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PATVIRTINTA

AB ,,Amber Grid" generalinio direktoriaus
2019 m. lapkridi . jsakymu Nr.1,-96

AB,,AMBER GRID"
KORUPCTJOS PREVENCIJOS POLITIKOS IGYVENDTNtMO

TAISYKTES

I. BENDROSIOS N UOSTATOS

AB ,,Amber Grid" (toliau - Bendrove) korupcijos prevencijos politikos jgyvendinimo taisyklds

(toliau - Taisykl6s) reglamentuoja korupcijos apraiSkas (poZymius), nustato reikalavimus

interesq deklaravimo sistemai ir darbuotojams derinant interesus, praneSimq apie paZeidimus

Bendroveje nagrin6jimo, praneSdjq apsaugos, verslo dovanq deklaravimo, paramos teikimo
tvarkas bei darbuotojq 5vietimq ir informavimq d6l korupcijos.

Bendroveje, igyvendinat Korupcijos prevencijos politikos (toliau - Politika) ir UAB ,,EPSO-G"

kolegialiq organq nariq, vadovq ir darbuotojq interesq valdymo politikos (toliau - Interesq

valdymo Politika) reikalavimus, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos,

Lietuvos Respublikos vieSqjq ir privadiq interesq derinimo valstyb6s tarnyboje (toliau - Vie5qjq

ir privadiq interesq derinimo valstybds tarnyboje istatymas), Lietuvos Respublikos praneS6jq

apsaugos ir kitais Lietuvos Respublikos jstatymais bei norminiais teises aktais, nustatandiais

korupcijos prevencijos reikalavimus bei kitais Bendroveje patvirtintais korupcijos prevencijq

reglamentuojandiais vidiniais teisds aktais.

Taisyklese naudojamos sqvokos:

3.1. Darbuotojas - fizinis asmuo, sudarqs darbo sutarti su Bendrove ir pagal jq atliekantis

sutartus darbus ar vykdantis nustatytas funkcijas ir ui tai gaunantis darbo uZmokesti;

3,2. Darbininkq kategorijos darbuotojas - fizinis asmuo, sudarqs darbo sutartj su Bendrove ir
pagal jq atliekantis maZiau kvalifikuotus darbus Bendrov6je ir ui tai gaunantis darbo

uZmokestj (5altkalvis, suvirintojas, technikas, inZineriniq sistemq meistras ir t.t.);
3.3. Draugas - asmuo su kuriuo Darbuotojq sieja artimi asmeniniai (draugystds) santykiai, ddl

kuriq, Darbuotojo nuomone, gali kilti interesq konfliktas (kaip apibreZta Sqvokq 3.5. p.);

3.4. Dovana - tai bet koks vertq turintis materialus daiktas, jteikiamas kitam imogui, kaip

draugystes ar d6kingumo ienklas pagal nusistov6jusias tradicijas ir paprodius;

3.5. Interesq konfliktas - situacija, kai Bendroveje dirbantis asmqo, Bendrovds vadovas ar

Kolegialaus organo narys, atlikdamas savo pareigas ar vykdydamas pavedimq, priima

sprendimq ar dalyvauja jj priimant, ar jvykdo pavedimq, ar atlieka kitus veiksmus, kurie

susijq (tiesiogiai arba netiesiogiai) ir su jo Interesais, kaip jie apibreiti Interesq valdymo

Politikos 1 skyriuje;

3.6. Privatls interesai arba Interesai - Bendroveje dirbandio asmens, Bendroves vadovo ar

Kolegialaus organo nario, turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis tur6ti itakos
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atliekant su Bendrove susijusias pareigas, priimamiems sprendimams, vykdomiems
pavedimams ar atliekamiems kitiems veiksmams. Turtinis ar neturtinis suinteresuotumas
turetq bUti suprantamas kaip (jskaitant, bet neapsiribojant):

3.6.1. bet koks atitinkamo asmens asmeninis suinteresuotumas;

3.6.2.bet kurio treiiojo asmens suinteresuotumas, jeigu atitinkamas asmuo del bet kokiq
prieZasdiq gali siektitokio trediojo asmens intereso patenkinimo;

3.6.3.atitinkamo asmens bet kokios pareigos (tiek formalios, tiek neformalios), kurias

atitinkamas asmuo turi d6l uZimamq pareigybiq, visuomeninio statuso ar bet kokio
pob0diio santykiq su trediaisiais asmenimis;

3.7. Konfidenciali informacija - Bendroves informacija paiymeta ZodZiais ,,KONFIDENCIALI
INFORMACIJA" arba,,KONFIDENCIALU" (angl.,,Confidential") kuriai pagal norminius ir kitus

teisds aktus bei Bendroves sandorius taikomas konfideniialios informacijos statusas.

