
ANTIKORUPCINĖ POLITIKA
KĄ VERTA ŽINOTI?

ĮMONĖ šia politika patvirtina, kad TAIKO NULINĘ
TOLERANCIJĄ KORUPCIJAI. Šia Politika Įmonė
pareiškia, kad ja galima pasitikėti, nes Įmonė, kurią
sudarome MES VISI, veikia SKAIDRIAI, SĄŽININGAI
ir ATSAKINGAI, PUOSELĖJA SAVO dalykinę
REPUTACIJĄ ir PASITIKĖJIMĄ ja.

Valdybos ir Audito komiteto ir kitų Įmonėje
sudarytų komitetų nariams;   
praktiką atliekantiems asmenims;
asmenims, veikiantiems Įmonės vardu. 

MES skelbiame Antikorupcinę politiką viešai ir
siekiame, kad  jos nuostatų laikytųsi visi Įmonės
veiklos partneriai, tiekėjai, rangovai ir klientai.

Antikorupcinė politika TAIKOMA ne tik MUMS,
DARBUOTOJAMS, bet ir:

DRAUGE KURDAMI IR PUOSELĖDAMI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ, MES:
LAIKOMĖS teisės aktų nuostatų;
VENGIAME bet kokio interesų konflikto;
ELGIAMĖS sąžiningai ir siekiame būti patikimi;
SAUGOME komercines (gamybines) paslaptis ir
konfidencialią informaciją;
NUSTATOME aiškius Įmonės tikslus ir VEIKIAME
skaidriai; 
MŪSŲ veiksmai ir SPRENDIMAI GRINDŽIAMI
Įmonės interesais, nauda Įmonei ir valstybei;
UŽTIKRINAME teisingos ir tikslios informacijos
teikimą, tikslią buhalterinę apskaitą bei teisėtų
interesų apsaugą;
DRAUDŽIAMA prekyba poveikiu, kyšininkavimas
ir kiti teisės pažeidimai Įmonėje;
Apie teisės pažeidimus ir nusikalstamas veikas
Įmonėje MES PRANEŠAME vadovybei ir (ar)
Prevencijos skyriui ar kompetentingai institucijai;

UŽTIKRINAME teisėtas, objektyvias, nešališkas
lygiateisiškas, nediskriminuojančias personalo
atrankos ir valdymo procedūras;
UŽTIKRINAME teisėtus, skaidrius, lygiateisiškus,
nediskriminuojančius, proporcingus ir nešališkus
pirkimus bei tinkamai prižiūrime sutarčių
vykdymą; 
UŽTIKRINAME atsakingą ir racionalų pirkimui
skirtų lėšų naudojimą;
RENKAMĖS patikimus partnerius ir
NETOLERUOJAME sutarties šalių neteisėto
elgesio;
RŪPINAMĖS ir SAUGOME Įmonės turtą ir
išteklius bei NELEIDŽAME neteisėtai naudoti
turto;
Darbo priemonėmis, finansiniais ir materialiniais
ištekliais NAUDOJAMĖS tik laikantis teisės
normų;
LAIKOMĖS Dovanų politikos nuostatų;
DRAUDŽIAMAS paramos teikimas, kuris gali būti
vertinamas kaip kyšis ar dovana.

MES netoleruojame kyšininkavimo, sukčiavimo,
papirkimo, prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo
pareigomis ir / ar kitų korupcijos formų, taikome šių
veiksmų PREVENCIJĄ, mažiname KORUPCIJOS
pasireiškimo TIKIMYBĘ ir kuriame KORUPCIJAI
ATSPARIĄ APLINKĄ.

Diegiame antikorupcinę vadybos sistemą pagal LTS
ISO 37001 standartą, kuri padeda Įmonėje kurti
korupcijai atsparią aplinką, tinkamai valdyti veiklos
procesuose kylančias korupcijos rizikas.

Užtikrina korupcijos prevenciją, atlieka korupcijos
pasireiškimo tikimybės analizę, korupcijos
prevencijos priemonių planų parengimą ir
įgyvendinimą;
Valdo Įmonės veiklos procesuose kylančias
korupcijos rizikas, jas identifikuoja bei imasi
priemonių šiai rizikai mažinti (šalinti);
Ugdo darbuotojų tinkamą elgesį ir jų
antikorupcinį sąmoningumą, ragina būti
neabejingais ir pranešti apie korupcijos apraiškas
Įmonėje;
Nagrinėja Antikorupcinės politikos nuostatų
pažeidimus ir teikia informaciją apie šios
politikos ir korupcijos prevencijos priemonių
įgyvendinimą;

ĮGYVENDINDANT ANTIKORUPCINĘ POLITIKĄ, ĮMONĖ:
Įmonės vadovaujantys darbuotojai nuolat stebi ir
vertina korupcijos pasireiškimo riziką savo
padalinio kasdieninėje veikloje ar pavestoje
veiklos srityje, diegia ir valdo priemones šiai
rizikai mažinti;
Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas
analizuoja ir vertina Įmonės korupcijos rizikas,
rengia ir kontroliuoja korupcijos prevencijos
priemonių planų įgyvendinimą, vykdo korupcijos
prevencijos funkciją Įmonės mastu;
Darbuotojai prisideda prie antikorupcinės
aplinkos kūrimo, korupcijos apraiškų ir rizikų
identifikavimo, priemonių joms mažinti (šalinti)
įgyvendinimo, bei laikosi šios Politikos
reikalavimų.


