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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Akcines bendroves ,,Detonas" (toliau - Bendrove) korupcijos prevencijos politikos apra5as (toliau
Politika) nustato Bendroveje taikomus bendruosius korupcijos prevencijos principus, korupcijos prevencijos
politikos formavimo priemones, korupcijos formas ir jq prevencijos bldus, darbuotojq atsakomybg.
1.

2. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
fstatymu 12in., Z)O2,Nr. 572297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015_2025 metr4 programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d, nutarimu Nr. XII-1537 ,,Del Lietuvos Respublikos nacionalinds
kovos su korupcija 2015-2025 metl1 programos patvirtinimo" (toliau NKKP), Lietuvos Respublikos

-

susisiekimo ministrui priskirtq valdymo sridir.l kovos su korupcija programos ir jos
igyvendinimo
2011-2018 m. priemoniq plano patvirtinimo, fmones f statais, taip pat atsiZvelgiant Bendroves veiklos
I
specifik4 ir strategij4, valstybes ar savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos
pasireiSkimo tikimybe, nustatymo rekomendacijas, patvirlintas Specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus 201 I
m. geguZes l3 d. isakymu Nr. 2-170.
3. Politika taikoma visiems Bendrovds darbuotojan-rs.

4. Politikoje vafiojamos s4vokos apibreZtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatyme, NKKp ir
kiti-rose teises aktuose.

II SKYRIUS
TAIKOMI PRINCIPAI
5. Bendrove, siekdama uZtikrintikorupcijos prevencij4, vadovaujasi 5iais principais:

5.1. Darbuotojq netolerancija korupcijai. Kiekvienas Bendrovds darbuotojas yra reik5minga Benclroves,
teikiandios sprogdinimo ir griovimo darbq paslaugas, dalis. Todel kiekvienas Bendroves darbuotojas

privalo susipaZinti su Politika, laikytis jos nuostatq ir principq, savo darb4 ir funkcijas vykdyti s4Ziningai bei
skaidriai;

5.2. Skaidrurnas. Bendroves veikla remiasi skaidrumo, atvirumo, s4Ziningos praktikos ir
racionalumo
principais. Bendrovd laikosi teises aktq reikalavimq, atskleidZia savo finansines ataskaitas
kaip to reikalauja
jos veiklq reglarnentuojantys lstatai, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos
institucijomis ir teikia teises
aktq reikalaujam4 informacij4, siekia racionalaus iStekliq naudojimo, skaidriai vykdo visus pirkimus;
5.3' Atsakingumas. Bendrove atsakingaivykdo savo veikl4 irjoje vadovaujasiLietuvos Respublikos
istatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinemis sutartimis, Europos S4jungos teisds aktais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
isakymais, kitq valstybes
valdZios ir valdymo institucijq teises aktais, kitais norminiais teises aktais ir dokumentais, bendroves

{statais

ir dokumentais;

5.4. Darbo etika. Bendrove siekia savo partneriq, klientq, darbuotojq pasitikejimo ir geros reputacijos,
todel
netoleruojami bet kokie Sioje Politikoje numatyti veiksmai ir korupcijos formos, galintys
daryti neigiam4
itak4 ar Zal4 Bendroves reputacijai ir ivaizdLiui.
6. Bendrovds darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, turi veikti sqziningai ir skaidriai, laikydamiesi
Siq

pagrindiniq principq:

- susidarius aplinkybems, galindiorns sukelti darbuotojo ir Bendrovds interesq konflikt4,
darbuotojai turi nusiSalinti nuo atitinkarno sprenclirno pridmimo ir apie tai informuoti atsakingus
asmenis
Bendroveje;
6' I . neSaliSkurno

6'2. Bendrovds interesq prioriteto - atlikdami savo darbo funkcijas, darbuotojai turi siekti Bendroves
strateginiq tikslq igyvendinimo. Darbuotojai negali naudotis jiems suteiktais jgaliojimais ar turima

informacija, siekiant bet kokio pobiidZio naudos sau ar susijusiems asmenims;
6.3. konfidencialumo - darbuotojai turi uZtikrinti konfidencialios informacijos apsaug4 vadovaudamiesi
Bendroveje patvirtintomis naudojamos ir saugomos informacijos administravimo taisyklemis,
siekiant
neatskleisti Sios informacijos jos gauti neturintiems asmenims, taip pat bet kuriems tretiesiems
asmenims,
tikintis i5 to bet kokio pob[dzio naudos sau ar susijusiems asmenims;
6.4. teisetumo

-

darbuotojai, veikdami savo kornpetencijos ribose, privalo vadovautis savo pareiginiais

nuostatais ir priimti

tik teises aktq reikalavirnus atitinkandius sprenclimus bei nepaZeisti Sios politikos ir kitq
Bendrovds teises aktq nLrostatq.

II SKYRTUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOS FORMAVIMAS BENDROVEJE
7' AtsiZvelgiant ! Bendrovds !statuose itvirtint4 Bendrovds kompetencijq sprEsti Bendroves veiklos ir
valdyrno klausimus, korupcijos prevencijos politikq formuoja Bendrov6s direktorius.
8. I(orupcijos prevencijos kontrolg Bendroveje vykdo direktoriaus
isakymu paskirlas Bendrovds
darbuotojas, kuris:
8' 1' yra atsakingas uZ Sios Politikos jgyvendinim4,
igyvendinimo prieZi[rE

ir

stebesen4;

8.2' atlieka Bendroves darbuotojq tolerancijos korupcijai ir neetiSkam elgesiui tyrirnus;
B. 3

. organizuoj a B endroves darbuotoj q anti korupcini Svi etim4;

8.4. teikia pasillymus Bendrovds direktoriui del Politikos tobulinimo, atnaujinimo, papildymo;

8'5. kasmet atlieka korupcijos rizikos analizg Bendroveje, rengia i5vadas ir nustatytu
1aiku teikia jas Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerij ai ir Special iLj q tyri mq tarnybai
;

8.6. uZtikrina, kad gavus informacijos apie galimus Politikos paZeidimus,
rezullatai, iSvados bei pasirllyrnai pateikti Bendroves vadovui.

III

ji

butq tinkamai iSnagrindta, o

SKYRIUS

KORUPCIJOS PRBVENCIJOS BUDAI
9' Bendrove netoleruoja korupcijos jokiomis jos formomis ir imasi prevenciniq priemoniq, siekdama
uZkirsti
keli4 korupcijos apraiSkoms Bendroveje:
9.1. Teisds

aktq nuostatq bei elgesio normq

lail<ymasis

Vykdydama veikl4 Bendrove laikosi Lietuvos Respublikos
!statyn-rq, tarptautiniq ir Europos Sqjungos teises
aktq, kitq valstybes valdZios ir valdymo institucijq jai taikomq teises aktq reikalavimq. Kai politika,
Si
Lietuvos Respublikos istatyrnai ar kiti teises aktai nenustato atitinkamll elgesio nonll1, Bendrovd
elgiasi taip,
kad jos elgesys atitiktq visuomeneje priimtinus auk5diausius patikimumo, s4Ziningumo
ir skaidrumo
standafius.

9.2. Informacijos atskleidimas, skaidri apskaita
Bendrove uZtikrina, kad jos veikla ir tikslai bDtq skaidr[s, o pagrindiniai Bendrovds dokumentai (istatai,
veiklos ataskaitos, kt.) b[tq vie5ai prieinarni, kiek tai neprie5tarauja Bendroves direktoriaus
isakymams.
Bendrovds finansine apskaita vykdoma skaidriai, o jq padeda u2tikrinti kasmet atliekami nepriklausomo
audito patikrinimai.
9.3. Prekybos poveikiu

ir kySininkavimo draudimas

Bendrove draudLiabet kokias prekybos poveikiu formas. Bendroves darbuotojai negali
tiesiogiai ar
netiesiogiai silly'ti, duotikySiq, taip pat jq pra5yti ar juos priimti. Nustadius prekybos poveikiu poZyrrius
Bendroveje ar gavus pra5ym4 duoti arba pasiDlym4 priimti kySi, Bendrovd visada privalo infomuoti
atitinkamas teisesaugos i nstitucij as.
9.4. Interesq konfl iktas
Bendroves darbuotojai vengia bet kokio interesq konflikto, kuris gali tureti neigiamos
ftakos vykdyti savo
pareigas ar funkcijas.
Bendroves darbo priemones, finansiniai, materialiniai iStel(liai, konfidenciali ir kita, darbo
metu suZinota,
infonnacija naudojama tik tiesioginems Bendrovds darbuotojo pareigoms atlikti. Bendroves
darbuotojai,
vykdantys administravimo funkcijas (direktoriai, strukturiniq padaliniq vadovai, pirkimq
specialistai ir kt),
turi dalyvauti atitinkamuose mokymuose ir seminaruose. Kilus interesq konfliktui irlar esant
itarimams,
kad toks konfliktas galetq kilti, Bendrov6s darbuotojas nedelsdamas privalo kreiptis
! savo tiesiogini vadov4,
ji raStu informuoti apie tai, o vadovas turi priimti sprendim4 del susidariusios situacijos.
9.5. Nepotizmas
Bendrovd neproteguoja Seimos nariq, giminaidiq bei kitq susijusiq asmenq tiesioginio pavaldumo
ir kontrol6s
santykiuose. Kandidatai, dalyvaujantys konkursuose tam tikroms pareigoms uLimti,yra atrenkami
s4Ziningai, remiantis jq kompetencija ir poreikiu.

