
 

 

 

                                        

 

 

PATVIRTINTA 

Uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros 

generalinio direktoriaus  

2023 m. sausio 31 d. įsakymu  

Nr. 2023/9-0015       

 

I SKYRIUS   

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1.  Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros (toliau – VIPA ) etikos 

kodekso (toliau – Kodeksas) tikslas – apibrėžti VIPA vertybes, darbuotojų profesinės etikos ir 

antikorupcinio elgesio, veiklos principus, reikalavimus bei skatinti jų taikymą darbinėje veikloje, 

taip pat nustatyti korupcijai atsparios aplinkos įgyvendinimo ir priežiūros tvarką. 

2.  Kodeksas taikomas visiems VIPA  ir KŪB “Tvariųjų išteklių plėtros skatinimas” darbuotojams, 

tiek atliekantiems savo pareigas darbo metu, tiek veikiantiems ne darbo metu.  

3.    Kodekso uždaviniai: 

3.1. reglamentuoti darbinės etikos ir antikorupcinio elgesio vertybes, bendruosius reikalavimus, 

kurių privalu laikytis dirbant VIPA  ir laisvu nuo darbo VIPA  metu; 

3.2. kurti ir palaikyti atsparią korupcijai VIPA darbo aplinką; 

3.3.  ugdyti ir stiprinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, atsparumą korupcijai, lojalumą, 

atsakingumą bei sąžiningumą; 

3.4. didinti VIPA  veiklos skaidrumą, viešumą bei jos darbuotojų autoritetą ir pasitikėjimą jais 

visuomenėje; 

3.5. skatinti VIPA  vertybių puoselėjimą; 

3.6. ugdyti pagarbius ir geranoriškus VIPA  darbuotojų santykius bei santykius su klientais, kitomis 

institucijomis ir asmenimis. 

4.  VIPA darbuotojai įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos ir tarptautinių teisės aktų, 

reglamentuojančių korupcijos prevenciją, reikalavimų, netoleruoti korupcinio elgesio ir jo 

apraiškų, neteisėtų dovanų, nepotizmo, interesų konflikto, kyšininkavimo, papirkimo, prekybos 

poveikiu, piktnaudžiavimo tarnyba ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų bei kitų teisės 

normų pažeidimų.   

5. Kodekse vartojamos sąvokos: 

5.1. Darbuotojas – Agentūros darbuotojas, įskaitant praktiką atliekančius asmenis, valdymo arba 

priežiūros organo narys, pagal civilines sutartis samdomas asmuo, konsultantas, tarpininkas ar bet 

kuris kitas asmuo, turintis teisę veikti Agentūros vardu, nepriklausomai nuo jų santykių su Agentūra 

formos bei atlygintinumo  

5.2. Diskreditavimas – tokia veikla (veikimas ar neveikimas), kuri kenkia VIPA autoritetui, griauna 

pasitikėjimą ja, kompromituoja. 
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5.3. Dovana - daiktai, paslaugos, pramogos, nuolaidos, dovanų čekiai, paskolos (skolinimas), 

mokymai, transporto, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos ir neatlygintinai perduodamas turtas ar 

turtinė teisė. Dovana nelaikomos brošiūros, bukletai, katalogai ir panašūs informaciniai leidiniai, 

rašikliai ir kiti panašūs mažaverčiai daiktai. 

5.4. Neteisėtas atlygis – į VIPA  atnešti, atsiųsti (paštu, per kurjerį, elektroniniu ar kitais būdais) 

ar kitu būdu palikti pinigai, taip pat daiktai, kurie nelaikytini dovanomis, gautomis pagal 

tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai susijusios su VIPA  darbuotojo pareigomis, taip 

pat nelaikytini reprezentacijai skirtomis dovanomis su valstybės, įstaigos ar kitokia simbolika arba 

paslaugomis, skirtomis naudotis tarnybiniais tikslais. 

5.5. Kronizmas – darbinės padėties naudojimas draugams proteguoti. 

5.6. Nepotizmas – darbinės padėties naudojimas šeimos nariams ir (ar) giminėms proteguoti. 

5.7. Privatus gyvenimas – asmens pažiūros, įsitikinimai, gyvenimo būdas, įpročiai, taip pat ryšiai 

su kitais asmenimis ir elgesys socialiniuose tinkluose. 

5.8. Tradicija – istoriškai susiklostančių ir žmonių įvairiose bendrijose (visuomenėje, socialinėse 

grupėse) įsitvirtinančių kultūros formų (papročių, apeigų, vaizdinių, idėjų, simbolių, socialinių 

normų ir vertybių, religinių tikėjimų, mąstysenos, elgsenos ir kitų) išsaugojimas, perdavimas iš 

kartos į kartą. 

