio isakymo vykdymo kontrolç p a v e d u UAB ,,Giraites vandenys" ilgalaikio turto ir personalo
specialistei Vidai Grie5iuvienei.

Vandentvarkos inZiniere,
L e. direktoriaus pareigas
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UAB ,,GIRAITES VANDENYS" DARBUOTO4T ETIKOS KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB ,,Giraites vandenys" (toliau - Bendrove) etikos kodekso (toliau tekste - Kodeksas)
tikslas - apibrèLti veiklos ir elgesio principus, kuriq privalo laikytis Bendroves darbuotojai,
kad vykdant nustatytas funkcijas ir pareigas bütq uZtikrintas jq nepriklausomumas,
uZkertamas kelias atsirasti ir plisti korupcijai, sukurta tinkama ir geranori5ka darbo aplinka,
kad tarp bendradarbiq ir kitq susijusiq asmenq vyrautq pagarba, gerinamas Bendroves ivaizdis
bei pasitikêjimas jos vykdoma veikla, didinama darbuotojq atsakomybe prie5 visuomeng.

Kodekso nuostatos ir normos taikomos ir yra privalomos visiems be iðimties Bendrovès
darbuotojams, tiek atliekantiems savo pareigas darbo metu, tiek veikiantiems ne darbo metu,
kad bütq i5vengta situacijq, kurios gali sukelti vie5qjq ir privaöiq interesq konfliktus, ar
veiklos, nesuderinamos su vieðuoju interesu, kuria siekiama neteisêtos naudos sau ar savo
artimiesiems arba sudaromos s4lygos kitiems asmenims turèti naudos.

Kodeksas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
darbo kodeksu, Akciniq bendroviq istatymu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo
istatymu, Korupcijos prevencijos lstatymu bei kitais teisês aktais.

II. BENDRIEJI DARBUOTOJU ELGESIO PRINCIPAI

. Bendrovès darbuotojai Kodekso nuostatomis yra ipareigojami vykdyti ne tik savo
pareiginiuose nuostatose numatytas pareigas ir funkcijas,taéiau ir laikytis Kodekso numatytq
reikalavimq bei elgesio principq. Vykdydami darbo pareigas ir veikdami po darbo valandq
Bendroves darbuotojai privalo vadovautis Siais principais:

4.1. Pagarbos Zmogui ir Bendrovei principas. Vadovaujantis ðiuo principu darbuotojai privalo:

4.1.1. gerbti ir nepaZeisti bendradarbiq, klientq, interesantq teisiq bei laisviq, Siq asmenq
orumo;

4.1.2. vykdant pareigas gausinti Bendrovès turt4, neignoruoti Bendrovés sprendimq,

isakymq ar veiksmq;

4.1.3. vykdyti pareigas rüpestingai, atsakingai, atsiZvelgiant ! Bendroves interesus;

4.1.4. pagalpaskirt! irtik Bendroves interesais naudoti Bendroves finansines lèSas irturt4;

4.1.5. savo veiksmais ar siülomais sprendimais nediskriminuoti atskirq asmenq ar
visuomenês grupiq lyties, rasès, tautybès, kalbos, kilmes, socialinés padèties, tikêjimo,
isitikinimr¿ ar paùiun4, amùiaus,lytinès orientacijos, negalios, etnines priklausomybés,
religijos pagrindu ir imtis teisétq priemoniq pastebetai diskriminacijai sustabdyti;
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4.1.6. savo veiksmais ar siulomais sprendimais veikti Bendroves ir jos prestiLo, ivaizdLio
gerinimo naudai;

4.1.7. su asmenimis bendrauti geranori5kai ir pakanðiai, pagarbiaijuos i5klausyti ir imtis
visq imanomq, teisetq priemoniq Siems asmenims padêti, demesingai reaguoti ! Siq
asmenq pra5ymus;

4.1.8. imtis teisetq priemoniq uZkirsti keli4 pastebétai diskriminacijai.

4.2. Teisingumo ir neSali5kumo principas. Vadovaudamiesi Siuo principu darbuotojai privalo:

4.2.1. vykdant savo pareigas - visus asmenis traktuoti vienodai, nepaisant jq turtinês ir
socialinès padêties, tautybès, rases, lyties, kalbos, politiniq paLiurq, religiniq
isitikinimq bei tai, kokia jq padêtis Sios Bendrovès hierarchijoje;

4.2.2. priimti teisingus ir pagristus sprendimus, neturint iðankstinio nusistatymo prie5
priimant tokius sprendimus, veikti vadovaujantis tik vie5aisiais interesais;

4.2.3. einant pareigas nepaZeisti istatymq bei kitq teisés aktq, veikti tik pagal suteiktus

igaliojimus ir jq nevir5yti;

