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MOLETU VArKU SAVARANTTSTO GYVENTMO NAMU DARBUOTOJU

ETIKOS KODEKSAS

I.IVADAS

1. Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namq darbuotojq etikos kodekso (toliau - Kodeksas)

paskirtis - apibreZti Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namq (toliau - [staiga) darbuotojq

elgesio normas, kuriq pagrindu ugdomapagarba bendradarbiams ir kitiems asmenims, didinamas

fstaigos autoritetas visuomeneje, skatinama atsakomybe uZ savo veiksmus, uZkertamas kelias

atsirasti ir plisti korupcijai. Etikos kodeksas remiasi [staigos vizija, misija ir pagrindinemis

vertybemis, padeda jas puoseleti, parodo, kaip [staigos darbuotojai turetq dirbti komandoje, su

klientais, verslo partneriais bei kitais visuomenes nariais.

2. Kodeksas nustato elgesio normas, kuriq privalo laikytis visi [staigos darbuotojai, atlikdami jiems

pavestas funkcijas ir veikdami ne darbo metu, kad i5vengtq situacijq, kurios gali padaryti neigiam4

poveiki |staigos prestiZui, sukelti vie5qfq ir privadiqjq interesq konfliktus, taip pat itvirtina
draudimus vykdyti su vie5uoju interesu nesuderinam4 veikl4, siekti neteisetos naudos sau ir (ar)

sau artimiems asmenims arba sudaryti tokias galimybes kitiems asmenims.

3. Kodekse vartojamos s4vokos:

3.1 . Asmeninis suinteresuotumas - moralinis isipareigojimas, turtine ar neturtine nauda arba kitas

panaSaus pobtidZio interesas, kuris b[tq palankus jam asmeni5kai arba jam artimiems asmenims;

3.2. Darbuotojas - Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namq pagal darbo sutarti dirbantis

asmuo.

3.3. Dovana - bet kuris materialing vertg turintis daiktas, paslauga ar kita nauda, si[loma irlar

suteikiama darbuotojui, kai tai yra ar gali bUti susijg su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo

veiksmams ar sprendimams.

3.4, Interesq konfliktas - situacija, kai asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedim4,

privalo priimti sprendim4 ar dalyvauti ji priimant, ar ivykdyti pavedim4, kurie susijg ir su jo

privadiais interesais.



3.5. Kodekso paZeidimas - Siame Kodekse nustatytq darbuotojo elgesio kodekso normq

paZeidimas, padarytas tiek veikimu, tiek neveikimu del darbuotojo kaltes.

3.6. Korupcija - tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priemimas turtines ar

kitokios asmenines naudos (dovanos, paslaugos, paZado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui uZ

atlikim4 arba neatlikimq veiksmq pagal einamas pareigas, taip pat darbuotojo veiksmai arba

neveikimas siekiant, reikalaujant turtines ar kitokios asmenines naudos sau arba kitam asmeniui ar

5i4 naudE priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siulymas ar suteikimas darbuotojui turtines

ar kitokios asmeninds naudos (dovanos, paslaugos, paLado, privilegijos) uZ atlikim4 arba

neatlikim4 veiksmq pagal darbuotojo einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant Sioje dalyje

nurodytas veikas.

3.7. Privatiis interesai - {staigos darbuotojo (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar netuftinis

suinteresuotumas, galintis tureti itakos priimamiems sprendimams atliekant darbo pareigas.

II. ETIKOS KODEKSO TIKSLAI

4. Kodekso tikslai:

4.l.ApibrdLti [staigos darbuotojq elgesio normas bei taisykles;

4.2. Informuoti ir Sviesti {staigos darbuotojus verslo etikos ir elgesio verslo aplinkoje klausimais;

4.3. Ugdyti [staigos darbuotojq atsakomybg;

4.4. Apsaugoti {staigos darbuotojus nuo konfliktiniq situacijq ir neeti5ko elgesio, apibreZiant

netoleruotino elgesio atvejus.

