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VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
TIEKĖJŲ ETIKOS KODEKSAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinės (toliau –VĮ IAE arba Įmonė)
misija – saugiai ir efektyviai įgyvendinti unikalų projektą – Ignalinos atominės elektrinės su dviem
RBMK-1500 tipo reaktoriais eksploatavimo nutraukimą bei saugiai tvarkyti radioaktyviąsias
atliekas, užtikrinant, kad ateities kartos nepaveldėtų nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
naštos.
2. Įgyvendindama šį unikalų projektą VĮ IAE siekia laikytis aukštesnių nei teisės
aktuose įtvirtintų minimalių reikalavimų bei kelia sau aukštus etikos, aplinkosaugos bei socialinės
atsakomybės reikalavimus. Šie reikalavimai ir jų laikymosi principai detalizuojami Įmonės
interneto svetainėje viešai skelbiamose VĮ IAE politikose.
3. VĮ IAE veikla didžiąja dalimi finansuojama Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos finansiniais įrankiais, todėl Įmonė, valdydama tiekimo grandinę, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatomis bei teismų formuojama
VPĮ taikymo praktika. VĮ IAE yra perkančioji organizacija.
4. Valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinės tiekėjų etikos kodeksas (toliau –
Tiekėjų etikos kodeksas) nustato pagrindinius Įmonės tiekimo grandinės valdymo principus ir
tiekėjų elgesio nuostatas, kurios sudaro prielaidas tvariam, sąžiningam ir gerosiomis verslo etikos
praktikomis pagrįstam bendradarbiavimui su prekių, paslaugų ir darbų tiekėjais bei subtiekėjais
(toliau – Tiekėjai). VĮ IAE tikisi, kad Tiekėjai laikysis šio Tiekėjų etikos kodekso viso
bendradarbiavimo su Įmone laikotarpiu, nepriklausomai nuo bendradarbiavimo formų.
5. VĮ IAE savo veikloje vadovaujasi šiomis kertinėmis vertybėmis – saugos kultūra,
veiklos skaidrumas, efektyvumas, profesionalumas bei socialinė atsakomybė. Tokių pačių
vertybių laikymosi Įmonė tikisi ir iš savo Tiekėjų.
6. VĮ IAE su visais rinkos dalyviais, esamais ir potencialiais Tiekėjais bendrauja
vadovaudamasi
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II SKYRIUS
TIEKIMO GRANDINĖS VALDYMO PRINCIPAI
7. Keldama ambicingus tikslus sau, VĮ IAE siekia bendradarbiauti su Tiekėjais,
nuolat tobulinančiais savo veiklą ir siekiančiais patenkinti vis didėjančius rinkos lūkesčius, bei
skatina juos diegti ir tobulinti atsakingo verslo praktikas, atitinkančias Įmonės puoselėjamas
vertybes. VĮ IAE pasiryžusi bendradarbiauti su Tiekėjais, suprantančiais bei palaikančiais Įmonės
požiūrį ir siekiančiais tobulinti gerąsias praktikas šiose veiklos srityse:
7.1. Saugos kultūra.
Tikimasi, kad Tiekėjai ypatingą dėmesį skirtų savo ir savo darbuotojų kvalifikacijai
ir visiškam įsitraukimui įgyvendinant bet kokios apimties ar paskirties sutartis. Vykdant sutartis,
Tiekėjai griežtai laikytųsi ne tik sutarties nuostatų, bet ir Įmonės bei Valstybinės atominės
energetikos saugos inspekcijos (VATESI) patvirtintų taisyklių ir standartų, užtikrinančių ne tik
paties sutarties objekto, bet ir užtikrintų Įmonės, jos darbuotojų ir Tiekėjų darbuotojų saugą ir
sveikatą.
7.2. Veiklos skaidrumas.
Tiekėjai turi būti įsidiegę ir palaikyti vidaus kokybės kontrolės sistemas, nuolat
vykdyti VPĮ nustatytų reikalavimų, susijusių su dalyvių pašalinimo pagrindų nebuvimu, priežiūrą,
laiku skelbti išsamią ir teisingą informaciją apie savo veiklą bei su veikla susijusius reikšmingus
pasikeitimus. Tiekėjai turi būti pasiryžę viešai ir pilnai deklaruoti visą su sutarčių vykdymu
susijusią informaciją tiek, kiek to reikalauja galiojantys teisės aktai.
7.3. Efektyvumas.
VĮ IAE tikisi, kad Tiekėjai atsakingai elgtųsi su nuosavomis ir gautomis lėšomis,
nuolatos siektų racionalaus išlaidų balanso ir ieškotų naujų veiklos efektyvinimo būdų. Vykdytų
skaidrų ir sąžiningą atsiskaitymą su savo prekių ar paslaugų teikėjais bei subrangovais. Tiekėjai,
dalyvaudami viešųjų pirkimų procedūrose, privalo atsakingai skaičiuoti pasiūlymo kainą
įvertinant ne tik minimalius sutarties vykdymo kaštus, bet ir skatinant atsakingą socialinę politiką
savo darbuotojų atžvilgiu.
7.4. Profesionalumas.
Tiekėjai turi siekti pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos personalą, kuris savo
sukauptomis žiniomis ir įgyta patirtimi prisidėtų prie aukštų sutarčių įgyvendinimo rezultatų.
Visos su sutarčių vykdymu iškylančios kliūtys turi būti sprendžiamos profesionaliai, nedelsiant,
laikantis įstatymo bei sutartinių nuostatų. Iškilusios problemos sprendžiamos etiško
bendradarbiavimo su VĮ IAE principu.