4.2.4. nepiktnaudZiauti Bendrovês suteiktais igaliojimais, uZimama padètimi Bendrovèje ar
Bendrovès suteiktu turtu, skirtu pareigq atlikimui;

4.2.5. konfliktinêse situacijose elgtis ne5ali5kai, i5klausyti visq konflikte dalyvaujanðiq Saliq
argumentus ir ie5koti objektyvaus sprendimo;

4.2.6. vykdant pareigas situacijose susijusiose su darbuoto.jui artimais asmenimis
(giminaiðiais, Seimos nariais, draugais) nusiSalinti nuo sprendimq priémimo
procedüros.

4.2.7. Bendrové nedalyvauja politiniq partrjq, politiniq organizacijq vykdomoje veikloje,
taöiau Bendrovés darbuotojams nedraudZiama dalyvauti politiniq organizacijq
veikloje, büti jq nariais, dalyvauti rinkimuose i valstybes ar savivaldybês valdZios
institucijas. Visais atvejais darbuotojai, dalyvaujantys politinit4 organizacijq veikloje,
uZimantys renkamas pareigas savivaldybés ar valstybés institucijose, privalo vengti
interesq konflikto jei priimami sprendimai susijç su Bendrove ar jq uZimomis
pareigomis Bendrovèje. Bendrovès darbuotojai dalyvaujantys politiniq organizacijq
veikloje negali naudoti Bendrovès vardo siekdami paveikti treðiuosius asmenis.

4.2.8. Bendrové turi teisç ir pareig4, vykdydama teisét4 veikl4, informuoti valdZios, politiniq
partrjq ir organizacijq atstovus apie savo oficiali4 poziclj4 dél bet kokio klausimo,
kuris daro itak4 Bendrovès veiklai, jos darbuotojams, klientams ir akcininkams.
Bendrove taip pat turi teisç i5sakyti savo nuomonç dèl klausimq, kurie gali turèti
atgars! visuomeneje, kurioje Bendrovè vysto savo veikl4. Bendrovés oficiali4 pozicij4
turi teisç pareik5ti tik tokius lgaliojimus turintys asmenys - direktorius arba kiti jo
igalioti darbuotojai.

4.3. Nesavanaudi5kumo principas. Vadovaujantis Siuo principu Bendrovés darbuotojaiprivalo:

4.3.1. nesinaudoti savo tarnybine padetimi, reikalaujant paveikti kitq asmenq sprendimus,
siekiant naudos sau, savo ðeimai, artimiesiems ar draugams;

4.3.2. dirbti Bendroves interesams, nesinaudoti Bendroves nuosavybe ne darbinei veiklai,
taip pat nesinaudoti su darbu susijusia informacija kitaip, negu nustato Bendroves
vidaus dokumentai;
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4.3.3. nenaudoti Bendroves vardo politinei, religineiveiklai, privaðiam verslui, siekiant gauti
asmeninç naud4 sau ar artimiems asmenims, paveikiant treðiqjq asmenq priimamus
sprendimus;

4.3.4. nesiekti asmeninès naudos sau, Seimos nariams, artimiesiems draugams, vykdant
pareigas neturèti asmeniniq interesq, o kilus grésmei del asmeniniq ir vie5q interesq
paZeidimo - nedelsiant nusi5alinti nuo su tuo susijusiq sprendimq priêmimo procesq;

4.3.5. dirbti Bendrovès, darbuotojq ir visuomenes labui.

4.4. S4äiningumo principas. Vadovaudamiesi Siuo principu Bendrovés darbuotojai privalo:

4.4.1. nesiimti apgaulês, sukðiavimo ir korupcijos bei kitq teises aktais uZdraustq veikq;

4.4.2. tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai nepriimti jokiq materialiq ar nematerialiq dovanq, kai
esama pagrindo manyti, jog siekiama paveikti tam tikro darbuotojo veiksmus ar
sprendimus ir perspéti toki4 dovan4 siülanti asmen! apie gresianði4 atsakomybç;

4.4.3. nenaudoti darbuotojo veiklai nustatyto laiko, Bendroves darbo priemoniq, finansiniq
ar Zmogi5kqjq i5tekliq ne Bendrovès poreikiams tenkinti;

4.4.4. pastebejus korupciniq veiklq apraiSkas arba kilus itarimams dèl galimq neteisetq
veiksmq nedelsiant prane5ti asmeniui, atsakingam uL korupcijos prevencij4
Bendrovêje.