Konfidencialia informacija yra laikoma Bendroves valdybos patvirtintame konfidencialios

informacijos sqra5e nurodytq kategorijq informacija, kurituritam tikrq ar potencialiq vertq
Bendrovei ddl to, kad jos neZino Tretieji asmenys ir (ar) kurios atskleidimas gali tureti
neigiamq poveikj Bendroves reputacijai ar finansams;

3.8. Korupc'lja - (lot. corruptio - gadinimas, papirkimas) bet' kokia veikla piktnaudZiaujant

Bendroves patik6ta galia, siekiant asmeninds ar treiiqjq asmenq naudos;

3.9. Paslauga - tai materialinq vertq turintys veiksmai (remonto darbai, projektavimas, groiio,
sveikatinimo proced0ros, poilsio organizavimas, konsultavimas ir pan.), kuriais tenkinamas

kon kretus material us ar nematerial us vartotojo poreikis;

3.10. Prane5ejas - asmuo informavqs Bendrovds ir (ar) UAB ,,EPSO-G" vidiniu informacijos kanalu

arba kitais budais (Zodiiu, ra5tu) apie paieidimq (-us) (korupcijos apraiSkas) Bendrov6je, o

taip pat asmuo, kurj Prane56ju pripaZjsta kompetentinga institucija (Generaline

prokuratura);

3.1L. PrivaEiq interesq deklaracija arba Interesq deklaracija - dokumentas, kuriuo Darbuotojas
pateikia (atskleidiia) Bendrovei informacijq apie aplinkybes, d6l kuriq gal6tq kilti atitinkamo
Da rbuotojo lnteresq konfliktas;

3.12. Suinteresuoti asmenys - fiziniai ar juridiniai asmenys, ivairios piliediq grupds ar institucijos,
kurioms Bendroves veikla turi ar gali tur6ti jtakos;

3.13. Susijq asmenys Darbuotojo sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partneryst6

iregistruota jstatymq nustatyta tvarka (toliau - partneris), taip pat jq tevai (iteviai), vaikai
(jvaikiai), broliai (ibroliai), seserys (jseser6s), seneliai, vaikaidiai ir jU sutuoktiniai,
sugyventiniai ar partneriai ir draugai;

3.14. Strukt0riniai padaliniai Bendrov6s organizacineje valdymo struktUroje nustatyti,
n uostatais patvi rtintas funkcijas vykdantys padaliniai;

3.15. Svetingumas - tai malonus ir paslaugus Zmogaus sutikimo, priemimo arba aptarnavimo
bldas, apimantis kompleksq apdiuopiamq (maistas, gerimai, nakvyne) ir neapdiuopiamq
(aptarnavimas, atmosfera, jvaizdis) elementq;

3.L6. Vertinga / brangi dovana -tai dovana, kurios verte yra didesnd uZ teises aktuose numatyta
dovanq, kurias privaloma deklaruotiValstybinei mokesdiq inspekcijai, vertq;

3.17. Vidinio naudoiimo informacija - Bendrovds informacija skirta darbuotojams ir (ar)

kolegialiq organq nariams jq funkcijoms vykdyti ir uidaviniams jgyvendinti, kuri n6ra
priskirta vie5ai, konfidencialiai, ar informacijai, sudaraniiai komercinq (gamybos), paslaptj

ir Sios atskleidimas neturetq neigiamo poveikio Bendroves veiklai, tadiau d6l savo pob0dZio
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nera skirta platinti vie5ai (pavyzdZiui, detali kontaktind darbuotojq informacija,

konfidencialios informacijos neturintys Bendrov6s dokumentai, vidinis darbuotojq

susira5indjimas, darbuotojq uZimtumo informacija, vidiniai leidiniai ir panaSiai). Tokio

pobUdiio informacija ga li bOti paZymdta ZodZia is,,Vl DIN l0 NAU DOJ I MO".

4. Kitos Taisykldse vartojamos sqvokos atitinka Korupcijos prevencijos istatyme, Politikoje,

Interesq valdymo politikoje ir kituose teis6s aktuose, reglamentuojandiuose korupcijos

prevencijq ir jgyvendinimq, vartojamas sqvokas.

5. Jeigu kyla kolizija tarp Taisykliq ir Politikos bei Interesq valdymo politikos nuostatq, taikomos

pastarqjq nuostatos.

il. ptKTNAUOZAVITUAS EtNAMOMtS PARETGOMTS (TURTMATS IGALTOJIMAISI lR JO APRAIsKOS

(POZYMtAt)

6. Piktnaudiiavimu einamomis pareigomis laikoma, kai Bendrovds Darbuotojas (veikimu ar

neveikimu):

6.1. naudojasi einamomis pareigomis ne Bendrovds interesais;

5.2. veikia ne pagaljstatymq ar kitq teis€s aktq reikalavimus;

6.3. savanaudiSkais tikslais arba veikdamas d6l kitokiq asmeniniq paskatq (kerSto, pavydo,

karjerizmo, neteis6tq paslaugq teikimo ir t.t.) neteisdtai pasisavina Bendrovds turtq, l65as,

kitas vertybes;

6.4. savanaudiSkais tikslais arba veikdamas d6l kitokiq asmeniniq paskatq (ker5to, pavydo,

karjerizmo, neteis6tq paslaugq teikimo ir t.t.) neteis6tai kitiems asmenims perleidZia

Bendrovds turtq, l65as, kitas vertybes;

5.5. viriija jam suteiktus igaliojimus arba savivaliauja.

7. Bendrove netoleruoja jokios piktnaudiiavimo einamomis pareigomis (turimais igaliojimais)

formos.

ilr. PREKYBA POVEIKIU lR JOS APRAISKOS (POZYMIAI)

8. Prekyba poveikiu laikoma, kai Bendrovds Darbuotojas pasinaudodamas savo einamq pareigq

suteiktais jgaliojimais, paiintimis ar kita potencialia jtaka, siekia paveikti kitq imonq (rangovo

darbuotojq ir pan.), istaigq, organizacijq, valstybds tarnautojq ar jam prilyginamq asmeni, kad

5ie neteisdtai veiktq ar neveiktq, vykdydami savo jgaliojimus ar jsipareigojimus.