5.9. Tretieji asmenys – visi asmenys (tiek juridiniai, tiek fiziniai), kurie nėra VIPA  darbuotojai. 

5.10. Kitos kodekse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės 

aktuose, VIPA  vidaus veiklos procesus reglamentuojančiuose vidaus dokumentuose vartojamas 

sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

 VIPA VERTYBĖS, PRINCIPAI IR TAISYKLĖS  

 

 6. VIPA darbuotojas, atlikdamas tiesiogines savo pareigas, privalo vadovautis šiomis vertybėmis: 

6.1. Profesionalumas – VIPA  vertina kompetenciją ir profesionalumą bei jais dalinasi su savo 

klientais ir partneriais. Savo darbo rezultatams visada kelia aukščiausius reikalavimus. 

6.2. Vieningumas – kiekvienas VIPA  darbuotojas savo individualiu darbo rezultatu siekia bendrų 

VIPA  ir valstybės tikslų. 

6.3. Atkaklus siekimas ambicingų tikslų – VIPA  siekia tapti siektinu pavyzdžiu ir inicijuoti 

teigiamas permainas visose srityse, kuriose veikia. 

7. VIPA  darbuotojų veikla grindžiama šiais pagrindiniais  principais: 

7.4. Pareigų laikymosi ir gerosios praktikos taikymas. VIPA  darbuotojai laikosi tiek nustatytų 

pareigų, tiek ir gerosios praktikos suformuotų elgesio taisyklių.  

7.5. Pagarba žmogui, jo teisėms ir laisvėms. VIPA  darbuotojai laikosi įstatymų, gerbia žmogaus 

teises, laisves ir orumą, nediskriminuoja atskirų asmenų ar visuomenės grupių dėl lyties, 

seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos, odos spalvos, tautybės, šeiminės padėties, išvaizdos ir 

imasi priemonių pastebėtai diskriminacijai stabdyti.  

7.6. Nešališkumas. Susidarius aplinkybėms, galinčioms sukelti interesų konfliktą, darbuotojai 

nusišalina vidaus procedūrų nustatyta tvarka nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant 

sprendimus ir (ar) įgyvendinant pavedimus. 

7.7. Atsakomybė. VIPA  darbuotojai savo profesinę veiklą grindžia atsakomybe už sprendimų ar 

veiklos rezultatų pasekmes, galimą naudą ar žalą. 

7.8. Objektyvumas. VIPA  darbuotojai sprendimus priima vadovaudamiesi aiškiais vertinimo 

kriterijais, vengdami asmeniškumo, emocijų, atsižvelgdami į ekspertų nuomonę bei kitus 

objektyvius veiksnius. 
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7.9. Teisingumas. VIPA  darbuotojai bendrauja su visais žmonėmis, nepaisant tautybės, rasės, 

lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų; privalo būti 

teisingi nagrinėdami prašymus, skundus, pareiškimus, nepiktnaudžiauti suteiktomis galiomis. 

7.10. Sąžiningumas ir nešališkumas. VIPA  darbuotojai norminių ir vidaus teisės aktų numatytais 

atvejais bei tvarka privalo deklaruoti savo viešus ir privačius interesus, elgtis nepriekaištingai, 

nepriimti, neteikti, nesiūlyti dovanų, nebūti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kitų teisės 

aktais uždraustų veikų iniciatoriais, planuotojais ar vykdytojais, būti objektyvūs priimdami 

sprendimus, vengti asmeniškumo, išklausyti ir pateikti tokią informaciją, kuri padėtų asmeniui 

priimti tinkamiausią sprendimą, nedemonstruoti savo simpatijų ar antipatijų ir išskirtinio dėmesio 

atskiriems asmenims ar jų grupėms. 

7.11. Skaidrumas ir viešumas. Skaidrumas ir viešumas susijęs su informacijos sklaida, 

komunikavimu, atvirumu, viešumu, atskaitingumu visuomenei, priimančiųjų sprendimus 

atsakomybe, tų sprendimų pagrįstumu ir aiškumu. Viešumo principas sietinas ir su lojalumo 

valstybei ar teisingumo principais: tam tikros informacijos, sudarančios Konstitucijos ir 

įstatymų saugomą paslaptį, neteisėtas paviešinimas ar kitoks atskleidimas užtraukia įstatymų 

nustatytą atsakomybę.  Darbuotojas, vadovaudamasis šia vertybe, privalo  veikti viešai ir 

suprantamai, žinoti VIPA įsipareigojimus ir teisinį reguliavimą dėl viešumo ir skaidrumo,  

vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto. 

7.12. Atvirumas. VIPA darbuotojas turi būti atviras kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, 

dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms. Atvirumo principas apima informavimą apie 

pastebėtas savo paties ar kito darbuotojo klaidas ir neatitikimus siekiant patobulinti veiklą ir 

išvengti klaidų ateityje, o ne nubausti klaidą padariusį darbuotoją. 