III. DARBUOTOJU ELGESIO PRINCIPAI

5. Pagrindiniai darbuotojo elgesio principai darbo metu yra Sie:

5.1. Patikimumo principas. Patikimumo principas apima Siuos elgesio reikaiavimus:

5.LL. kalbeil fiesiai - sakyti ties4, vengti dviprasmybiq ir i5sisukinejimq;

5.1.2. rodyti pagarbq - rodyti pagarbq Zmogui, jo teisems ir laisvems, nepriklausomai nuo jo

tautybes, rasds, lyties, kalbos, kilmes, socialines padeties, politiniq, religiniq ar kitokiq isitikinimq;
jokia forma ar b[du neskatinti asmenl+ nesilaikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, istatymq bei

kitq teises aktq, mandagiai, paslaugiai ir maloniai aptarnauti besikreipiandius asmenis;

5.1.3. rodyti lojalumq - rodyti i5tikimybg {staigai ir jos interesams, savo pavaldiniams,

bendradarbiams ir vadovybei, saugoti savo bei bendradarbiq garbg ir reputacijq.



5.1.4. pirma iiklausyti - demesingai iSklausyti asmenis ir tik po to pateikti informacij4 bei imtis

visq teisetq priemoniq jiems padeti, demesingai iSklausyti abiejq pusiq argumentus, demesingai

reaguoti i asmenq pra5ymus ir sifllymus, kad nesusidarytq neteisingas ispfldis apie Sali5kumq arba

reikalo vilkinim4, i5skyrus piktnaudZiavimo atvejus, kai kreipiamasi nuolat ir be saiko, arba jei

pra5ymai ir kreipimaisi yra beprasmiai, priimdamas sprendimus darbuotojas privalo bUti

objektyvus ir vengti asmeni5kumq arba i5ankstiniq nuostatq;

5.1.5. lailqttis isipareigojimy - laikytis prisiimtq isipareigojimq, neprisiimti isipareigojimq ir

neduoti paZadq, kuriq neimanoma arba neketinama vykdyti, neskelbti informacijos, kuri patiketa

tvarkyti (naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neturintiems

teises jos suZinoti.

5.1.6. buti neialiiku - elgtis neSali5kai, vengti interesq konflikto, nepriimti dovanq, pinigq,

paslaugq, lengvatq ar kitq vertg turindiq dalykq i5 fiziniq ar juridiniq asmenr+, jei tai gali sukelti

interesq konflikt4 ar jo regimybg ir sukompromituoti darbuotoj4 ar vis4 {staig4, tinkamai deklaruoti

savo privadius interesus ir deti visas pastangas, kad bUtq i5vengta net interesq konflikto galimybes;

5.1.7. rodyti pavyzdj - laikytis visuotinai priimtinq elgesio normU, elgtis taip, kad visuomene

pasitiketq fstaiga, kurioje darbuotojas dirba, blti nepriekaiStingos reputacijos, btti paslaugiam ir

tvarkingam.

5.2. Skaidrumo principas. Skaidrumo principas apima Siuos elgesio reikalavimus:

5.2.1. kurti skaidrumq - tiesioginiam vadovui teikti pasillymus, kaip uZtikrinti savo veiksmq,

priimamq sprendimq bei jq motyvq pateikim4 visuomenei, i5skyrus tuos atvejus, kai tokia veikla

yra susijusi su teisds aktq saugomomis valstybes, tarnybos ar komercinemis paslaptimis;

5.2.2. bilti atsakingam ir otskaitingom - nevengti prisiimti atsakomybes, paaiSkinti tikslus ir

uZdavinius, neslepti informacijos apie darbing veiklq, informuoti apie savo kompetencijos ribas,

argumentuotai ai5kinti atliekamq veiksmq (procedflrq) tvark4 ir siekiamus rezultatus, iSskyrus tuos

atvejus, kai tokia veikla yra susijusi su teises aktq saugomomis valstybes, tarnybos ar komercinemis

paslaptimis;

5.2.3. kurti korupcijai nepalankias sqlygas - tiesioginiam vadovui teikti pasi[lymus, kaip [staigoje

panaikinti teises aktq tvarka nustatytas prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, informuoti istaigos

administracij4 apie visus atvejus, kurie turi korupcinio pobudZio nusikalstamos veikos poZymiq.