9. Bendrov€, vengdama bet kokios, netgi menamos prekybos poveikiu, draudZia bet kokios formos

dovanas ar kitokios naudos teikimq Lietuvos ar uZsienio pareig0nams (tarnautojams) ar jiems

prilyginamiems asmenims, auditoriams, savivaldybiq, rangovtl vadovams ir (ar) darbuotojams,

siekiant i5vengti sprendimo 5ali5kumo ar bet kokio pranaiumo uisitikrinimo.

rv. KySrNrNKAvrMAs tRJo APRAtSKos (PoZYMlhl)

10. Ky5ininkavimas - tai nepagristos turtines ar kitokios asmenines naudos sau ar kitam asmeniui

gavimas, davimas, si0lymas ar paiad6jimas gauti, duoti, si0lyti, siekiant, kad:

10.1. bOtq atlikti neteiseti ir (ar) neetiSki veiksmai;

10.2. butq sulauZytas pasitik6jimas;



tt.
10.3. bUtq susilaikyta nuo tam tikrq veiksmq.

Kyiininkavimo formos gali buti:

11.1. gaunant ar perduodant grynuosius pinigus asmeniSkai arba per Susijusius ar kitus

asmenis;

11.2. vertingomis / brangiomis dovanomis;

1L.3. kelioniq, pramogq apmokdjimu;

11.4. karjeros galimyb6mis ir pana5iai.

Bend rove netoleruoja jokios formos kyii n i n kavimo.

v. INTERESU KONFLIKTAI lR JU APRATSKOS (POZYMrArl, PRANESTMAS AprE TNTERESU KONFLTKTA

tR PRTVAcTU TNTERESU DEKLARAVTMAS

l-3. Interesq konflikto pasireiSkimo tipai (formos):

13.1. komerciniq santykiq su Bendrove protegavimas:

13.1.1. kai Bendrovds darbuotojas pats, kartu su kitais asmenimis ar kito asmens vardu

tiesiogiai ar netiesiogiaiteikia (parduoda) Bendrovei prekes ar paslaugas;

13.1,.2. kai Bendrovds darbuotojas pats, kartu su kitais asmenimis ar kito asmens vardu

tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja versle, veikloje ar juridinio asmens veikloje
(iskaitant, bet neapsiribojant dalyvavimq tokio juridinio asmens veikloje bei

valdyme, kurio akcijos / dalis akcijq priklauso nuosavybes teise), kuri teikia
(parduoda) Bendrovei prekes ar paslaugas;

13.L.3. kai Bendrovds darbuotojas dirba pagal darbo ar bet kokiq kitq sutarti fiziniam ar
juridiniam asmeniui, kuris teikia (parduoda) Bendrovei prekes ar paslaugas;

13.1.4. kai Bendrovtis darbuotojas, siekdamas sau ar Susijusiems asmenims naudos,

naudodamasis savo einamomis pareigomis, vardu ir igaliojimais, daro jtakq

Bendrovei jsigyjant prekes ar paslaugas;

L3.2. Susijusiq asmenq protegavimas irtiesioginis pavaldumas (nepotizmas arba kronizmas):

L3.2.L. kai Bendroves darbuotojas, naudodamasis savo einamomis pareigomis, vardu ir

igaliojimais, gali daryti ar daro jtakq sprendiiant Susijusiq asmenq, idarbinimo
klausimus;

13.2.2. kai Bendroves darbuotojas del jo uZimamq pareigq, kompetencijos ir atliekamq
funkcijq yra susijqs pavaldumo ir atskaitingumo santykiais su Bendroveje dirbandiu

Susijusiu asmeniu;

!3.2.3. kai Bendrov6s darbuotojas, naudodamasis savo einamomis pareigomis, vardu ir
jgaliojimais, gali daryti ar daro itakq sprendZiant Bendroveje dirbandiq Susijusiq

asmenq, skatinimo ar darbo uimokesdio klausimus;

13.3. konfidencialios informacijos naudojimu ir atskleidimu laikoma, kai Bendroves

darbuotojas, siekdamas sau ar Susijusiems asmenims naudos, atskleidZia

Suinteresuotiems asmenims ar naudoja savo naudai BendroVes turimq konfidencialiq
informacijq, kuri jam tapo ar yra Zinoma del jo einamq pareigq, atliekamq uiduodiq ar

vykdant darbdavio pavedimus.

14. Konfidencialios informacijos bei vidines informacijos naudojimo ir atskleidimo ribojimas:

1-4.1. Bendrov6s darbuotojui draudiiama dokumentuose, kompiuterinese ar kitose, bet kokios

kitos formos laikmenose laikomq konfidencialiq informacijq bei vidinq informacijq naudoti
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18.

15.

16.

17.

20.

2t.

siekiant asmeninds naudos ir (ar) Susijusiq asmenq ir (ar) trediqjq asmenq interesams

tenkinti;
14.2. Bendrov6s darbuotojui neteis6tai paskelbus, atskleidus, perleidus, perdavus tretiesiems

asmenims ar pametus Bendroves komercine paslaptimi laikomq konfidencialiq

informacijq, darbuotojas nedelsiant apie 5i fakta privalo ra5tu informuoti skyriaus ar

padalinio, kuriame darbuotojas dirba, vadovq ir Prevencijos skyriq.

Bendroves darbuotojai, vykdydami savo pareigas, privalo vengti galimq Interesq konflikto

situacijq, t. y, turi dirbti / veikti vadovaudamiesi Bendroves interesais ir sprendimus priimti

nejtakojami asmenin6s naudos siekimo.