8. VIPA, siekdama įgyvendinti jai pavestus uždavinius ir užtikrinti aukštą darbo kultūrą: 

8.1.  sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui; 

8.2. kuria darbinę aplinką, kurioje darbuotojai už pasiekimus bei nuopelnus yra skatinami; 

8.3. kuria darbinę aplinką, kuri grindžiama gera organizacijų valdymo praktika ir verslo etikos 

taikymu;  

8.4. skatina darbuotojų lojalumą bei bendradarbiavimą, kuria sveiką bei saugią darbo aplinką, 

užtikrinančią lygybę bei įvairovę, netoleruoja diskriminacijos ir priekabiavimo, psichologinio 

smurto; 

8.5. propaguoja darbo aplinką, kurioje pranešama apie įstatymų, teisės aktų, vidaus tvarkų 

pažeidimus ar neetišką elgesį; 

8.6. laikosi nulinės tolerancijos korupcijai, netoleruoja kyšininkavimo, papirkimo, prekybos 

poveikiu, pinigų plovimo, piktnaudžiavimo pareigomis ir/ar kitų korupcijos formų. 

9.  VIPA darbuotojas privalo laikytis šių, įskaitant antikorupcinio, elgesio taisyklių: 

9.1. vadovautis LR korupcijos prevencijos, LR viešųjų ir privačių interesų derinimo, LR lobistinės 

veiklos įstatymuose, juos detalizuojančiuose teisės aktuose, akcininko  patvirtintų antikorupcinio 

elgesio taisyklių, kitų norminių teisės aktų reikalavimų ir šiame Kodekse nustatytų etikos bei 

antikorupcinio elgesio vertybėmis,  visuotinai priimtinomis dorovės normomis. 

9.2. vengti bet kokio elgesio, kuris kitiems VIPA darbuotojams gali sukelti nemalonias, 

nepageidaujamas, orumą žeminančias, pasekmes bei trukdyti darbo aplinkoje; 

9.3. nesinaudoti valstybės nuosavybe pažeidžiant teisės normas, racionaliai ir taupiai naudoti 

darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius VIPA išteklius, juos tausoti; 

9.4. nepiktnaudžiauti einamomis pareigomis, nenaudoti įgaliojimus patvirtinančių dokumentų ir 

VIPA rekvizitų, siekiant paveikti nepavaldžius asmenis priimti sau, šeimos nariams ar artimiems 

giminaičiams palankų sprendimą;.  

9.5. užtikrinti jam patikėtos ir valdomos konfidencialios informacijos saugumą; 

9.6. atlikdamas funkcijas nesinaudoti einamoms pareigoms priskirtomis teisėmis siekdamas gauti 

privilegijų sau, šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams; 
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9.7. neatlikti veiksmų, kurie gali būti suprantami kaip dovanos ar asmeninės naudos siekimas, nei 

tiesiogiai, nei netiesiogiai neteikti dovanų, jeigu jomis siekiama daryti įtaka priimamiems 

sprendimams ir (arba) poveikį veiksmams; 

9.8. dalyvauti mokymuose, susitikimuose ir renginiuose, skirtuose etiškam ir antikorupciniam 

elgesiui ugdyti; 

9.9. informuoti tiesioginį vadovą apie aplinkybes, kurios, darbuotojo nuomone, galėtų kelti grėsmę 

jo nepriklausomumui ar objektyvumui atliekant savo funkcijas; 

9.10. laikytis lygių galimybių, VIPA Socialinės atsakomybės bei Tvarumo politikose įtvirtintų 

principų; 

9.11. nediskredituoti VIPA autoriteto, rodyti pavyzdį kitiems, laikytis VIPA nustatyto aprangos kodo 

rekomendacijų; 

9.12. laikytis kitų elgesio principų, išdėstytų šio Kodekso ir Darbo tvarkos taisyklių nuostatose.  

10. VIPA kaip darbdavys turi teisę: 

10.1. reikalauti, kad darbuotojai vykdytų savo pareigas ir laikytųsi Kodekso reikalavimų; 

10.2. įstatymų nustatyta tvarka skirti nuobaudas už darbo pareigų, Kodekso reikalavimų 

nevykdymą ar netinkamą vykdymą bei kitus darbo pareigų pažeidimus. 

 

III SKYRIUS 

ANTIKORUPCINIO ELGESIO STANDARTAI   

 

11. VIPA palaikoma korupcijai atspari aplinka ir jos priemonių įdiegimas, tobulinimas, taikymas 

bei laikymosi kontrolės užtikrinimas. VIPA darbuotojai savo elgesiu formuoja antikorupcinio 

elgesio standartą ir skatina darbuotojus laikytis profesinės etikos ir elgesio principų. 

