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Kuriame tvarią ateitį

Be anglies. Be 
branduolinės energijos. 

Siekiame CO2 neutralumo. 
Remiamės pripažintais 

aplinkosaugos, socialiniais 
ir valdymo principais

Plečiame žaliąją gamybą

Plėsdami gamybą iš 
atsinaujinančių išteklių 

prisidedame prie regioninių 
tikslų įgyvendinimo

Užtikriname patikimumą, 
skatiname pokyčius

Užtikriname energetikos 
sistemos patikimumą ir 
lankstumą. Skatiname 
energetikos pokyčius ir 

vystymąsi

Išnaudojame plėtros 
galimybes

Išnaudojame plėtros 
galimybes ir vystome 

inovatyvius sprendimus, 
kad gyvenimas būtų 

lengvesnis ir energetiškai 
sumanus

Mūsų strateginiai prioritetai



1 faktas 2 faktas 3 faktas

Korupcija atsirado kartu su 
valstybe ir tam tikrais 

viešosios valdžios 
institutais.

Seniausi faktai apie 
korupciją yra prieš 2000 
metų parašytas Indijos 

karaliaus ministro Kautylia
darbas Arthashastra –

pažodžiui, politikos 
mokslas, jame yra skyrius 

apie korupciją.

JAV ir Didžiojoje Britanijoje 
dar XIX amžiuje pasirodė 

kyšius ir interesų konfliktus 
draudžiantys įstatymai.

4 faktas

Pirmieji bandymai 
baudžiamosios teisės 
priemonėmis kovoti su 

korupcija sietini su 1810 m. 
Napaleono baudžiamuoju 

kodeksu, įtvirtinusiu 
griežtas bausmes.

Galima rizika – skaidrumo stoka, korupcija



Korupcija yra investicijų mažėjimo 
priežastis. Visame pasaulyje 

kiekvienais metais virš 1 trilijono 
JAV dolerių yra skiriama kyšiams!

[World Bank]

Valstybės, kovojančios su korupcija 
ir gerinančios antikorupcinį teisinį 

reguliavimą, nacionalines pajamas 
gali padidinti iki 400 procentų.

[World Bank]

Investicijos į korumpuotas šalis 
lyginant su nekorumpuotomis gali būti 
daugiau nei 20 procentų brangesnės.

[„Economic Corrumpion: Some facts“, 
Daniel Kaufmann]



Pirmasis rašytinis 
įstatymas dėl 
kyšininkavimo

1300 m. prieš Kr. Egipto 
faraonas Horemhebas išleido 
įstatymą, kuriame nurodomos 

baudos už kyšių ėmimą: 
teisėjas, paėmęs kyšį, turi būti 
baudžiamas mirties bausme.

Caro Petro I įsakas

Reikia karti kiekvieną, jei jo 
paimtų kyšių vertės pakanka 

įsigyti virvei

Dž. Vašingtono atsakymas 
draugui, norinčiam gauti 

paskyrimą

Tu esi pageidaujamas mano 
namuose, malonus mano 

širdžiai, tačiau mano asmeniniai 
jausmai neturi nieko bendra su 

šiuo atveju. Aš nesu Dž. 
Vašingtonas, aš esu JAV 

prezidentas.

Kaip valdyti galimas rizikas?



ANTIKORUPCINĖ 
VADYBOS SISTEMA

Tai procesų, sprendimų bei įrankių visuma, skirta 

padėti organizacijai efektyviai vykdyti korupcijos 

prevenciją, užkirsti kelią korupcijai ar lengviau 

aptikti korupcijos atvejus.



Padidinti pelną ir (ar) 
sumažinti finansinius 
nuostolius, atsirandančius 
dėl korupcijos įvairiuose 
verslo procesuose.

Vadybos sistemos 
sertifikavimo pagalba sukurti 
ar sustiprinti korupcijai 
nepakančios organizacijos 
įvaizdį.

Sustiprinti teigiamą prekės 
ženklo ar organizacijos įvaizdį 
tarp esamų darbuotojų ir 
klientų bei potencialių verslo 
partnerių ir investuotojų.

Efektyviau atlikti vidinius 
ir/ar išorinius korupcijos 
tyrimus bei surinkti jų eigai 
svarbią informaciją.

Antikorupcinės vadybos sistemos diegimas bei ISO 37001 
sertifikatas naudingas organizacijoms, nes gali:



Pagrindiniai ISO 37001 elementai:
Diegiant AKVS -

yra laikomasi 
pagrindinių ISO 37001 

elementų

Visi prevencijos dokumentai yra
parengti atsižvelgiant į šiuos elementus.

1. Korupcijos rizikos 
vertinimo atlikimas

2. Atitikties užtikrinimo 
funkcija, skirta stebėti 
sistemos efektyvumą.

3. Susijusių šalių 
(darbuotojų, tiekėjų, veiklos 
partnerių) informavimas apie 

politiką.

4. Darbuotojų ir verslo 
partnerių mokymai.

5. Korupcijos rizikos sričių 
stebėjimas.

6. Kontrolės mechanizmų, 
skirtų korupcijos rizikai 
sumažinti, diegimas.

7. Procedūrų, užtikrinančių 
galimybę darbuotojams ar 
kitoms susijusioms šalims 

efektyviai pranešti apie 
korupcijos atvejus, 

numatymas.