5.3. Efektyvumo principas. Efektyvumo principas apima Siuos elgesio reikalavimus:

5.3.1. pasiekti rezultattl - uldlotis igyvendinti laiku, efektyviai ir profesionaliai; tam nepakankant

i5tekliq, igtrdZiq ar kompetencijos, apie tai nedelsiant informuoti tiesioginivadov4;



5.3.3. tobulinti ir tobuleti - tiesioginiam vadovui teikti siulymus, kaip didinti savo darbo

efektyvumq, teikti informacij4 apie savo tobulinimEsi ir kvalifikacijos kelim4, keistis informacija,

kuri4 bendradarbis turetq Zinoti, kad tinkamai atliktq savo pareigas, perduoti Zinias maZesng

profesing patirti turintiems bendradarbiams;

5.3.4. pripaiinti klaidas ir jas taisyti - pripaLinti savo elgesio trDkumus ir nedelsiant imtis juos

i5taisyti, siDlyti savo tiesioginiam vadovui priemones, kad pana5aus pobtdZio trlkumai

nepasikartotq.

5.4. NesavanaudiSkumo principas. Nesavanaudi5kumo principas apima Siuos reikalavimus:

5.4.1. Tinkamas disponavimas suteiktomis teisamis. Nesinaudoti savo padetimi, siekiant paveikti

kitq asmenq sprendimE, jei tai gali sukelti interesq konfliktq, nepaZeisti Lietuvos Respublikos

Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq, o susidurus su Sio Kodekso ir kitq teises aktq paZeidejais

padaryti viskq, kas bfltina, kad paZeidimai bfltq nutraukti ir istatymq nustatyta tvarka ivertinti;

5.4.2, Tinkamas disponavimas jstaigos turtu. Nesinaudoti istaigos nuosavybe ne darbinei veiklai,

taip pat nesinaudoti su darbu susijusia informacija kitaip, negu numato istaigos vidaus dokumentai,

siekiant asmeninds naudos;

5.4.3. Tinkamas interesq konfliktq uitilcrinimas. Netureti asmeniniq interesq ir nesiekti naudos sau,

savo Seimai, artimiesiems, draugams vykdant savo darbo funkcijas.

IV. DARBUOTOJU TARPUSAVIO SANTYKIAI

6. [staigos darbuotojq tarpusavio santykiai turi buti mandagfis, takti5ki, sqZiningi, draugi5ki ir

grindZiami geranori5kumu, pasitikejimu. Darbuotojai turi padeti vieni kitiems darbineje veikloje,

keistis patirtimi ir Ziniomis.

7. istaigos darbuotojai privalo vengti:

7.1. asmeninio iZeidinejimo, orumo Zeminimo;

7 .2. kito darbuotojo darbo menkinimo ;

7.3. apkalbq, SmeiZto apie bendradarbius skleidimq, reputacijos menkinimo;

7 .4. neigiamq emocijq demonstravimo.

8. Darbuotojai privalo laikytis solidarumo su savo bendradarbiais, ginti juos nuo nepagristos

kritikos ir neigiamos itakos.

9. Darbo metu kilg darbuotojq tarpusavio nesutarimai turi blti i5sprendZiami nedelsiant jq padiq

pastangomis, i tiesiogini vadov4 kreipiamasi tik kra5tutiniu atveju.



10. Netoleruotinas neteiseto, netinkamo istaigos darbuotojq elgesio bei nekompetentingumo

gynimas. istaigos darbuotojai privalo prane5ti tiesioginiam vadovui apie bendradarbiq

nekompetentingumq, neteisetE, netinkam4 elgesi.