12. Antikorupcinio elgesio standartai apima elgesį, nurodytą šio Kodekso 9  punkte.  

13. VIPA netoleruojamas nepotizmas ir kronizmas. 

14. Draudžiamos bet kokio pobūdžio dovanos, išskyrus aptartas Kodekso V skyriuje, materialinė 

parama ar kita pagalba VIPA ištekliais politinėms partijoms/judėjimams, jų atstovams, taip pat 

kandidatams į politines partijas, rinkiminėms kampanijoms, politikų (ar su jais susijusių asmenų) 

įsteigtiems fondams ar kitoms organizacijoms. 

15. VIPA užtikrina jos veiklą reglamentuojančių tarptautinių bei nacionalinių teisės aktų 

reikalavimų, antikorupcinio elgesio normų ir standartų, skaidrios veiklos principų, Interesų 

konfliktų valdymo, Korupcijos prevencijos politikos ir kitų VIPA patvirtintų ir (ar) įmonių grupėje 

taikomų politikų nuostatų įgyvendinimą savo veikloje.  

 

IV SKYRIUS 

LOBISTINĖS VEIKLOS DEKLARAVIMAS IR DEKLARAVIMO KONTROLĖ 

  

16. VIPA darbuotojai, kurie pagal teisės aktų nustatyta tvarka jiems suteiktas pareigines funkcijas 

dalyvauja rengiant, svarstant teisės aktų projektus, privalo deklaruoti jų atžvilgiu vykdytą 

lobistinę veiklą dėl kiekvieno teisės akto projekto (toliau – Deklaruojantys asmenys) ne vėliau kaip 

per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto rengimo, svarstymo 

pradžios (žodinio ar rašytinio (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis) teisės akto projekto 

aptarimo su lobistu).  

17. VIPA darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo ir lobistinės veiklos 

deklaravimo kontrolė vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. 

vasario 1 d. įsakymo Nr. 1K-25 „Dėl Lobistinės veiklos priežiūros Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) nustatyta tvarka.  

18. Deklaruojantis asmuo, deklaruodamas jo atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą, užpildo Aprašo 

priede nurodytą asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaraciją (toliau – Deklaracija) 
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ir šią Deklaraciją per VIPA  dokumentų valdymo sistemą pateikia susipažinti tiesioginiam vadovui 

(kaip informaciją), VIPA  vadovui ir asmeniui, atsakingam už VIPA  korupcijai atsparios aplinkos 

kūrimą.    

19. Jei Deklaruojančiam asmeniui nėra žinoma visa informacija, kuri turi būti nurodoma 

Deklaracijoje, Deklaruojantis asmuo turi nurodyti tik tą informaciją, kuri jam yra žinoma ir (arba) 

viešai skelbiama VTEK interneto svetainėje nurodytame lobistų sąraše. 

20. Deklaracijos registruojamos specialioje byloje (pagal patvirtintą VIPA  dokumentacijos planą) 

ir saugomos laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro priimtų teisės aktų, reglamentuojančių 

dokumentų valdymą, reikalavimų ir kitų teisės aktų, kuriuose reglamentuojamas dokumentų 

valdymas VIPA . 

 

V SKYRIUS 

ELGESIO REIKALAVIMAI, KAI YRA SIŪLOMA AR DUODAMA DOVANA AR KYŠIS 

 

21.  VIPA darbuotojui draudžiama priimti bet kokios vertės dovanas ar jas teikti (pačiam ar per 

tarpininkus), jei jomis siekiama daryti tiesioginę ar netiesioginę įtaką priimamiems 

sprendimams ar atliekamoms funkcijoms, jeigu tai gali sukelti interesų konfliktą ar jo 

regimybę tretiesiems asmenims, ar sukelti abejonių dėl priimamų sprendimų objektyvumo ir 

nešališkumo. 

22.  VIPA darbuotojai jokiais atvejais negali reikalauti ar prašyti dovanos, taip pat savo elgesiu ar 

veiksmais parodyti, kad tikisi gauti ar priimtų dovaną, bet kokiu būdu susijusią su darbuotojo 

pareigų vykdymu. Nepriimtinomis laikomos ir mažareikšmės dovanos (pvz.: saldainiai, kava, 

gėlės ir pan.), kurios buvo gautos iš trečiųjų asmenų kaip padėka ar atlygis už teisėtą ir 

tinkamą darbuotojo pareigų vykdymą. 

23.   VIPA darbuotojai gavę dovanas, kurios nėra reprezentacinės paskirties ir kurių niekaip 

nepavyksta grąžinti, privalo jas registruoti gautų dovanų registre (Kodekso priedas Nr. 2).  

24. VIPA darbuotojas privalo paaiškinti tokias dovanas  siūlančiam asmeniui, kad jų priėmimas gali 

būti vertinamas kaip Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir 

Kodekso pažeidimas. 