Bendrovds darbuotojai savo kasdienindje veikloje privalo laikytis Interesq valdymo politikoje

nustatytq reikalavimq derinant Interesus.

Bendrovds darbuotojas, kuris vadovaujantis 5iq Taisykliq 19 p. privalo pateikti Privadiq interesq

deklaracijq, nedelsiant turi praneSti tiesioginiam vadovui ir (ar) Prevencijos skyriui apie priimtq

pasiulymq / susitarimq pereiti dirbti j kitq darbq, jeigu tokie pasiulymai Bendroves darbuotojui

sukels Interesq konfliktq. Darbuotojas privalo uZpildyti nustatytos formos ,,lnformavimo apie

darbo pasiulymq" praneSimq (L priedas). Darbuotojq pateiktas formas saugo Prevencijos

skyrius.

Siekiant iSvengti galimq ir esamq Bendrovrirs ir jos Darbuotojq privadiq interesq konflikto,

Bendroveje yra taikomos Sios Interesq konflikto vengimo priemonds:

18.1. Interesq deklaravimas ir praneiimas apie Interesq konfliktq;

18.2. Darbuotojq ir Kontrahentq informavimas apie jiems keliamus reikalavimus bei jiems

taikomas pareigas, susijusias su Interesq derinimu ir Interesq konfliktq vengimu;

L8.3. Darbuotojq ir Kontrahentq nuolatinis konsultavimas klausimais, susijusiais su Interesq

derinimu ir Interesq konfliktq vengimu;

l-8.4. Informacijos, surinktos darbuotojams ir Kontrahentams teikiant Interesq deklaracijas,

analizd ir konsultacijq teikimq Darbuotojq tiesioginiams vadovams, ui bendravimq su

atitinkamu Kontrahentu atsakingiems Bendroves darbuotojams ar kitiems sprendimus

priimantiems asmenims;

18.5. nusi5alinimas nuo pavestq funkcijq vykdymo ir / ar sprendimo pri6mimo, jeigu d6ljq kyla

privadiq interesq konfliktas. Darbuotojas privalo uipildyti ir pateikti Prevencijos skyriui

nustatytos formos praneiimq d6l nusi5alinimo (2 priedas);

18.6. Bendroves konfidencialios bei vidinds informacijos naudojimo ir atskleidimo ribojimas.

Vadovaujantis 5iomis Taisyklemis, Bendroveje Privadiq interesq deklaracijas privalo pateikti visi

Bendroves darbuotojai, i5skyrus Darbininkq kategorijos darbuotojus. Interesq deklaracijose

privalo bUti atskleistos visos aplinkyb6s, d6l kuriq gal6tq kilti Interesq deklaracijq teikiandio

asmens Interesq konfliktas.

Bendroves generalinis direktorius privadius interesus atskleidZia ir iSvieSina (deklaruoja)

Bendrovei Bendroves istatuose ir / ar valdybos nustatyta tvarka.

Bendroves darbuotojai, nurodytiTaisykliq L9 p., kiekvienais kalendoiiniais metais iki geguZes 1-

d. privalo uipildyti UAB ,,EPSO-G" jmoniq grupds kolegialiq organq nariq, vadovq ir darbuotojq

interesq valdymo politikos 2 priede numatytos EPSO-G suinteresuotq asmenq interesq

deklaracijos A dali (toliau - Deklaracija) ir Bendrov€s personalo valdymo informacineje

sistemoje (toliau - PVIS) pateikti tiesioginiam vadovui bei Prevencijos skyriui. Naujai priimami

Darbuotojai Deklaracijq pateikia per 5 darbo dienas nuo darbo Bendroveje pradiios. lki bus
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idiegtos PVIS informacines technologinds priemones Deklaracijos formos pildomos raitu ir
pateikiamos PDF formatu.

22' Einamaisiais kalendoriniais metais, atsiradus naujq aplinkybiq, del kuriq gali kilti ar kyla Interesq
konfliktas, Darbuotojas apie tai turi nedelsiant informuoti (iodliu, raitu, elektroniniu paitu)
savo tiesiogini vadovq ir Prevencijos skyriq, narystds pirkimq komisijose atveju - pirkimq
komisijos pirmininkq, ir per 3 darbo dienas nuo tokiq aplinkybiq atsiradimo dienos, pateikti
atnaujintq Deklaracijq kaip numatyta TaisykliU2Ip.lkibus i5nagrinetas Darbuotojo prane5imas
apie esamq ar galimq Interesq konfliktq, Darbuotojas privalo susilaikyti nuo bet kokiq veiksmq,
vykdydamas savo funkcijas del kuriq gal6tq realizuotis Interesq konfliktas.

23. Prevencijos skyrius patikrina uipildytas darbuotojq Deklaracijas ir jeigu reikia pra5o patikslinti
bei esant butinybei kviedia Darbuotojq pokalbiui, siekdamas paSalinti Deklaracijoje esandius
neai5kumus / netikslumus. Prevencijos skyrius nustatqs galimq Interesq konfliktq, turi kreiptis !
Taisykliq 55 p. nurodytq komisijq (toliau - Komisija) ddltolesnio sprendimo priemimo.

