SKAIDRUMO ATMINTINĖ
AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“
DARBUOTOJAMS
Mielasis kolega,
skaidrumas yra viena iš pagrindinių AB „Smiltynės perkėla“ siekiamybių. Darbo metu visuomet
prisiminkite, kad pagal tai, kaip Jūs bendraujate su klientais, vertinama ne tik Jūsų, bet ir visų
Bendrovėje dirbančiųjų profesionalumas, etika, moralė ir požiūris į žmogų. Puoselėdamas šias
vertybes, prisimink šiuos patarimus, leisiančius Tau elgtis užtikrintai, saugiai ir profesionaliai:
1. Atsisakyk bet kokių dovanų už savo darbą.
2. Bendrovėje dovanos gali būti teikiamos ir priimamos tik oficialiai pagal įstatymus, todėl privalu
atsisakyti bet kokių dovanų, teikiamų dėl vykdomų pareigų, išskyrus teikiamas pagal tarptautinį
protokolą ar tradicijas bei reprezentacines dovanas.
3. Asmenims, norintiems atsidėkoti už Jūsų suteiktas paslaugas, pasakyk, kad kitokios padėkos,
kaip šypsenos, gero žodžio ar atsiliepimo apie savo ar Bendrovės darbą nepriimate.
4. Jeigu asmuo bando atsidėkoti įteikdamas bet kokias gėrybes, būtina kategoriškai jų atsisakyti,
paaiškinant, kad jas priimti draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai (galite pasiūlyti jas atiduoti
vargstančioms šeimoms, seneliams, neįgaliesiems ir taip išvengti nepatogios situacijos).
5. Negalima priimti „lauktuvių“, „vaišių“ ir kitų, gražiais žodžiais pridengtų, nemokamų maitinimo
ar kitų paslaugų, kurias norima suteikti dėl Jūsų vykdomų pareigų ir atliekamų darbo funkcijų.
Vadinamąsias „dovanas“, „atsidėkojimus“, „lauktuves“ ir pan. vertink kaip kyšį. Taigi, jei Tau
atliekant pareigas duoda šokolado, kavos, vaisių, alkoholio, vaišinama pietumis ar įteikiama
pinigų, reiškia, kad daroma neteisėta veika.
6. Siūlymas, pažadas ar susitarimas priimti kyšį užtraukia baudžiamąją atsakomybę, o už neteisėto
atlygio (kyšio) davimą ar paėmimą yra numatyta baudžiamoji atsakomybė tiek jį duodančiam,
tiek jį imančiam asmeniui.
7. Apie paliktas „dovanas“ ar bandymus papirkti, būtina nedelsiant žodžiu, telefonu ar elektroniniu
būdu pranešti tiesioginiam vadovui ir Bendrovės vidaus auditoriui, o jų nesant – Bendrovės
generaliniam direktoriui.
Informaciją apie kiekvieną priimtą, įteiktą ar atsisakytą dovaną (vaišingumo dovanos, paslaugos,
nuolaidos, privilegijos, vartoti skirtos dovanos ir t. t.) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas, privalote užregistruoti Dovanų žurnale, saugomame pas Bendrovės generalinio
direktoriaus padėjėją.
8. Tik artimų asmenų teikiamas dovanas asmeninių sukakčių, švenčių proga galite priimti
nesvarstydami jų ketinimų, tačiau jeigu Jums dovana nori įteikti kiti asmenys, Jūs visuomet,
prieš apsispręsdami priimti dovaną ar ne, būtinai pagalvokite apie:
8.1. dovanos įteikimo aplinkybes: priežastis, vietą, laiką, būdą, dovanos formą;
8.2. dovanos vertę, ypač jei matyti, jog ji didesnė, nei to įprastomis sąlygomis leistų tikėtis Jus su
dovanotoju siejantys santykiai;
8.3. dovanojimų dažnumą ir jų periodiškumą (net smulkios, tačiau dažnai dovanojamos dovanos
turėtų kelti Jūsų susirūpinimą);

8.4. kokie, Jūsų manymu, yra dovaną teikiančio asmens ketinimai Jūsų atžvilgiu (tai jis daro iš
mandagumo ar pagarbos Jums, o gal turėdamas ketinimų palankiu sau būdu paveikti Jūsų
būsimus sprendimus, tiesiogiai ar netiesiogiai atsidėkoti už daromus ar buvusius
sprendimus);
8.5. ar su dovanotoju nesielgėte dviprasmiškai, savo elgesiu leisdami jam susidaryti klaidingą
nuomonę, jog dovanos (atsidėkojimo) iš jo laukiate ir tikitės;
8.6. ar priėmęs (-usi) dovaną galėsite jaustis laisvas nuo bet kokių galimų įsipareigojimų
dovanotojui;
8.7. ar Jums būtų patogu ir nekeltų jokio psichologinio diskomforto (rūpesčių) tai, jog dovanos
gavimo faktas taps viešai visiems (kolegoms, interesantams, žiniasklaidai, plačiajai
visuomenei) žinomas;
8.8. ar esate pasirengęs skaidriai deklaruoti dovaną ir jos šaltinį savo Bendrovei ir jos
interesantams, savo bendradarbiams, žiniasklaidai ir visai visuomenei.
9.

Apie iš Jūsų reikalaujamus pinigus ar kitas vertybes, prašymą ar nurodymą atlikti nusikalstamą
veiką privalote informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, tel. 8 5 266 3333,
ar Lietuvos policiją, tel. 112.

10. Skaidrumo klausimais būtina konsultuotis su Bendrovės korupcijos prevencijos specialistu ir/ar
vidaus auditoriumi.
11. Savo doru ir skaidriu elgesiu būkite pavyzdys bendradarbiams ir kitiems asmenims.
12. Jei turi informacijos apie galimai neskaidrias veikas, susijusias su Bendrovės veikla, pranešk
Bendrovės „Pasitikėjimo linija“ elektroniniu paštu: pranesk@keltas.lt. Anonimiškumas
garantuojamas.

