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Reglamentavimo pradžia
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Bendrovės vadovo lygmens 
vidaus teisės aktai
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Atsakingos veiklos 
politika
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Šiuo metu galiojantys vidaus teisės aktai
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Bendrovės valdyba

Korupcijos 
prevencijos politika

2020-12-16 VP Nr. 15

planuojama-Etikos 
kodeksas

Bendrovės generalinis direktorius

Įsakymas dėl BV patvirtintos KP 
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įgyvendinimo
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Politikos



Kaip tai veikia?

„Vilniaus vandenys“ yra uždara akcinė bendrovė, nors ir valdoma savivaldybių. Čia griežtas 
reguliavimas derinamas su verslo tradicijomis ir nusistovėjusia praktika. 
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Dovanos Bendrovėje nėra uždraustos.
Tačiau reglamentuota, kokios dovanos 
toleruojamos, kas yra draudžiama ir kaip jos 
gali būti priimtos.



Kaip tai veikia?
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DRAUDŽIAMA PRIIMTI DOVANAS

❑ kuriomis siekiama paveikti darbuotojo sprendimus

arba

❑ pinigais ir alkoholiniais gėrimais



Kaip tai veikia?
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Leidžiama priimti dovanas, jei jų vertė neviršija 50 eurų

be to, jos turi būti

❑ skirtos reprezentacijai

arba

❑ jomis reiškiamas įprastas mandagumas, atitinka nusistovėjusias 
tradicijas



Kaip tai veikia?
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Jei dovanos priimamos, laikomasi šios tvarkos

Dovanos priimamos

❑ tik žinomos vertės

❑ tik kitų Bendrovės darbuotojų akivaizdoje

❑ priimantysis įvertina ar tuo gali būti siekiama paveikti jo sprendimus

Priimant dovaną turi būti laikomasi visų trejų reikalavimų kartu



Praktika
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Bendrovės darbuotojų gaunamos dovanos dažniausiai susijusios su 
šventiniais laikotarpiais,
bendrai su partneriais pasiektais rezultatais
ar kitais Bendrovei reikšmingais įvykiais.



Praktika

Žinojimas, kad dovana priimama kitų darbuotojų akivaizdoje, drausmina –
skatina darbuotojų savikontrolę
ir
sukuria natūralią kolegų kontrolę.

Taip pat, labai svarbus tiesioginio vadovo vaidmuo.

Už politikos įgyvendinimo kontrolę atsakingas Prevencijos skyrius.
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Praktika

Galima teigti, kad esama padėtis
nekelia rizikos bendrovės veiklos procesams, nedaro žalos reputacijai
tačiau užtikrina tinkamą emocinį ryšį su veiklos partneriais.
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Apibendrinimas
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❑ Bendrovėje dovanų politika įtvirtinta aukščiausio lygio dokumente –
Valdybos patvirtintoje Korupcijos prevencijos politikoje. Politikos 
nuostatos pakartotos generalinio direktoriaus patvirtintame Etikos 
kodekse ir įgyvendinimui skirtuose įsakymuose.

❑ Dovanos toleruojamos, tačiau yra nustatytos griežtos priėmimo sąlygoms.

❑ Siekiama kryptingai edukuoti darbuotojus ir tiesioginius vadovus siekiant 
mažinti dovanų tradicijas ir keisti nusistovėjusią praktiką.

❑ Periodiškai peržiūrima dovanų politika



Apibendrinimas
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Politika, kuri įvertina esamą verslo aplinką, bendravimo su klientais tradicijas ir visuomeninį
interesą teikti paslaugas skaidriai, leidžia išlaikyti teigiamą emocinį ryšį su klientais ir
partneriais. Tokia subalansuota politika lengvai įsisavinama ir darbuotojams tampa sava – jos
laikomasi iš įsitikinimo, kad taip elgtis teisinga.
Derinant edukaciją ir nuoseklų politikos griežtinimą galima pasiekti visiško dovanų atsisakymo.



Ačiū už dėmesį!


