IŠVADA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR ĮVERTINIMO
AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“
2021 m. rugsėjo 30 d.
Šiauliai
AB „Šiaulių energija“ (toliau – Bendrovė) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos
rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio
8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170. Korupcijos
pasireiškimo tikimybė buvo vertinama asmens duomenų apsaugos srityje. Analizuojamas laikotarpis
2020 m. rugsėjo 30 d. – 2021 m. rugsėjo 1 d.
Atlikus ir įvertinus Bendrovės veiklos – asmens duomenų apsaugos teisinį reglamentavimą,
procedūrų įvertinimo atitiktį, nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje analizuojamoje
Bendrovės veiklos srityje formaliai neatitinka Įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nustatytų kriterijų ir rizika
minimali, nes šios veiklos vykdymas yra detaliai reglamentuotas įstatymais ir jų pagrindu priimtais
poįstatyminiais teisės aktais bei Bendrovės patvirtintais vidiniais teisės aktais. Šią veiklą
reglamentuojančiuose teisės aktuose aiškiai ir tiksliai nustatyta procedūros eiga, nurodyti konkretūs
atsakingi asmenys, reikalavimai, kuriais vadovaujantis priimami sprendimai, aiškiai nurodyti privalomi
atlikti veiksmai. Nenustatyta, kad asmens duomenų apsauga Bendrovėje būtų vykdoma nesivadovaujant
teisės aktų reikalavimais.
Analizuojamu laikotarpiu konkrečių korupcijos pasireiškimo rizikos veiksnių (korupcijos
rizikos veiksniai - sąlygos, įvykiai, aplinkybės, galinčios sudaryti prielaidas korupcijai pasireikšti)
nenustatyta, todėl, atsižvelgiant į pateiktą analizę darytina išvada, jog didelės korupcijos pasireiškimo
tikimybės šioje srityje nėra, tačiau veikla, susijusi su asmens duomenų apsauga, visada gali būti siejama
su minimalia korupcijos pasireiškimo tikimybe. Įvertinus teisinį reglamentavimą ir korupcijos
pasireiškimo tikimybės analizės metu surinktą informaciją, galima teigti, kad Bendrovės asmens
duomenų apsaugos srityje yra priimti visi būtini teisės aktai, nustatantys/detalizuojantys vykdomų
funkcijų atlikimo procedūras ir atsakomybę.
Siekiant maksimaliai sumažinti galimos korupcijos pasireiškimo tikimybę Bendrovės asmens
duomenų apsaugos srityje, siūloma: peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti su Bendrovės asmens
duomenų apsauga susijusius vidinius teisės aktus, papildant priežiūros priemonėmis. Taip pat, siekiant
užtikrinti efektyvesnę asmens duomenų apsaugos priežiūrą ir kontrolę, tikslinga didinti prevencijos
priemonių įvairovę ir siūlytina įtraukti į Bendrovės prevencijos korupcijos programą ir jos priemonių

įgyvendinimo planą mokymus apie asmens duomenų apsaugą, o keičiantis teisiniam reguliavimui,
analizuoti ir keisti Bendrovės vidinius teisės aktus.