4.5. Atsakomybès principas. Vadovaudamiesi Siuo principu Bendrovés darbuotojai privalo:

4.5.1. prisiimti atsakomybç uZ savo priimtus sprendimus ir reikalui esant juos pagristi;

4.5.2. teisès aktq nustatyta tvarka uZtikrinti savo veiksmq, sprendimq vieðum4;

4.5.3. atsakyti uZ Bendroves informacijos ir dokumentq tinkam4 naudojim4 bei ðiq
dokumentq konfi dencialum4;

4.5.4. atsisakyti vykdyti neteisét4 nurodym4 ir apie tai prane5ti tiesioginiam vadovui,
nurodant pagrindus, kodel nurodymas laikomas neteisêtu.

4.6. Pavyzdingumo principas. Vadovaujantis ðiuo principu Bendroves darbuotojai privalo:

4.6.1. atlikti savo pareigas laiku ir kompetentingai;

4.6.2. veikti profesionaliai,pripaùinti savo klaidas ir jas taisyti;

4.6.3. siekti ZodZio ir veiksmo vienybes;

4.6.4. nuolat tobulintis ir kelti savo kvalifikacij4;

4.6.5. büti toleranti5kais, paslaugiais, pagarbiai elgtis tiek su darbuotojais, tiek su kitais
asmenimis;

4.6.6. darbo metu savo iÉvaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdi bei laikytis visuotinai
pripaZintq etikos normq;

4.6.7. nevartoti ir nebuti apsvaigus nuo alkoholio ar kitq kvaiðalq, vykdant tiesiogines
pareigas.

4.7. Konfidencialumo principas. VadovaudamiesiSiuo principu Bendrovés darbuotojaiprivalo:
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4.7.1. neskelbti informacijos, kuri jam patikéta tvarkyti (naudoti) darbo metu, jos
neatskleisti, neprarasti bei neperduoti bet kuriems asmenims, neigaliotiems toki4
informacij4 suZinoti, laikyti ar gauti;

4.7.2. nenaudoti dokumentuose ir kitose laikmenose laikomos informacijos savo Seimos
nariq, kitq asmenq, verslo, materialiniams ar kitiems poreikiams tenkinti;

4.7 .3. Lietuvos Respublikos teisês aktq nustatyta tvarka uZtikrintijam pateiktq dokumentq ir
informacijos saugum4 tokiu büdu, kad tretieji asmenys neturêtq galimybes su jais
susipaZinti ar pasinaudoti ;

4.7.4. informacij4 tretiesiems asmenims teikti tik teises aktq nustatytais atvejais ir tvarka,
laikantis Bendroves nustatytq taisykliq;

4.7.5. naudoti ir rinkti tik tiek ir tik toki4 informacij4, kurios reikia ir pakanka darbo
funkcijoms ar pavestai uZduoðiai atlikti.

4,8. Finansinés informacijos skaidrumo principas. Vadovaudamasi Siuo principu Bendrove
privalo:

4.8.l.teikti visapusi5k4 ir tiksli4 finansinç informacij4 akcininkams, vadovybei bei kitiems
susijusiems asmenims tam, kad jie galèq priimti teisingus sprendimus;

4.8.2.uätikrinti, jog darbuotojai, dalyvaujantys Bendrovès apskaitos procesuose, kurie
tiesiogiai daro itak4 vidaus ir vie5osioms finansinèms ataskaitoms, uZtikrintq, kad
Bendroves sandoriai butq kruopSðiai ir laiku fiksuojami apskaitos dokumentuose;

4.8.3. nedelsiant prane5ti apie dokumentuose atsiradusius netikslumus ir klaidas ir jas taisyti
teisés aktq nustatyta tvarka.

Bet kokia informacija, apskaitos dokumentuose ira5yta tyðia, siekiant nuslèpti tikruosius
duomenis yra laikoma 5iurkSðiu 5io Kodekso paZeidimu ir uZtraukia teises aktuose nustatyt4
atsakomybç.

UI. NUOSTATOS DEL INTERESq SUSIKIRTIMO, DOVANU AR PRIVILEGIJU
PRIEMIMO

6. Interesq susikirtimas ivyksta tuomet, kai darbuotojas savo elgesiu ir veiksmais atstovauja
Bendrovés interesus, taðiau siekia asmenines naudos. Tokia situacija gali buti vertinama kaip
tikras, potencialus ar numanomas interesq susikirtimas. Darbuotojai turi vengti interesq
susikirtimo situacijos, o kilus tokios situacijos grésmei - prane5ti tiesioginiam vadovui.
Neprane5imas apie bet koki interesq susikirtim4 traktuojamas kaip interesq susikirtimas ir
laikoma 5iurkÈðiu 5io Kodekso paZeidimu ir uZtraukia teises aktuose nustatyt4 atsakomybç.