V. ELGESIO REIKALAVIMAI, KAI YRA SIULOMA AR DUODAMA
NETEISETA DOVANA ARBA KYSIS

1 1. [staigos darbuotojams draudZiama teikti ar priimti bet kokios formos dovanas, kurios gali bfti

traktuojamos kaip leidZiandios daryti prielaidq, kad dovana siekiama igyti palankumo ar i5skirtinio

vertinimo bet kokiose su istaigos veikla susijusiose srityse.

12. {staigos darbuotojams taip pat draudLiama teikti bet kokios formos dovanas valstybes

pareigrinams (tarnautojam), auditoriams, savivaldybiq darbuotojams ir pan., siekiant i5vengti

SaliSkumo ar bet kokio pranaSumo uZtikrinimo.

13. {staigos darbuotojams draudZiama priimti dovanas ar paslaugas uZ jo vykdomas funkcijas,

i5skyrus Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiqjq interesq derinimo valstybineje tarnyboje

istatymo 13 straipsnyje nustatytais atvejais: kuomet gaunamos ne didesnes negu 150 eurq vertes

dovanos, gautos pagal tarptautini protokol4 ar tradicijas, kurios iprastai yra susijusios su [staigoje

dirbandio asmens pareigomis, taip pat del reprezentacijai skirlq dovanq su valstybes, istaigos ir

kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi darbo tikslais. Toki4 gaut4 dovan4

Darbuotoj as privalo uZregistruoti Gautq dovanq registracij os Zurnale.

14. {staigos Darbuotojams draudZiama laikyti nuosavus pinigus (santaupas) ir materialines vertybes

darbo vietai priskirtame seife.

15. {staigos darbuotojas, gavgs pasiUlym4 priimti dovan4 (i5skyrus atvejus, numatytus Lietuvos

Respublikos vie5qjq ir privadiqjq interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatymo 13 straipsnyje)

ar ky5i, taip pat gavgs pasillym4 paveikti kitq istaigos darbuotoj4, kad Sis veiktq arba neveiktq,

PRIVALO:

15.1. mandagiai, neiZeidZiandiai ir suprantamai paai5kinti, kad priimti dovanas, ky5ius, daryti

neteiset4 poveiki draudLia Lietuvos Respublikos teises aktai, uL tai yra numatyta atsakomybe tiek

duodandiajam, tiek imandiajam. Savo elgesiu parodyti interesantui, kad netoleruoja jokiq neteisetq

atlygiq ar veiksmq;

15.2. atsisakyti ir nepriimti ky5io ar dovanos;

15.3, uZtikrinti palikto ky5io ar dovanos neliediamum4, kol neatvyks atsakingi asmenys;

15.4. paai5kinti interesantui, kad jo veiksmai gali bUti vertinami kaip nusikalstami veiksmai,

uZtraukiantys baudZiam4j4 atsakomybg;



15.5. ispeti interesant4, kad apie si[lom4 arba palikta ky5i bus informuota policija ar Lietuvos

Respublikos specialiqjq tyrimq tarnyba (toliau - STT), interesantui neatsisakius savo ketinimq, jei

yra galimybe, neleisti pasi5alinti ir skubiai, LodZiu ar telefonu, informuoti tiesiogini vadov4 irlarba

uZ korupcij4 atsaking4 asmeni, o jq nesant, istaigos vadovybg;

15.6. belaukiant atvykstandiq policijos ar STT pareigflnq, elgtis pagal jq nurodymus, i5laikyti rimti;

15.7. jei neteisetas atlygis buvo pasi[lytas ar paLadetas raStu, elektroniniu pa5tu, telefonu ar kitomis

ry5io priemonemis, istaigos darbuotojas privalo nedelsdamas imtis priemoniq i5saugoti irodymus,

nei5trinti elektroninio laiSko, SMS prane5imq, apie tai informuoti tiesiogini vadov4 irlarba uL

korupcij4 atsaking4 asmeni, o jq nesant, istaigos vadovybg;