24. Bendroves darbuotojq uipildytos Deklaracijos yra konfidencialios ir saugomos informacinese
sistemose laikantis asmens duomenq apsaugos reikalavimq tokiu. b0du, kad asmenys,
neturintys teises su jomis susipaZinti, neturetq galimybes tai padaryti, uZkertant keliq
atsitiktiniam ar neteis6tam asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat
bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui, saugant dokumentus tinkamai ir saugiai. Anketos
saugomos ne ilgiau, negu to reikalauja duomenq tvarkymo tikslai, t.y. 3 metus po pakeitimo
arba, paaiSk6jus apie padarytq Bendroves ir privaiiq interesq derinimo tvarkos paieidimq, iki
atitinkamq teisiniq veiksmq pabaigos, o pasibaigus saugojimo terminui yra sunaikinamos.

25. Siose taisyklese taikomas lnteresq deklaravimas yra papildomas ir taikomas greta Vie5qjq ir
privadiqjq interesq derinimo valstybes tarnyboje lstatymo ir kitq teisds aktq numatyto privatiq
interesq deklaravimo.

25. Darbuotojai, kuriems privalu teikti privadiq interesq deklaracijas Vie5qjq ir privadiq interesq
derinimo valstyb€s tarnyboje jstatymo ar kitq teisds aktq nustatyta tvarka, atitinkamas privadiq
interesq deklaracijas privalo teikti 5iq teisds aktq nustatyta tvarka.

27 ' UZ Deklaracijq tinkamq saugojimq ir sunaikinimq atsako Prevencijos skyrius.

VI. INFORMAVIMAS APIE KORUPCIJOS APRAISKAS IR PAZEIDIMUs, GARANTIJoS PRANESEJAMS,

PRANEStMU NAGRTNEJTMO TVARKA

Bendrovds Darbuotojas, pasteb6jqs kito (-q) Bendroves Darbuotojo (-q) ir (ar) Suinteresuoto
asmens (-q)veikloje korupcijos aprai5kq, t.y. piktnaudiiavimo einamomis pareigomis, prekybos
poveikiu, kySininkavimo ar interesq konflikto poZymiq turi pareigq apie tai informuoti Bendrovq
(Bendrovds valdybos pirmininkq, generalinj direktoriq arba Prevencijos skyriq).
Asmuo apie paZeidimus Bendroveje gali informuoti vidiniu informacijos apie paieidimus kanalu

- Bendroves interneto tinklapyje !diegta Pasitikdjimo linija (telefonu arba paliekant praneiimq)
elektroniniu pa5tu: sauga@ambergrid.lt

(https://www.ambergrid.lt/lt/apie-mus/bendroveskorupcijosprevencijospolitika). Visi
praneiimai yra registruojami Prevencijos skyriuje uipildant nustatytos formos praneiimq
registravimo lentelq (3 priedas).

30' Asmuo apie korupcijos apraiSkas taip pat gali informuoti ir UAB,,EPSO-G" interneto tinklapyje
jdiegtoje Pasitikejimo linijoje bei elektroniniu paStu: pranesk@epsos.lt

28.

29.

bei



31. Pateikti prane5imq apie galimq korupcijos atvejj galima ir tiesiogiai Lietuvos Respublikos

Specialiqjq tyrimq tarnybai ( https://stt.lt/ | , ar elektroniniu pa5tu pranesk@stt.lt.

32. Prane56jui, pateikus informacijq apie paZeidimq, Pasitik6jimo linija, Bendrovd ne vdliau kaip per

5 darbo dienas nuo informacijos apie paZeidimq gavimo dienos, praneSa (i5skyrus, kai

informuojama anonimiSkai) apie jo pateiktos informacijos nagrindjimo eigq arba atsisakymq 5iq

informacijq nagrin6ti. Jei atsisakoma nagrindti, Prane5djui i5ai5kinama, kad jis del tokio

sprendimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos praneS6jq apsaugos istatymo 4 straipsnio 3

dalies 4 punktu, gali kreiptis i kompetentingq institucijq (Generalinq prokuraturq).

33. Bendrovd turi teisq atsisakyti nagrindti Prane56jo praneSimq jeigu:

33.1. praneiimas grindiiamas akivaizdZiaitikrovds neatitinkandia informacija;

33.2. PraneSdjas i Bendrovq kreipiasi pakartotinai ddltq padiq aplinkybiq, kai priei tai pateikta

informacija apie paZeidimq buvo iSnagrindta ir deljos priimtas sprendimas.

34. lSnagrin6jusi prane5imq, Bendrovd nedelsdama informuoja Prane56jq apie tyrimo rezultatus.

35. PraneSdjas, pateikdamas prane5imq, jame turi nurodytijam iinomq informacijq:

35.1. konkredias faktines paZeidimo aplinkybes;

35.2. asmenj, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant paieidimq,

35.3. ar apie 5j paZeidimq Prane56jas jau prane5e kam nors;

35.4. jei prane56, kam buvo prane5ta ir ar buvo gautas atsakymas;

35.5. savo vardq, pavardq, kontaktinius duomenis, i5skyrus atvejus, kuomet asmuo praneSa

anonimi5kai;

35.5. jei tai lmanoma, prie prane5imo prideda raSytinius ar kitus turimus duomenis apie

paZeidimq.