25. Darbuotojų elgesio galimų situacijų, susijusio su dovanų teikimu, pavyzdžiai pateikti Kodekso 

1 priede. 

 

VI SKYRIUS 

DARBO SU KLIENTAIS IR PARTNERIAIS PRINCIPAI 

 

26. VIPA darbuotojai bendraudami su klientais ir partneriais: 

26.1. reaguoja į jų poreikius, dirba veiksmingai, skaidriai bei profesionaliai; 

26.2. stengiasi kuo efektyviau išvengti skundų, esamus arba gautus skundus sprendžia nedelsiant 

ir veiksmingai; 

26.3. klientų ir partnerių asmeninę informaciją tvarko vadovaujantis VIPA  patvirtintomis asmens 

duomenų tvarkymo ir apsaugos taisyklėmis, nebent įstatymai reikalautų, atskleisti tam tikrą 

informaciją, arba klientas ar partneris būtų davęs savo išankstinį sutikimą tokią informaciją 

atskleisti. 

26.4. siekiama nutraukti bendradarbiavimą su veiklos partneriais, kurių veikloje pasireiškia 

korupcija. 

 

VII SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ ELGESYS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE 
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27. Draudžiami bet kokie veiksmai ar elgesys socialinės žiniasklaidos priemonėse, kurie gali 

pakenkti VIPA, jos darbuotojų reputacijai ar padaryti jiems žalos. 

28. Darbuotojas, dirbantis VIPA  ar su ja susijęs sutartiniais santykiais, privalo elgtis apdairiai ir 

prisiimti atsakomybę už informaciją, kurią jis sukuria ar įkelia, kai ji yra susijusi su VIPA, jos 

darbuotojais, nepriklausomai nuo to, ar informacija pateikta darbo metu, ar ne darbo metu. 

 

VIII SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI 

 

29.    VIPA  darbuotojai: 

29.1. bendradarbiauja siekdami VIPA  tikslų ir veiklos efektyvumo; 

29.2. bendrauja nepabrėždami hierarchinių pareigybių skirtumų; 

29.3. nenaudoja psichologinio spaudimo (mobingo), nediskriminuoja jokio asmens ar visuomenės 

grupės, imasi teisėtų priemonių užkirsti kelią pastebėtai diskriminacijai, bendrauja 

pagarbiai, nepažeidžiant žmogaus teisių ir orumo, lygiai (neteikti pirmenybės pagal jų 

tautybę, socialinę kilmę ir padėtį, lytį, rasinę ar etninę kilmę, kalbą, amžių, religinius 

įsitikinimus, politines pažiūras, seksualines ar kitokias nuostatas); 

29.4. geranoriški, mandagūs, taktiški, padedantys kolegoms, aktyviai besikeičiantys patirtimi ir 

žiniomis, gerąja praktika; 

29.5. bendradarbiauja su kolegomis, darbo metu kilusius nesutarimus sprendžia aptariant juos 

tarpusavyje, o jų neišsprendus – kreipiantis į tiesioginį ar aukštesnes pareigas einantį vadovą; 

29.6. savo elgesiu, išvaizda ir aprangos stiliumi rodo pagarbą kolegoms ir sau. 

30. VIPA darbuotojas privalo vengti: 

30.1. kito darbuotojo charakterio, jam būdingų savybių viešo aptarimo; 

30.2. kito darbuotojo darbo ir (ar) atliekamų funkcijų menkinimo; 

30.3. kito darbuotojo reputacijos žeminimo; 

30.4. nesantaikos kurstymo, šantažo ir grasinimų, neigiamų emocijų demonstravimo; 

30.5. seksualinio priekabiavimo ir smurto. 

31. Vadovaujantis darbuotojas privalo: 

31.1. taikyti bendradarbiavimu paremtą vadovavimo stilių, kuris skatintų darbuotojų iniciatyvą ir 

savarankiškumą, ir leistų pavaldiems darbuotojams, veikiant kartu, dalyvauti sprendžiant 

problemas; 

31.2. stengtis sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią 

konfliktams, šalinti tarpusavio nesutarimų priežastis; 

31.3. mandagiai bendrauti su pavaldžiais darbuotojais, o pastabas dėl jų klaidų ar darbo trūkumų 

reikšti korektiškai, negirdint kitiems darbuotojams ar asmenims;  

31.4. stengtis paskirstyti darbą vadovaujamame kolektyve pagal kvalifikaciją, kad būtų efektyviai 

panaudoti kiekvieno pavaldaus darbuotojo sugebėjimai; 

31.5. skatinti pavaldžius darbuotojus reikšti savo nuomonę ir ją išklausyti;  

31.6. skatinti nuolatinį pavaldžių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą; 

31.7. stengtis užtikrinti pavaldiems darbuotojams tinkamą darbui darbo aplinką; 

31.8. netoleruoti asmens įžeidinėjimo ar jo garbės ir orumo žeminimo; 

31.9. būti reiklus ir teisingas pavaldiniams, visada prisiminti, kad savo elgesiu ir darbu jis turi 

rodyti darbuotojams pavyzdį; 

31.10. skatinti atvirą bendravimą, pripažįstant, kad dirbant gali pasitaikyti klaidų ar neatitikimų, 

tačiau apie juos turi būti pranešama nedelsiant, jų nenuslepiant.  

