
SANKCIJOS:
Tiekėjų ir partnerių skaidrumas 

Edvinas Notkus
Atitikties pareigūnas



Sankcijų taikymas ir Bendrovės vidinė tvarka:

Nuo sankcijų – iki nulinės tolerancijos Mums rūpi pasaulis

➢ Ekonominės sankcijos

➢ Politinės sankcijos

➢ Finansinės sankcijos

➢ Susisiekimo sankcijos

➢ Visuomenės sankcijos

9 ES patvirtinti sankcijų paketai

EU Regulation 833/2014

2022 m. kovo mėnesį priėmėme sprendimą neįsigyti JOKIŲ
prekių ir / ar darbui naudojamų medžiagų, priemonių, įrangos,
įrengimų ir/ar paslaugų iš:
- tiekėjų, tiekiančių prekes ir/ar medžiagas, priemones, įrangą,
įrengimus ir/ar teikiančių paslaugas, kurių kilmės šalis yra
sankcionuotos valstybės (įskaitant Rusijos Federaciją ir
Baltarusijos Respubliką);
- sankcionuotų įmonių, t. y. įmonių, kurių galutiniai naudos
gavėjai yra asmenys, esantys sankcionuotų asmenų
sąrašuose, sankcionuotų valstybių piliečiai, rezidentai.

Generalinio direktoriaus įsakymas



Sankcionuotų valstybių kontrahentai Lietuvoje:

Atvirų duomenų platformos „Okredo“ duomenis Lietuvoje įsteigtos:

Rusijos / Baltarusijos piliečių Lietuvoje valdomos įmonės: 3542

Rusijos / Baltarusijos piliečių Latvijoje valdomos įmonės: 2344



Tiekėjų patikra ir Viešieji pirkimai AB Vilniaus šilumos tinkluose:

Tiekimo grandinės komanda Decentralizuoti Pirkimai
Pirkimų iniciatorius įvertina galimą prekės/paslaugos 

tiekėją iš kurio bus įsigyjama prekė ar paslauga. Perduoda 
Atitikties pareigūnui (Įmonės pavadinimas, kodas), 

Atitikties pareigūnui pareikalavus kreipiasi į tiekėją, kad 
šis pateiktų atviros formos deklaraciją, kad tiekėjas, 

tiekėjo teikiamos prekės ar paslaugos, jų kilmės šalis nėra 
įtrauktos į VPĮ 92 valstybių/teritorijų sąrašą.

Tiekimo grandinės komanda laikosi visų įpareigojimų 
numatytų: Pirkimų įstatymas (PĮ 58, 41, 1-3), reikalauja 
tiekėjo pateikti dokumentus, išvardintus PĮ 58, įvertina 

dokumentuose pateiktą informaciją, vertina prekių 
atitiktį BVPŽ kodams, perduoda dokumentus Atitikties 

pareigūnui platesniam vertinimui, reikalauja laisvos 
formos deklaracijos patvirtinti, kad tiekėjas, tiekėjo 

galutiniai naudos gavėjai (kontrahentai), tiekėjo teikiamos 
prekės ar paslaugos, jų kilmės šalis neturi sąsajų su 

valstybėmis/teritorijomis įtrauktomis į VPĮ 92 
valstybių/teritorijų sąrašą.

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-naujai-isigaliojusiu-viesuju-pirkimu-istatymo-nuostatu-praktinio-taikymo


Kaip vykdome patikrinimus?

Įmonių patikimumo vertinimo iniciavimo el. paštas: imoniupatikra@chc.lt

mailto:imoniupatikra@chc.lt


Kontrahentų patikra – Atitiktis tarptautinėms sankcijoms:

...



Kontrahentų patikra: Papildomas vertinimas – Decentralizuoti pirkimai 

PAPILDOMAS DECENTRALIZUOTO PIRKIMO VERTINIMAS

Vertindami galimą Decentralizuoto pirkimo tiekėją 
papildomai, pagal poreikį vertiname:

1. Tiekėjo įsiskolinimus
2. Tiekėjo pajamas
3. Viešą neigiamą informaciją: Naujienos
4. Teismai: Atsakovas / Ieškovas / 3 Šalis
5. Žaliąjį tiekėjo indeksą

TIEKĖJO TEIKIAMA DEKLARACIJA



Kontrahentų patikra: Kodėl verta pažinti tiekėją?

Visiems darbuotojams prieinamas patikrintų tiekėjų registras:

VŠT Patikrintos įmonės:

475

Nepatikimi tiekėjai:

6

Užsienio kapitalo įmonės:

16

Kontrahentų statistika AB Vilniaus šilumos tinkluose:
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