36. Bendrov€ garantuoja, kad:

36.1. praneSimai, nepriklausomai nuo jq pateikimo Bendrovei formos, bus nagrinejami

konfidencialiai, kad Prane56jo asmenybd nebus identifikuota / atskleista viso tyrimo

Bendrovdje metu nuo informacijos apie paieidimq pateikimo dienos;

36.2. tiek su Prane56ju , tiek ir su asmeniu, apie kuri praneSta, kad jo veikloje yra korupcijos

apraiSkq (poiymiq), bus elgiamasi teisingai ir jq teisds numatytos istatymuose bus

uZtikrintos ir saugomos;

36.3. visi praneSimai bus iSnagrindjami Prevencijos skyriuje ir tyrimo iSvados tvirtinamos lX

skyriuje numatytos Komisijos posedyje;

35.4. prieS Prane5€jq, kuris yra Darbuotojas, pateikusi informacijq apie paieidimq, nuo Sios

informacijos pateikimo dienos draudZiama imtis neigiamo poveikio priemoniq:

36.4.L. atleistiji i5 darbo;

36.4.2. perkeltijiemesnes pareigas ar kitq darbo vietq;

36.4.3. bauginti;

36.4.4. priekabiauti;

36.4.5. diskriminuoti;

36.4.6. grasintisusidoroti;

36.4.7. apriboti karjeros galimybes;

36.4.8. sumaiinti darbo uimokestj;

36.4.9. pakeisti darbo laikq;

36.4.10. kelti abejones d6l kompetencijos;

35.4.11. perduoti neigiamq informacijq apie ji tretiesiems asmenims;



37.

38.

36.4.L2. panaikinti teisq dirbti su Bendroves konfidencialia, komercinq (gamybine)

paslapti sudarandia informacija;

36.4.13. taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

AnonimiSkai informacijq apie paieidimq pateikusiam Darbuotojui, konfidencialumo ir draudimo

daryti neigiamq poveiki, priemonds, taikomos tais atvejais, kai jo tapatybd atskleista ir b[tina ji

apsaugoti nuo neigiamo poveikio.

Prane5imus d6l korupcijos aprai5kq tiria Prevencijos skyriaus darbuotojas arba kitas Bendrovds

generalinio direktoriaus isakymu paskirtas kompetentingas darbuotojas, vadovaudamasis

istatymuose nustatyta tvarka. Prevencijos skyriaus darbuotojas arba kitas Bendrov6s

generalinio direktoriaus isakymu paskirtas kompetentingas darbuotojas surinktus duomenis

paiymos - i5vados forma perduoda Komisijai, kuri Taisykliq lX skyriuje nustatyta tvarka priima

sprendimus d6ltolesniq veiksmq, jeigu Taisykles ar teisds aktai nenustato kitaip.

Pagrindiniai informacijos rinkimo, tiriant praneiimus d6l korupcijos apraiSkq (poiymiq), Saltiniai

yra:

39.1. Bendrovds darbuotojq irtrediqjq asmenq apklausos (interviu) ir (ar) raSti5ki paaiSkinimai;

39.2. Interesq deklaracijos ir kiti interesq konfliktrl valdymo dokumentai;

39.3. dokumentq perZiura (sutartys, vieSqjq pirkimq dokumentacija, pasillymai ir vertinimai ir

pan.);

39.4. Bendrov6s sqskaitq ir mokejimq (pinigq srautq)tikrinimas;

39.5. Bendrovds elektroninio paito paskyrq ir kitos skaitmeninds informacijos perZiUra;

39.6. vie5ai prieinama informacija internete, registruose.

Jeigu praneiimo d6l korupcijos apraiSkq tyrimo metu surinkus faktus kyla jtarimas, kad buvo

padaryta nusikalstama veika, tai siekiant demonstruoti nulin6s tolerancijos korupcijai poZiUrj,

Bendrovd visais atvejais Zodliu arba raStu informuoja atitinkamq teisesaugos institucijq. 5iuo

atveju Bendrov6je vykdyto tyrimo veiksmai nutraukiami ir (ar) atnaujinami tik suderinus su

teisdsaugos institucija ir tyrimo paiyma - iSvada sura5oma tik gavus teisdsaugos institucijoje

atlikto tyrimo rezultatus.

VII. DOVANOS, PASLAUGOS IR SVETINGUMAS

Bendrov6s Darbuotojas gali priimti ir teikti tik tokias Dovanas, kurios turi skaidriq verslo paskirti

ir neperZengia verslo santykiq pobIdiio.

Bendroveje tiek priimamos, tiek teikiamos leistinos / rekomenduojamos Dovanos gali b0ti tos,

kuriq vertd yra iki 30 Eur:

42.L. darbo kalendoriai;

42.2. kancelia ri nds prek6s;

42.3. reklamind atributika;

42.4. reprezentaciniai suvenyrai;

42.5. meno kUriniai/ dirbiniai;

42.6. smulk0s aksesuarai;

42.7. maistp produktai, suvenyriniai alkoholiniai gdrimai, tabako gaminiai.

Bendrovdje draudZiamos bet kokios Dovanos, kuriq gavimas ar teikimas gali turdti itakos
tarpusavio verslo sandoriams, paveiktq priimamus sprendimus arba leistq pagrjstaiitartigalimq

tokj poveikj. Bendrovdje taip pat draudZiamos bet kokios Dovanos pinigine iSraiSka, iskaitant
dovanq dekius, dovanq kuponus ir pana5iai.
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39.

40.

4L.

42.

43.



44.

45.

46.

47.

48.

49.

Visos Dovanos, tiek teikiamos, tiek gaunamos, turi neprieStarautijstatymams, Bendroves vidaus

teis6s aktams, Politikai bei 5ioms Taisykl6ms.

Bendroves Darbuotojas privalo vengti vertingq / brangiq Dovanq teikimo bei gavimo. lSimtis i5

Sios nuostatos gali b0ti tik teikiant bei gaunant Dovanas i5 uZsienio partneriq, atsiZvelgus j jq

Salyje galiojandius teisds aktus bei nusistovejusias verslo kultOros tradicijas, gavus kolegialq

Bendrovds vadovo ir Komisijos leidimq.