 

IX SKYRIUS 

KODEKSO ĮGYVENDINIMAS, PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ 
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32. Už tinkamą šio Kodekso nuostatų laikymąsi yra atsakingi visi VIPA  darbuotojai.  

33. Kodekso nuostatų laikymosi priežiūrą atlieka VIPA  generalinis direktorius, sričių direktoriai bei 

struktūrinių padalinių vadovai pagal savo atsakomybių sritis.  

34. Gauta informacija apie pažeidimus administruojama ir nagrinėjama Gautos informacijos apie 

pažeidimus administravimo taisyklių nustatyta tvarka.  

35. VIPA užtikrina, kad tiesiogiai gauta informacija apie galimus Kodekso pažeidimus pagal 

kompetenciją būtų ištirta, siekiant nustatyti gautos informacijos turinio tikrumą, ją nagrinėtų 

kompetentingi, nešališki ir su galimu pažeidimu nesusiję asmenys ir (arba) teisės aktų 

nustatyta tvarka praneštų Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Lietuvos Respublikos specialių 

tyrimo tarnybai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai.    

36. Pažeidimo tyrimą organizuoja ir (ar) vykdo  VIPA generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas 

kompetentingas subjektas, kuris, atlikus tyrimą, teikia išvadą bei siūlo teikiamas poveikio bei 

prevencines priemones patvirtinti VIPA  generaliniam direktoriui.  

37. VIPA  direktorius įsakymu patvirtina nustatytą pažeidimo darbe atvejį ir įpareigoja atsakingus 

asmenis taikyti rekomenduojamas prevencines priemones. 

38. VIPA  įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą bei imtis visų galimų priemonių, kad 

asmuo, pranešęs apie pagrįstai įtariamus pažeidimus, korupcijos atvejus, viešųjų ir privačių 

interesų derinimo pažeidimus, nepatirtų su jo pranešimu susijusių neigiamų pasekmių. Už 

pažeidimo tyrimą atsakingas paskirtas kompetentingas subjektas privalo užtikrinti turimos 

informacijos bei atvejo tyrimo konfidencialumą. 

 

 X SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ UŽ KODEKSO REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS 

 

39. Darbuotojui, dirbančiam VIPA ar susijusiam su ja sutartiniais santykiais, galimai pažeidus 

Kodekso reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta drausminė, 

administracinė ar baudžiamoji atsakomybė. 

40. Tais atvejais, kai darbuotojo elgesio nereguliuoja Kodekso nuostatos, jis privalo laikytis kituose 

teisės aktuose nustatytų etikos reikalavimų ir visuotinai pripažintų dorovės normų. 

41. Gavęs informaciją žodžiu ar raštu ar pats nustatęs, kad darbuotojas galimai pažeidė šio 

Kodekso reikalavimus, tiesioginis vadovas ar VIPA  generalinis direktorius inicijuoja darbo 

pareigų  pažeidimo tyrimą pažeidimo aplinkybėms išsiaiškinti. 

42. VIPA darbuotojų galimus pažeidimus nagrinėja VIPA generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta 

ad hoc komisija arba įsakymu paskirti atsakingi asmenys . 

 

XI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

43. Kodekso nuostatos aiškinamos kartu ir sistemiškai su Darbo tvarkos taisyklių nuostatomis.  

44. Kodeksas tvirtinamas ir keičiamas VIPA  generalinio direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo jo 

patvirtinimo dienos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos 

teisės aktams. 

45. Darbuotojas privalo nevykdyti nurodymo, jeigu nurodymas verčia pažeisti įstatymus, kitus 

teisės aktus ar šį Kodeksą. Apie tai Darbuotojas privalo informuoti tiesioginį vadovą. 

46. Kodeksas skelbiamas VIPA  interneto svetainėje. 

47. Bet kuris Darbuotojas gali teikti pasiūlymus dėl Kodekso tobulinimo. 

 

___________________ 
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Darbuotojų etikos kodekso  
1 priedas  
 

  
VIPA DARBUOTOJŲ ELGESIO IR GALIMŲ SITUACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PROFESINE ETIKA, 

PAVYZDŽIŲ SĄRAŠAS 
 

SITUACIJA DARBUOTOJO ELGESYS 

Darbuotojas, naudodamasis socialiniais 
tinklais (Linkedin, Facebook,  
Instagram,  ar kt.), išsako savo 
nepasitenkinimą VIPA   veiksmais, 
vadovaujančių darbuotojų priimamais 
sprendimais. 