15.8. apie atsiqst4, palikt4, surast4 neteiset4 atlygi (pinigus, dovanq deki ar kitus daiktus) [staigos

darbuotojas, neatsiZvelggs i tai, kiek laiko praejo, nedelsdamas privalo: ZodZiu, telefonu ar

elektroniniu bUdu informuoti tiesiogini vadov4 irlarba uZ korupcij4 atsaking4 asmeni, o jq nesant,

istaigos vadovybg;

15.9. [staigos darbuotojui gavus menkavertg dovan4 (saldumynus, geles ir pan.), vadovautis

Vyriausiosio s tarnybines etikos komisij os rekomendacij omis ;

15.10 istaigos darbuotojas, pastebejgs bendradarbi i5 trediqjq asmenrl priimanti neteiset atlygi

(pinigus, dovanas, vai5es, alkoholi ir t.t.), privalo nedelsiant perspeti ji ir paraginti elgtis eti5kai,

sqZiningai ir teisingai, o Siam nenutraukus neteisetq veiksmq, informuoti apie tai tiesioginivadov4

irlarba uZ korupcij4 atsaking4 asmeni, o jq nesant, istaigos vadovybg, o jei tokios galimybes nera,

informuoti policijq ar STT.

V. ATSAKOMYBE UZ TTIKOS KODEKSO PAZEIDIMUS

16. Darbuotojams, nesilaikantiems Sio Kodekso nuostatq, priklausomai nuo padaryto paZeidimo

pob[dZio ir laipsnio, gali b[ti taikomos administracine ar baudZiamojo atsakbmybe ar kita teisine

atsakomybe.

17. Darbo pareigq paZeidimo tyrimas pradedamas nedelsiant gavus informacijq i,odliu arba ra5tu

apie tai, kad istaigos darbuotojas galimai paleidd Sio Kodekso reikalavimus.

18. Del pastebetq Kodekso paZeidimrl Darbuotojas privalo kreiptis i tiesiogini vadov4 arba istaigos

paskirtqji atsakingqji asmeni, jiems nesant informuoti istaigos vadov4.
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VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Kodeksas papildo istaigos darbuotojq teisiq, pareigq, atsakomybds nuostatas, kuriose yra

reglamentuotos Lietuvos Respublikos teises aktuose, istaigos istatuose, vidaus ir darbo tvarkos

taisyklese ir kituose norminiuose aktuose.

22. Su Siuo Kodeksu pasira5ytinai supaZindinamas kiekvienas [staigos darbuotojas.

23. Naujai priimami darbuotojai su Siuo Kodeksu pasira5ytinai supaZindinami i5kart po darbo

sutarties pasira5ymo.

24. Kodekso pakeitimus inicijuoja uZ Kodekso kontrolg atsakingas [staigos vadovas.
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Moletq vaik4 savarankiiko
gyvenimo namrl darbuotojq
etikos kodekso I priedas

PAVYZDINIAI GALIMOS KORUPCINIO POBUDZIO RIZIKOS ATVEJAI IR
DARBUOTOJU VEIKSMAI SU JAIS SUSIDURUS

Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namq (toliau - fstaiga) darbuotojas, dirbantis pagal

darbo sutarti (toliau - Darbuotojas), privalo nusiSalinti nuo visq interesq konflikt4 sukeliandiq klausimq

ir sprendimq rengimo, svarstymo ar priemimo etapq, kad ir kaip jie butq ivardijami (patikrinimas,

pasitarimas, darbas darbo grupese, komisijq ar komitetq veikloje, neformali konsultacija, ra5tq,

isakymq rengimas ar vizavimas, atstovavimas, tarpininkavimas ar pan.), o ypad Siais atvejais:

1. Jeigu Darbuotojui si[lomas, Zadamas duoti, duodamas neteisetas atlygis atitinka ky5io poZymius

arba provokuojama ji priimti, Darbuotojas privalo perspeti toki neteiset4 atlygi si[lanti, Ladanti ar

davusi asmeni apie jo darom4 korupcinio pobldZio nusikalstamq veikq, galimas pasekmes (galim4

ikiteismini tyrim4, batdLiamq4 atsakomybg) ir pareikalauti nedelsiant nutraukti tokius veiksmus.