Bendroves Darbuotojas, prie5 priimdamas ar teikdamas dovanq, privalo ivertinti ar Dovana yra

priimtina pagal Politikos priede ,,Klausimynas / atmintin6 priimant dovanq ar kvietimq"

nurodytus kriterijus .

Bendroves darbuotojas, gaves Dovanq, kurios vert€ yra didesnd nei 20 Eur, privalo nedelsiant

informuoti tiesiogini vadovq ir per 1 mdn. nuo Dovanos gavimo dienos registruoti jq

elektroniniame verslo dovanq registravimo iurnale (4 priedas). Elektroninio verslo dovanq

registravimo iurnalo (toliau - DRZ) kontrolq ir administravimq vykdo Prevencijos skyriaus.

Jeigu Dovanos tiksli vertd neZinoma /neaiSki ir jos negalima greitai nustatyti, Bendroves

darbuotojas Dovanq privalo per 1 mdn. nuo Dovanos gavimo dienos, pateikti Prevencijos skyriui

Dovanos vertds nustatymui. Prevencijos skyrius, nustatqs Dovanos vidutinq rinkos vertq, ja

uZregistruoja DRZ, o Dovanq grqZina Bendrov6s darbuotojui, jeigu jis sutinka priimti tokios

vertds Dovanq.

Bendroves darbuotojui gavus vertingq / brangiq dovanq arba Prevencijos skyriui nustadius

Dovanos vidutinq rinkos vertq, ir Darbuotojui nesutinkant priimti Dovanos, pastarqjq

uiregistravus DRZ, rekomenduojama perduoti Bendrovei. Perduotas Bendrovei dovanas priima

saugoti Prevencijos skyrius. Metq pradZioje (iki sausio mdnesio 31 dienos) Komisija sprendZia

ddl per pradjusius metus Bendrovei perduotq Dovanq realizavimo, t.y. kurias dovanas saugoti

Bendrovds suvenyrq stende, kurias i5dalinti Bendrovds darbuotojams loterijos, burtq arba

aukciono keliu, kurias paaukoti labdarai ir panaSiai.

VIII. PARAMA

50. Bendrov6 netoleruoja paramos teikimo, kuris gali bUti suprastas kaip kyiininkavimas.

51. Bendrov6 susilaiko nuo bet kokiq itakos formq - tiek tiesioginiq, tiek netiesioginiq - politikams

(asmenys, veikiantis politikoje Lietuvos ar uisienio valstybds, regiono, savivaldos ar tarptautiniu

lygiu, ar susijq su jais) bei nefinansuoja politiniq partijq, jq atstovq ar jq kandidatq, rinkiminiq

kampanijq (ar susijusiq asmenq) vardu jsteigtq fondq, nesvarbu ar tai butq Lietuvoje, ar kitoje

Salyje.

52. Bendrovd teikia parama tik visuomenei naudingais tikslais, tarptautinio bendradarbiavimo,

imogaus teisiq apsaugos, maZumq integracijos, kulturos, religiniq ir etiniq vertybiq

puoseldjimo, Svietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformalaus ir pilietinio ugdymo,

sporto, socialin6s apsaugos ir darbo, sveikatos prieZi0ros, nacionalinio saugumo ir gynybos,

teisetvarkos, nusikalstamumo prevencijos, autoriq teisiq ir gretutiniQ teisiq apsaugos, aplinkos

apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiSkomis pripaZistamose srityse.

53. Bendrove, siekdama iSvengti galimos korupcijos rizikos, privalo:

53.1. prie5 teikdama paramE jsitikinti, kad paramos gavdjas ndra kaip nors susijqs su politikais,

valdiios atstovais ir kitais subjektais, turindiais igaliojimus priimti sprendimus susijusius su

Bendrovds veikla ir interesais;

53.2. suteikus paramq, periodiSkai pasidom€ti paramos panaudojimo skaidrumu ir pagrjstumu;
c



53.3. apie suteiktq parama paskelbti Bendrovds interneto svetaineje.

54. Bendroves teikiamos paramos skyrimo tvarkq nustato atskiras Bendroves teis6s aktas.

!X. KOMISIJOS SUDARYMAS IR KOMPETENCIJA

55. Bendroves generalinio direktoriaus isakymu Bendroveje sudaroma komisija, kuri sprendiia
Taisykliq 56 punkte numatytus klausimus. Komisija sprendimus priima balsq dauguma.
Komisijos nariq balsams pasiskirsdius po lygiai, Komisijos pirmininko balsas yra lemiamas.

Komisija priimtus sprendimus protokoluoja. Komisija sprendimus priima, jei sprendimo
priemime dalyvauja % generalinio direktoriaus jsakymu patvirtintos Komisijos nariq.