8. Formalaus proceso, skirto 
tirti ir spręsti bet kokius 
įtarimus dėl galimo ar 

įtariamo kyšininkavimo, 
sukūrimas.



AKVS dokumentų medis (1)

1. Korupcijos rizikos 
vertinimo atlikimas

2. Atitikties užtikrinimo 
funkcija, skirta stebėti 
sistemos efektyvumą

3. Susijusių šalių 
(darbuotojų, tiekėjų, 
veiklos partnerių) 
informavimas apie 
politiką.

4. Darbuotojų ir verslo 
partnerių mokymai.

Prevencijos dokumentas Ką reglamentuoja

1.1.Grupės korupcijos rizikos 
vertinimo standartas

2.1. Sprendimas dėl 
antikorupcinės atitikties 
funkcijos vykdytojo paskyrimo

3.1. Antikorupcinė politika

3.2. Etikos kodeksas

4.1. AKVS mokymų planas 
2020 m.

Korupcijos rizikos vertinimo (KRV) 
tikslą, uždavinius. Pareigybių, veiklos 
sričių, sandorių bei veiklos partnerių 
KRV atlikimą. 

Antikorupcinės atitikties funkcijos 
vykdytoju paskirtas Verslo atsparumo 
tarnybos direktorius Edvinas Kerza, 
kuris prižiūrės, kad sistema veiktų 
tinkamai.

Antikorupcinės politikos bendrieji 
korupcijos prevencijos principai, 
tikslas ir uždaviniai, subjektai, 
nevykdymo pasekmės. 

Nustato KAIP mes siekiame savo 
tikslų, KAIP elgiamės su kolegomis ir 
partneriais, KOKIE yra mūsų etiškos 
veiklos standartai.

Nustato įmonių grupės darbuotojų 
antikorupcinių mokymų planą.



AKVS dokumentų medis (2)

5. Padidintos korupcijos 
rizikos sričių stebėjimas.

6. Kontrolės 
mechanizmų, skirtų 
korupcijos rizikai 
sumažinti diegimas 

Prevencijos dokumentas Ką reglamentuoja

5.1. AKVS stebėsenos, 
matavimo, analizės ir įvertinimo 
taisyklės.

6.1. Grupės antikorupcinių 
kontrolės priemonių 
įgyvendinimo standartas

6.2. Grupės antikorupcinės 
politikos įgyvendinimo gairės

6.3.  Grupės darbuotojų 
privačių interesų deklaravimo 
taisyklės

6.4. Dovanų registravimo 
standartas

Nustato antikorupcinės vadybos 
sistemos stebėsenos, matavimo, 
analizės ir įvertinimo procesą.

Nustato antikorupcinių kontrolės 
priemonių rūšis: stropų patikrinimą, 
finansų ir ne finansų kontrolės pr., 
veiklos partnerių antikorupcinių 
įsipareigojimų kontrolės priemones ir t.t.

Gairės yra pagrindinis Bendrovės vidaus 
dokumentas diegiant ir prižiūrint AKVS. 
Nustato AKVS procedūras, kitus su 
antikorupcinės vadybos procesais 
susijusius reikalavimus. 

Nustato darbuotojų privačių interesų 
deklaravimo tvarką.

Nustato dovanų registravimo tvarką.



AKVS dokumentų medis (3)

6. Kontrolės 
mechanizmų, skirtų 
korupcijos rizikai 
sumažinti diegimas 

Prevencijos dokumentas Ką reglamentuoja

6.5. Grupės darbuotojų 
nusišalinimo ir nušalinimo 
standartas

6.6. Grupės 2020 m. AKVS 
stebėsenos planas

7. Procedūrų, užtikrinančių galimybę 
darbuotojams ar kitoms susijusioms 
šalims efektyviai pranešti apie 
korupcijos atvejus, numatymas

8. Formalaus proceso, skirto tirti ir 
spręsti bet kokius įtarimus dėl 
galimo ar įtariamo kyšininkavimo, 
sukūrimas

6.7.Grupės AKVS 2020-2021 
metų tikslų planas

7.1. Grupės vidinių informacijos 
apie pažeidimus teikimo kanalų 
įdiegimo ir jų funkcionavimo 
taisyklės

8.1. Tyrimo komisijos darbo 
tvarkos taisyklės

Nustato darbuotojų nu(si)šalinimo 
tvarką.

Nustato AKVS stebėsenos rodiklius, 
matavimo vienetus, kriterijus, 
atsakingus asmenis bei terminus.

Nustato AKVS įgyvendinimo tikslus, 
uždavinius, priemones, laukiamą 
rezultatą, atsakingus asmenis, 
terminus.

Nustato vidinių informacijos apie 
pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo 
ir jų funkcionavimo principus.

Nustato Komisijos funkciją, Komisijos 
narių teises ir pareigas, darbo posėdžių 
šaukimo tvarką ir eigą Komisijai pavesto 
atlikti tyrimo dėl galimai padaryto teisės 
aktų pažeidimo tvarką.



„Ignitis grupės“ IPO 
rezultatai: 450 mln. Eur



Valdysenos ekspertų vertinimu, 
geriausias praktikas 2019-2020 m. 
taikė energetikos sektoriuje 
veikiančios įmonės – „Ignitis grupė“

GEROSIOS VALDYSENOS RODIKLIS  A+

SKAIDRUMAS  A+

KORUPCIJOS PREVENCIJA  A+

A+



#EnergySmart