Darbuotojas turi susilaikyti nuo viešo savo politinių 
įsitikinimų reiškimo. Asmeninių politinių pažiūrų viešas 
reiškimas gali sukelti pavojų VIPA veiklos strategijai ir 
vertybėms. 
 

Darbuotojas patiria priekabiavimą ar 
kitokią diskriminaciją, mobingą 
(psichologinį smurtą), apkalbų ir 
šmeižimo, menkinimo situaciją. 

Patyrus kolegų spaudimą, priekabiavimą, įskaitant 
seksualinį priekabiavimą, mobingą (psichologinį 
smurtą), kitokį smurtą ar patyčias darbe, VIPA  
darbuotojas privalo nedelsdamas apie tai raštu ar 
elektroniniu paštu informuoti tiesioginį vadovą, o jeigu 
minėti veiksmai patiriami iš tiesioginio vadovo, – 
informuoti jo tiesioginį vadovą ar VIPA generalinį 
direktorių. Darbuotojas taip pat gali pateikti 
anoniminį pranešimą vidiniu kanalu 
pazeidimai@vipa.lt 

Darbuotojui tiesiogiai bendraujant su 
interesantu darbo vietoje, už veiklą, 
susijusią su atliekamomis darbo 
funkcijomis, kartu su asmens pateiktais 
dokumentais paliekami arba 
perduodami pinigai ar kitokios 
materialinės vertybės (materialinės 
dovanos, paslaugos, išskirtinės 
lengvatos, nuolaidos ir kt.), arba 
siūloma juos paimti.  
 
 

 

Esant minėtoms aplinkybėms, siekdamas išvengti 
korupcinio pobūdžio rizikos, VIPA  dirbantis asmuo 
turi:  
1. Mandagiai, neįžeidžiamai ir suprantamai paaiškinti, 
kad priimti dovanas, kyšius, daryti neteisėtą poveikį 
draudžia VIPA ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, 
už tai numatyta drausminė arba baudžiamoji 
atsakomybė. Savo elgesiu parodyti interesantui, kad 
netoleruoja jokių neteisėtų atlygių ar veiksmų. 
Paaiškinti, kad pasiūlymo negali priimti, nes tai 
nesuderinama su VIPA nustatytais elgesio standartais; 
2. Elgtis profesionaliai, vengti elgesio ir frazių, kurios 
gali sudaryti įspūdį, kad prašoma duoti kyšį 
(pavyzdžiui, ,,Pažiūrėsim...“, ,,Nežinau, bus 
sunku...“, ,,Jūsų atvejis sudėtingas...“ ir kt.);  
3. Už veiklą, susijusią su atliekamomis darbo 
funkcijomis, neimti jokio neteisėto atlygio (pinigų ar 
kitokių materialinių vertybių);  
4. Paaiškinti, kad jam turi būti teikiami tik su 
svarstomu klausimu tiesiogiai susiję dokumentai;  
5. Įspėti tokį neteisėtą pasiūlymą pateikusį asmenį, 
kad toks jo elgesys gali būti palaikytas korupcinio 
pobūdžio nusikalstama veika, dėl kurios jam gali kilti 
neigiamos pasekmės; 
6. Pareikalauti nedelsiant nutraukti tokius veiksmus; 
7. Jeigu asmuo savo veiksmų nenutraukė, paaiškinti, 
kad apie tokį elgesį privalės informuoti VIPA už 
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korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą asmenį  
ir (ar) teisėsaugos įstaigą; 
8.Nedelsdamas imtis veiksmų, kad pinigai ar kitos 
materialinės vertybės būtų grąžintos juos palikusiam 
asmeniui, o jeigu jų dėl objektyvių aplinkybių nėra 
galimybės gražinti (neįmanoma identifikuoti kas juos 
paliko, asmuo atsisako juos priimti, motyvuodamas, 
kad jis nėra jų savininkas ar nurodydamas kitas 
priežastis ir kt.), apie tai nedelsiant informuoti savo 
tiesioginį vadovą ir VIPA už korupcijai atsparios 
aplinkos kūrimą atsakingą asmenį (padalinį) (net jeigu 
asmuo savo neteisėtus veiksmus nutraukė). 