55. Komisija sprendZia Siuos klausimus:

56.1-. del darbuotojq piktnaudZiavimo einamomis pareigomis (turimais jgaliojimais) ir jo
aprai5komis, prireikus, sprendiia d6l drausmines, civilin6s ar baudZiamosios atsakomybds

taikymo iniciavimo;

56.2. del darbuotojq prekybos poveikiu ir jos aprai5kq, prireikus, sprendZia del drausmin6s,

civilines ar baudiiamosios atsakomyb6s taikymo inicijavimo;

56.3. deldarbuotojq kySininkavimo ir jo apraiSkq, prireikus, sprendiia ddldrausmines, civilines

ar baudZiamosios atsakomybds taikymo inicijavimo;

56.4. del darbuotojq interesq konfliktq ir jq apraiSkq, prireikus, sprendiia del drausminds,

civilines ar baudZiamosios atsakomyb6s taikymo inicijavimo;

55.5. del informavimo apie korupcijos aprai5kas, nagrineja korupcijos incidentus;

56.6. del per metus Bendrovei perduotq Dovanq realizavimo;

56.7. del darbuotojq konfidencialios ir vidinds informacijos iSvieSinimo ar atskleidimo, prireikus,

sprendiia del drausmines, civilinds ar baudZiamosios atsakomybds taikymo inicijavimo:
56.8. del korupcijos prevencijos priemoniq tobulinimo.

x. DARBUOTOJU SUETTMAS tR TNFORMAVTMAS

57. Bendroves darbuotojams 1 kartq per metus organizuojamas Korupcijos prevencijos renginys /
mokymai, pasitelkiant kompetentingq tarnybq ir (ar) organizacijq atstovus.

58. UZ Korupcijos prevencijos renginio / mokymq programos parengimq bei renginio / mokymq

organizavimq atsakingas Prevencijos skyrius.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59. 5ias Taisykles atnaujina (perii0rimi, keiiia, papildomo, rengia naujas) Prevencijos skyrius.

60. Bendroves darbuotojai su Taisykl6mis supaZindami ne vdliau kaip per 30 (trisde5imt)

kalendoriniq dienq nuo jq iSleidimo (atnaujinimo) pagal galiojandias dokumentq valdymo
tvarkas.

61. Ui. Darbuotojq supaZindinimq su Taisykldmis atsakingas Prevencijos skyrius. Vykdant

supaZindinimq gali buti pasitelkti Personalo skyrius ir Bendroves padaliniq vadovai.

52. Priimtas i dalbq naujas Darbuotojas su Taisyklemis privalo bUti supaZindintas pirmqjq darbo
dienq. UZ naujo Darbuotojo supaZindinimq su Taisyklemis atsakingas Administravimo skyrius.

63. Bendrov6s generalinis direktorius turi teisq nustatyti papildomus reikalavimus, susijusius su

Politikos jgyvendinimu.
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64.

55.

Kaip Bendrov6s darbuotojai vykdo Siose Taisykldse nurodytus isipareigojimus bei reikalavimus,

atliekant darbines funkcijas, kontroliuoja Prevencijos skyrius ir struktUriniq padaliniq vadovai.

Bendroves darbuotojai ui 5iq Taisykliq nustatytq reikalavimq paieidimus atsako Lietuvos

Respublikos jstatymq ir Bendrov6s vidaus teisds aktq nustatyta tvarka.

TI



AB ,,Amber Grid" korupcijos prevencijos politikos jgyvendinimo taisykliq
1. priedas

lnformavimo apie gaute darbo pasiUlymq forma

AB,,AMBER GRID"

PADALINIO PAVADINIMAS

PRANESTMAS APrE DARBO PASTUTYMA

20 m. [....]d. Nr.

Vilnius

A5, vardas, pavard6, padalinio pavadinimas, praneiu, kad 2019 m. [....] d. gavau pasi0lymq
pereiti i kitq darbq / dirbti papildomq etatq (nurodyti imonds / organizacijos / bendrov6s ir t.t.
pavadinimq). PasiUlymq pri6miau / nepriemiau (tinkamq variantq - jra5yti).

(Pareigq pavadinimas) (ParaSas) (Vardas ir pavarde)
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B ,,Amber Grid" korupcijos prevencijos politikos igyvendinimo taisykliq

2 priedas

RaSti5ko nusiSalinimo forma

AB,,AMBER GRID"

PADALINIO PAVADINIMAS

oEl ruusISRHNrMo

20 m. [....]d. Nr.

Vilnius

A5, vardas, pavarde, skyriaus pavadinimas, nusiSalinu nuo pavestq funkcijq vykdymo ir / ar

sprendimo pridmimo (nurodyti nuo kokiq funkcijq ir / ar kokio sprendimo nusi5alinama) d6l galimo

interesq konflikto. Nusi5alinu, kadangi (nurodyti nusiSalinimo prieZastis).

(Pareigq pavadinimas) (ParaSas) (Vardas ir pavardd)

13



AB ,,Amber Grid" korupcijos prevencijos politikos jgyvendinimo taisykliq
3 priedas

. PraneSimq registravimo forma

Eit.

Nr.
Registravimo

data
Praneiusio

asmens
vardas,

pavardE ir
pareigos,

kontaktiniai
duomenys

Informacijos
gavimo bldas

Paieidimo
aplinkyb6s
ir visi faktai

susijq su
paieidimu

Asmens, kuris
rengiasi,

dalyvauja ar
dalyvavo

paieidime,
vardas,
pavarde

Kam pranesta

apie paieidimq,
prane5imo

rezultatas

Pastabos ir kita reik5minga
informacija

L4



AB ,,Amber Grid" korupcijos prevencijos politikos igyvendinimo taisykliq
4 priedas

ElektroninE verslo dovanq registravimo Uurnalo forma

Eit.

Nr.
Registravimo

data
Darbuotoj
o vardas,
pavard€ ir
pareigos

Dovanos
objektas

Apytiksl6
dovanos

vert€
(Eur)

Dovanojimo
data ir

aplinkyb6s

Dovanotojo
duomenys

Pastabog
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