
KORUPCIJOS PREVENCIJOS ATMINTINĖ             

 
Kas yra korupcija? 
Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – piktnaudžiavimas sau leistina arba patikėta galia siekiant 
asmeninės naudos, arba naudos savo artimiesiems. Korupcijos veiksmai pasireiškia ne tik asmeninės naudos siekimu, 
pasinaudojant tarnybinėmis pareigomis ir suteiktais įgaliojimais, bet ir palankumo siekimu. Korupcija gali pasitaikyti visur, 
kur asmens galia grįsta visuomenės pasitikėjimu.  
Dažniausiai pasitaikančios korupcijos formos yra kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnyba, protekcionizmas, nepotizmas, 
mokesčių vengimas, sukčiavimas. 
 
Korupcijos prevencija siekiama ugdyti sąžiningą visuomenę, kad korupcija viešajame sektoriuje kuo mažiau trukdytų 
plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurtų socialinę gerovę, stiprintų nacionalinį saugumą bei didintų viešųjų paslaugų teikimo 
kokybę. 
 
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir Bendrovės vidaus veiklą reglamentuojančiais 
dokumentais visi darbuotojai turi sąžiningai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, nepiktnaudžiauti jiems 
suteiktais įgaliojimais. 
 
Kas gali kreiptis? 
Kreiptis gali kiekvienas asmuo, kuris mano, kad yra atliekami neteisėti veiksmai, susiję su korupcija. Svarbu, jog asmenys:  
 nesikreiptų į asmenį ar asmenis, kuriuos jie įtaria;  
 nebandytų patys neteisėtais būdais rinkti įrodymų; 
 išgirdę ar pamatę tai, kas, asmens manymu, yra svarbu, tinkamu būdu fiksuotų informaciją, užsirašytų laiką, datą ir 
smulkmenas (fotografuotų, filmuotų ir pan.);  
 nebūtų abejingi ir praneštų apie pastebėtus pažeidimus ir korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas 
Bendrovėje. 
 
Kur kreiptis? 
Kreiptis galima pareiškimu, pranešimu, skundu, prašymu, pasiūlymu raštu. Informacinio pobūdžio pranešimai gali būti 
perduodami žemiau nurodytais būdais. 
 
Apie korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas Bendrovėje galima pranešti AB „Šiaulių energija“ 
korupcijos prevencijos komisijai raštu, adresu: Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai, arba el. paštu (komisijos narių kontaktai 
nurodyti https://www.senergija.lt/korupcijos-prevencija/).  
 
Apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą galima pranešti el. paštu pranesk@senergija.lt 
arba raštu žemiau nurodyta tvarka.  
Kreipiantis raštu stengtis nurodyti kuo tikslesnę informaciją:  
 kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;  
 sužinojimo apie pažeidimo datą ir kitas aplinkybes; 
 savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis; 
 esant pagrįstoms aplinkybėms, pranešimą pateikti anonimine forma; 
 jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo neteisėto veikimo 
(neveikimo) ir pažeidimo požymius. 
Ant voko būtina nurodyti –AB „Šiaulių energija“ korupcijos prevencijos komisijai asmeniškai, Pramonės g. 10, 78502 
Šiauliai. 
Bendrovė, esant asmens pageidavimui, užtikrina jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. 
 
Apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus taip pat galima pranešti: 
Lietuvos Respublikos prokuratūrai (Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius), el. paštu generaline.prokuratura@prokuraturos.lt     
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius): 
„Pranešk STT“ linija visą parą tel. (8 5) 26 3333; el. paštu:  pranesk@stt.lt; STT svetainėje paliekant pranešimą. 
 
Nelikime abejingi nusikalstamai veikai – kovokime su korupcija kartu! 
Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio – priežastis ir pasekmes bei 
aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas. 

 