Darbuotojas privalo priimti (ar 
dalyvauti priimant) sprendimą, kuris 
yra susijęs su: jo ar jam artimų asmenų 
darbu kitose įmonėse, įstaigose ir 
organizacijose, individualia veikla, 
autorinėmis sutartimis; jo ar jam 
artimų asmenų turimomis bendrovių ir 
įmonių akcijomis (dalimis, pajais); jo 
ar jam artimų asmenų naryste, ryšiais 
ir pareigomis įmonėse, įstaigose ir 
organizacijose ar fonduose; jo ar jam 
artimų asmenų finansiniais ar 
moraliniais įsipareigojimais kitiems 
asmenims, kitais civiliniais santykiais; 
jo ar jam artimų asmenų priešiškumu, 
ginču ar konkurencija kitų asmenų ar 
grupių atžvilgiu; jo artimų asmenų 
darbu VIPA ; jo ketinimu, susijusiu su 
naujo darbo paieškomis, derybomis su 
būsimu darbdaviu; kitais atvejais, kai 
priima ar dalyvauja priimant 
sprendimą, susijusį su jo ar jam artimų 
asmenų privačiu interesu.  

Esant minėtoms aplinkybėms, siekdamas išvengti 
korupcinio pobūdžio rizikos, VIPA dirbantis asmuo turi: 
1. priėmus į pareigas, kurias einantys asmenys privalo 
deklaruoti privačius interesus, arba įgijęs 
deklaruojančiojo asmens statusą, pateikti privačių 
interesų deklaraciją (ne vėliau kaip per 30 
kalendorinių dienų nuo minėto statuso įgijimo dienos), 
o tuo atveju, jeigu pateiktoje deklaracijoje nurodyti 
duomenys apie deklaruojančio asmens ir (ar) jo artimų 
asmenų privačius interesus pasikeitė, ją papildyti ar 
patikslinti (per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų 
pasikeitimo dienos). 
2. kreiptis į viešųjų ir privačių interesų deklaravimo 
bei jų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną VIPA  
vykdantį asmenį, prašant pateikti išankstines rašytines 
rekomendacijas, nuo kokių tarnybinių pareigų atlikimo 
privalo nusišalinti, jeigu pagal deklaracijose pateiktus 
duomenis yra interesų konflikto galimybė;  
3. atliekant darbo funkcijas atsiradus interesų 
konfliktą sukeliančioms deklaracijoje nurodytoms ar 
nenurodytoms aplinkybėms, vadovautis VIPA Interesų 
konfliktų valdymo politikos nuostatomis ir joje 
nustatyta tvarka, pagal patvirtintą matricą nedelsiant 
pateikti pranešimą asmeniui, kuris priima sprendimą, 
apie nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant 
ar priimant sprendimus, kurie kelia realią Interesų 
konflikto situaciją svarstomu klausimu. 

Darbuotojas paskiriamas trumpam (10-
20 dienų laikotarpiui) pavaduoti 
skyriaus vadovą. Ar darbuotojas gali 
nedeklaruoti (ar privalo tai padaryti) 
laikino pavadavimo, jei jis trumpesnis 
nei 30 kalendorinių dienų 

Darbuotojas gali nedeklaruoti. 

Darbuotojas, kurio tiesioginės funkcijos 
yra susijusios su teisės aktų, 
formuojančių tam tikros srities 
politiką, projektų rengimu, artimas 
asmuo užsiima lobistine veikla (yra 
įrašytas į lobistų sąrašą). Ar gali 
darbuotojas toliau vykdyti savo 
tiesiogines funkcijas? 

Darbuotojas gali vykdyti savo tiesiogines funkcijas. 
Darbuotojas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 
dienų deklaruoti artimo asmens veiklą (vykdomą 
lobistinę veiklą), t. y. patikslinti/papildyti 
deklaraciją, nurodant šią informaciją ir apie tai 
informuoti savo tiesioginį vadovą, kuris privalės 
neskirti užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą. 
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Darbuotojų etikos kodekso  
2 priedas  
 
 

 GAUTŲ DOVANŲ REGISTRAS  
  

 

Eil. 
Nr.  

Registr
avimo 
data  

Dovana 
(pateikiamas 

dovanos 
aprašymas, 

nurodoma ar 
tai 

reprezentaci
nė dovana, 

kiekis) 

Dovanojimo 
aplinkybės 

(vieta, gavimo 
laikas, 

dovanojimo 
priežastis ir 

pan.) 

Dovaną 
įteikęs 
asmuo 
(fizinio 
asmens 
vardas, 

pavardė, 
juridinio 
asmens 
pavadini

mas) 

Darbuotoj
o, kuriam 

įteikta 
dovana, 
pareigos, 
skyrius 

Nustatyt
a 
dovanos 
vertė 

Dovanos 
statusas 
(pvz.: 
priimta ir 
saugoma, 
sunaikinta, 
grąžinta 
dovanotoju
i, asmuo, 
atsakingas 
už dovanos 
laikymą) 

Pastabos 

1.         

2.          

         

         

 
 