9.6. Dovanos

ir reprezentaciniq

leSq naudojimas

Bendrovd teikia tik tokias verslo dovanas ir svetingum4, kurie neperZengia
lprasto verslo santykiq ir
skaidrumo standartq (net jei tam tikrais atvejais taigali blti traktuojama kaip normali verslo praktika kitose
veiklos srityse ir bDtq susijg tiek su dovanrl dovanojimu, tiek su jq priemimu) bei nera didesnes nei 30
(trisde5imt) eurq (be PVM) verles. Bendrovds teikiamos dovanos skirtos tikivaizdLio stiprinimui.
Bendroveje netoleruojamos bet kokios dovanos, kurios gali b[ti traktuojamos kaip vir5ijandios
iprast4
komercing praktikq ir leidZiandios daryti prielaid4, kad tokiu bldu yra siekiama
palankumo
ar
lgyti
iSskirtinio vertinimo bet kokiose su Bendroves veikla susijusiose srityse, taip pat bet kokios formos dovanos
Lietuvos ar uZsienio valstybirl pareig[nams (tarnautojams), auditoriams, savivaldybiq darbuotojams ir pan.,
siekiant i5vengti Sali5kumo ar bet kokio prana5umo uZsitikrinimo. I5imtis taikoma asmenims, gavusiems
dovanq dalyvaujant tarptautiniuose verslo susitikimuose, kurios iprastai yra susijusios su darbuotojo
pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtoms dovanoms (jmones simbolika, kalendoriai, knygos, raiikliai ir

kitokie informacinio pobrrdZio spaudiniai), kuriq verte nevir5ija 30 eurq. Jei Bendroves darbuotojui, kuriam
si[lorr-ra ar teikiama dovana, kyla abejoniq del dovanos tikslo ir vertds, jam rekomenduojama
!vertinti Zemiau
pateiktus aspektus ir tokios dovanos nepriimti:

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

kodel dovana arba kvietimas yra sifilornas, ar uZ jo priernim4 tikimasi ko nors mainais;
kaip dovana arba kvietimas susijgs su Bendrovds vykdoma veil<la ir ar gaunantysis asmuo yra
tinkamas Bendroves atstovas priirnti pasiIlym4;
ar su dovan4 arba kvietin-r4 siDlandiu asmeniu Siuo metu Bendrovd turi kokj nors rys!: ar jis
dalyvauja vie5qjq pirkimq konkursuose, ar turi pasira5g sutartj su Bendrove ir atlieka tam tikrus
darbus ir kt.;
ar priemus dovan4 arba kvietim4, savo sprendim4 galima viesai pagristi;
ar dovan4 arba kvietin-r4 si[lantis asmuo daLnai teikia tokius pasi[lymus;
jei dovana arba kvietimas siDlomas tik vienam Bendroves darbuotojui. Jei taip * kodel butent

ja.;

vii)
viii)
ix)
x)

ar priemus dovan4 nejaudiama bet kokiq galimq isipareigojimq dovanotojui;
ar su dovanotoju nesielgiama dviprasmiSkai, savo elgesiu leidZiant jam susidary,ti klaiding4

nuomong, jog dovanos (atsidekojimo) iS jo laukiama ir tikimasi;
ar nemokamame renginyje dalyvaus kitq Bendroviq atstovai;
ar atitinkarno kvietimo priemimas yra suderintas su Bendroves direktoriumi. JeigLr dovanos verld
virSija 30 eurq, 5i dovana yra laihoma Bendroves nuosavybe. Tokia dovana privalo bDti
perduodama Bendroves Personalo skyriui ir ten saugoma Bendroveje nustatyta tvarka. Atskiru