7 . Darbuotojai turi vengti bet kokiq veiksmq, kurie galêtq neigiamai veikti jq veiklos, susijusios
su Bendrove, objektyvum4 ir Sali5kum4. Darbuotojq sugebejimas veikti objektyviai gali buti
sumenkinamas, jei jie turi asmeniniq interesq ar isipareigojimq, prie5taraujanðiq teisetiems
Bendrovès veiklos interesams. Su tarnyba nesusijç ar asmeniniai interesai - tai bet kokia
galima nauda patiems tarnautojams, jq Seimoms, giminaiðiams, draugams ar paZistamiems.

8. Dovanos, priklausomai nuo jq vertes ir nuo to, kam, kokiomis aplinkybemis ir kaip daZnai bei
kokiu tikslu yra teikiamos gali buti traktuojamos kaip nauda arba kyðis. Dovana yra
savanoriSkas asmeninio turto perleidimas neatlygintinai kitam asmeniui nesitikint uZ tai nieko
gauti. Taðiau dovanas, kurios yra susijusios su asmens einamomis pareigomis yra
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draudZiamos Lietuvos Respublikos teisés aktq, nepriklausomai nuo igyjamos naudos vertes.
Tokios dovanos teikimas ir, ar prièmimas laikoma neteisèta veika ir uZtraukia drausminç,
administracinç ar baudLiamq4 atsakomybç tiek ji teikusiam, tiek j4 priêmusiam asmeniui.

9. Bendrovèje draudZiama uZmokesðiq, paù.adq uZmoketi ar pinigq, dovanq, paskolq ar kitq
paslaugq, skirtq daryti itak4 teisingq sprendimq priémimui ir objektyviems verslo
sprendimams, siulymas irlar prièmimas.

10. Darbuotojai negali piktnaudZiauti savo pareigomis, naudoti dokumentq, patvirtinanðiq
einamas pareigas ir suteiktus igaliojimus, siekdami paveikti nepavaldZius asmenis priimti
jiems palankq sprendim4.

I l. Bendrovéje netoleruojamas tiesioginis ar netiesioginis ky5io siülymas, Zadejimas ar
priemimas. Apie bet kokius tokio pobudZio veiksmus turi büti nedelsiant prane5ta tiesioginiam
vadovui arba Bendroves vadovybei.

12. Darbuotojai gali vykti i su Bendroves veikla susijusius priemimus, kulturinius renginius ar
vaiSes, jeigu tokie veiksmai neprivers jq isipareigoti tretiesiems asmenims.

13. Bendrovès konfidencialios informacijos apsauga turi büti nuolat uZtikrinama. Konfidenciali
informacija - tai vieSai neskelbtina turtinê, finansine, techninè informacija, o taip pat
duomenys apie akcininkus, darbuotojus ir klientus. Darbuotojas privalo ùinoti, kuri
informacija yra konfidenciali, o jei abejoja, privalo tai i5siaiSkinti su atsakingais darbuotojais.

14. Darbuotojas negali atskleisti informacijos kitam asmeniui, nedirbanðiam Bendrovéje, i5skyrus
atvejus, kai turi tam leidim4. Darbuotojui taip pat draudíiama atskleisti konfrdenciali4
informacij4 savo Seimos nariams ir draugams. Tais atvejais, kai asmenys, nedirbantys
Bendroveje, yra supaZindinami su slapta informacija, turi buti uZtikrintas tolesnis Sios
informacijos saugumas. Bendroves viduje konfidenciali informacija turetq buti atsklei díiama
tik tuomet, kai tai yra bütina.

15. Kiekvienas darbuotojas, valdantis informacij4 apie paslaugas, klientus, jq asmeni ar
Bendrovés veikloje naudojamas technologrjas, jr¿ veikimo principus, negali Sios informacijos
pavie5inti, kol ji nera ohcialiai paskelbiama. Darbuotojas gali teikti ir vieðinti tik t4
informacij4, kuri4 vie5inti ipareigoja istatymai ir tik tokioje apimtyje, kad nebütq paZeisti
asmens duomenys ar Bendroves konhdenciali informacija.

16.

17.

18.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sprendim4 dêl nuobaudos skyrimo arba neskyrimo priima Bendrovés direktorius.

Drausminès nuobaudos skiriamos Darbo kodekso nustatyta tvarka.

Bendrovès darbuotojai isipareigoja vadovautis Siuo Kodeksu. Su Kodekso nuostatomis
supaZindinamas kiekvienas Bendrovês darbuotojas pasira5ytinai. Naujai priimami darbuotojai
pasiraSytinai supaZindinami iSkart po darbo sutarties sudarymo bei pasira5ymo.

5