Darbuotojas turi ai5kiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja korupcinio pobfrdZio

nusikalstamos veikos, ir neprovokuoti asmens duoti neteiseto atlygio (ky5io). Taip pat darbuotojas turi

paai5kinti, kad jis privales prane5ti apie tai uZ [staigos korupcijos prevencij4 atsakingam asmeniui arba

teisesaugos istaigoms. Jeigu Darbuotojui norima iteikti neteiset4 atlygi, turi buti atsisakoma jipriimti.

Darbuotojas privalo atsisakyti priimti ir kitus daiktus, kurie nors ir neatitinka kySio poZymiq, tadiau

taip pat nelaikytini dovanomis, gautomis pagal tarptautini protokol4 ar tradicijas, kurios iprastai yra

susijusios su valstybineje tarnyboje dirbandio asmens pareigomis, taip pat nelaikytini reprezentacijar

skirtomis dovanomis su valstybes, {staigos ir kitokia simbolika arba paslaugomis, kai yra naudojamasi

tarnybiniais tikslais. Darbuotojas privalo paai5kinti tokius daiktus sifllandiam asmeniui, kad jq

priemimas gali buti vertinamas kaip Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq derinimo

istatymo ar etikos taisykliq paZeidimas, bei paraginti neteikti, atsiimti si[lomus daiktus. Nepavykus i5

karto perspeti neteiseto atlygio davejo (pvz.,jam pasiSalinus arba kai neteisetas atlygis atsiqstas paStu,

per kurjeri ir pan.), jis gali btti kviediamas telefonu, el. pa5tu ar kitais budais (ei Zinomi kontaktiniai

duomenys) atvykti i [staiga ir atsiimti atsiqstus ar paliktus daiktus. Jeigu nepavyksta minetq daiktq

grqLintijuos palikusiam ar atsiuntusiam asmeniui arba nelinoma, kas juos paliko ar atsiunte, del jq

priimamas vienas i5 nurodytq sprendimq.
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2.Pareiga dalyvauti priimant sprendimq * privatus interesas : interesq konfliktas. Interesq konfliktas

yra situacija, kai darbuotojas, atlikdamas pareigas (ar pavedimq), privalo priimti (ar dalyvauti priimant)

sprendim4, kuris yra susijgs ir su jo privadiu interesu. Pavyzdys: Vie5ojo pirkimo organizatorius,

atlikdamas pareigas, privalo dalyvauti sprendZiant klausim4 del pirkimuose dalyvaujandio juridinio

asmens, kuriame pareigas eina jo sutuoktine. Nors asmuo dar nesiima jokiq veiksmq (nerengia

atitinkamq dokumentq ir pan.), jis yra interesq konflikto situacijoje. Apie galimq, arba realq interesq

konflikt4 nedelsiant, bet ne veliau kaip kit4 darbo dien4 nuo aplinkybiq del galimo arba realaus interesq

konflikto paai5kejimo momento, informuoja fstaigos vadov4, pateikdamas jam uLpildylq PraneSimq

apie nusi5alinim4 (Moletq vailn4 savarankiiko gyvenimo namq vieiqjq ir privaiiq interesq derinimo

tvarkos apraias apraio I priedas).
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Molettl vaikq savarankiiko
gyv enimo namq darbuo toj t7

etikos kodekso 2 priedas

ISIPAREIGOJIMAS

AS, , dirbantis
It,a.rdim, pnv*rric)

11l;.*'.:ii1r,;t'r )

susipaZinau su Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namq darbuotojq etikos kodeksu, pritariu jo

nuostatoms ir {SIPAREIGOJU laikytis Sio kodekso reikalavimq.

m. men. d.

(para5as)

Pastaba. $is isipareigcrjirnas saugomas Mr:letq vaikq savaranki5ko gyvenirno namq aclministracijoje,
darbuotojo asmens byloje.
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