Bendroves direktoriaus nurodymu, ji gali buti perleidZiama konkrediam Bendrovds darbuotojui
uZ pasiektus gerus darbo rezultatus. Jei darbuotojai lankosi pas esamus ar potencialius tiekejus ar
pallnerius, dalyvauja parodose, konferencijose, renginiuose ar susitikimuose, jq keliones ir
apgyvendinimo i5laidos turi bDti apmokdtos Bendroves, kurioje darbuotojas dirba. Priimdamas
kvietim4 darbuotojas turi ivertinti, ar tokiais veiksmais nera siekiama padaryti neteis6to
poveikio, ar svarstomi klausimai bei dalyvavimas atitinkamuose renginiuose netur6s neigiamos
itakos Bendroves ivaizdZiui ar reputacijai. Reprezentacijai skifios Bendrovds ld5os svediq,

partneriq vai5ems naudojamos tik esant Bendrov6s direktoriaus
isakymui arba gavus atskir4
Bendrovds direktoriaus leidima.
9.7. Pirkimai
Bendrovd uZtikrina, kad visijos pirkimai bntr4 vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiSkumo,
nediskrirninavimo, abipusio pripaZinimo, proporcingumo ir ne5aliSkumo reikalavimq, racionaliai
panaudojant tam skifias leSas, isigyjant prekes, paslaugas ar darbus. Bendrov6 pirkimus organizuoja ir

vykdo vadovaudamasi VieSqiq pirkimq
!statyrru, Bendroves patvirlintornis Supaprastintomis prel<iq,
paslaugq ir darbq pirkimo taisyklemis bei kitais teisds aktais, reglamentuojandiais
viesuosius pirkimus.
Siekiant pirkimq skaidrumo ir efektyvumo, Bendrovdje periodiSkai
atliekamos pirkimq procesq ir
rezultatq analizds. Tiekejai atrenkami pagal ekonomiSkai naudingiausio
pasiulymo arba
maZiausios

kainos kriterijrl, tiekejams sudarant vienodas ir nediskriminacines
s4lygas tiek pirkimo, tiek sutarties
vykdymo metu' UZtikrinama tvari ir darni rinkoje veikiandiq tiekejq
konkurencija, sudaranti s4lygas
Bendrovei isigyti prekiq, paslaugq ir darbq optimalia kaina, iSlaikant
tinkam4 siDlomos kainos ir
kokybes santyki. Bendroveje nustatyti vidaus kontrolds mechanizmai
uZtikrina auksdiau nurodytq

principq igyvendinim4 Bendrovei jsigyjant prekes, paslaugas ar
darbus.

Bendrove privalo irntis neatideliotinq veiksmq, jei vidaus kontroles
mechanizmq ir kitq prielroniq
pagalba nustatoma, kad trediqiq Saliq, teikiandiq Bendrovei paslaugas,
prekes ar vykdandiq darbus,
atstovil el gesys paLei dLia po I itikos n uostatas.
9.8. Paramos teikimas
Bendrove teikia pararl4 fiziniarns ar juridiniams asurenims (!monems,
!staigoms, organizacijoms,
politinems partijoms, kt.) vadovaujantis Lietuvos Respublikos
labdaros ir paramos
istatymu.

9.9. Prane5imo mechanizmas

ir prane56jq

apsauga

Politika yra svarbi organizacinds kulturos ir darbuotojq elgesio norrnq
formavimo dalis, todel visi
Bendroves darbuotojai privalo informuoti Bendrovds darbuotoj4, paskirt4
atsakingu uZ korupcijos
prevencijos kontrolg apie bet kokius Politikos paZeidimus arba jtariamus
paZeidimus, arba prane5ti tai el.
pastu in{b@detonas'eu . Visos kitos suinteresuotosios Salys raginamos
siqsti pranesimus apie politikos
pazeidimus arba itariamus paZeidimus Bendroves interneto svetaineje
esandioje nuorodoje ,,pasitikejimo
linija" pateiktu el' pa5tu. Bendrovd garantuoja, kad neatskleis pranesim4 pateikusio
asmens tapatybes ir
imsis visq priemoniq, kad apie Politikos paZeidimus pranesandius
asmenis apsaugotq nuo bet kokiq
galimq neigi amq pasekmiq.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBE

l0'

Sios Politikos nuostatq pazeidimas laikomas darbo drausmes pazeidimu
ir uZ juos taikorr-ra Lietuvos
Respublikos teises aktuose ir Bendrovds Darbo tvarkos taisyklese
nustatyta atsakomybe.
1 1. Tais atvejais, kai Politikos paZeidimas
turi nusikalstamos veikos poZymiq, apie tai praneSama
kompetentingoms institucijoms ir uZ Sias veikas taikoma Lietuvos Respublikos
teisds aktuose numatyta

atsakomybe.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS
12'

visi Bendrovds darbuotojai yra

laikytis.

N

UOSTATOS

asmeniSkai atsakingi uZ 5ios Politikos supratim4 ir sutikim4 jos

13. Politika yra vie5as dokumentas, skelbiamas Bendrovds interneto
svetain€je.
14. Kiekvienas Bendroves darbuotojas gali

teikti sillymus del

Sios Politikos gerinimo.