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7.5. Socialinė atsakomybė.
Tiekėjai vykdydami savo veiklą ir sutartinius įsipareigojimus numato galimas
neigiamas pasekmes gamtinei bei socialinei aplinkai, aktyviai dalyvauja socialiniame dialoge su
darbuotojais ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Vysto ar naudoja žaliąją energiją bei yra
orientuoti į ekologiją ir aplinkos apsaugą. Yra susipažinę su darniųjų viešųjų pirkimų tikslais ir jų
siekia.
8. Tiekimo grandinės valdymo principai yra suprantami kaip minimalūs standartai,
kurių laikymosi, o idealiu atveju – jų viršijimo Įmonė tikisi iš visų Tiekėjų, dalyvaujančių VĮ IAE
tiekimo grandinėje.
III SKYRIUS
BENDRIEJI LŪKESČIAI TIEKĖJAMS
9. Pagarba žmogaus teisėms.
Tiekėjai gerbia ir saugo Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir Jungtinių Tautų
Pasauliniame susitarime įtvirtintas žmogaus teises ir laisves. Vykdydami savo veiklą Tiekėjai
netoleruoja bet kokios formos diskriminacijos dėl amžiaus, lyties, rasės, tautybės, pilietybės,
etninės priklausomybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar
pažiūrų, lytinės orientacijos, negalios, sveikatos būklės, šeiminės ar santuokinės padėties, narystės
politinėje partijoje ar asociacijoje ir kitais pagrindais. Tiekėjai savo ir partnerių veikloje
netoleruoja žeminimo, smurto, priekabiavimo ir patyčių bet kokia forma, taip pat apsaugo apie
pasireiškusius atvejus informavusius asmenis nuo galimų neigiamų pasekmių.
10. Lygios galimybės.
Tiekėjai skatina darbuotojų įvairovę ir lygybę. Siekia, jog už tą patį darbą būtų
mokamas vienodas atlygis, atsižvelgiant tik į profesines bei dalykines darbuotojų savybes.
Priimant asmenis į darbą ar nutraukiant su jais darbo sutartis, atsižvelgiama į darbuotojų
kompetencijas, patirtį ir kitas profesines, o ne asmenines (lytis, amžius ir pan.) savybes. Tiekėjai
įsipareigoja savo veikloje įdiegti lygias galimybes garantuojančias sistemas, politikas ir (ar)
priemones. Tiekėjai gerbia darbuotojų šeiminius įsipareigojimus, teisę į laisvą laiką vaikų,
neįgaliųjų ar kitų asmenų priežiūrai, pagal galimybes sudaro lanksčias galimybes atlikti darbą.
11. Duomenų apsauga.
Tiekėjai gerbia asmenų privatumą ir asmens duomenis renka bei tvarko griežtai
laikydamiesi galiojančio teisinio reglamentavimo. Apie asmens duomenų pažeidimų atvejus ar
incidentus visada nedelsdami praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bei galimai
nukentėjusiems asmenims. Visada informuoja VĮ IAE su jos darbuotojais susijusius asmens
duomenų pažeidimus.
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12. Atitiktis.
Tiekėjai laikosi galiojančių teisės aktų reikalavimų bei turi įsidiegę veiksmingas
atitikties užtikrinimo sistemas, politikas ir (ar) priemones. Vystydami savo veiklą laikosi
aukščiausių aplinkos apsaugos, valdysenos, darbo, etikos standartų. Tiekėjai įsipareigoja puoselėti
sąžiningumo, skaidrumo, atvirumo ir atitikties užtikrinimo kultūrą organizacijose. Apie savo
veiklą ir jos poveikius laiku ir tinkamai informuoja suinteresuotas šalis.
13. Korupcijos prevencija.
Tiekėjai yra įsidiegę aiškias korupcijos prevencijos sistemas ir (ar) politikas bei taiko
veiksmingas priemones korupcijos prevencijai bei kovai su visomis korupcijos formomis. Tiekėjai
netoleruoja kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo pareigomis, pinigų plovimo, prekybos
poveikiu ir pan. Savo veikloje vengia bet kokių interesų konfliktų, nesiekia įgyti draudžiamo
konkurencinio pranašumo, sudaryti kartelinių susitarimų, apriboti konkurencijos, derinti
pasiūlymų ir nedalyvauja bet kokioje įstatymais draudžiamoje veikloje. Neteikia ir nesiekia gauti
su įprasta verslo etika nesuderinamų dovanų, svetingumo, palankumo, tiesioginės ar netiesioginės
neteisėtos naudos ar informacijos.
14. Darbo sąlygos, darbuotojų sauga ir sveikata.
Tiekėjai laikosi visų su tinkamu darbo sąlygų užtikrinimu susijusių teisės aktų
reikalavimų. Savo darbuotojams užtikrina orias, saugias ir jų sveikatą atitinkančias darbo sąlygas,
aprūpina būtinomis bei tinkamomis darbo priemonėmis, įrankiais, asmens apsaugos priemonėmis.
Skatina darbuotojus pranešti apie netinkamas ar nesaugias darbo sąlygas, diegia prevencines
priemones bei apsaugo apie incidentus darbo vietoje pranešusius asmenis. Tiekėjas pripažįsta
darbuotojų teises jungtis į asociacijas ar profesines sąjungas ir jų atstovavimą derybose su
darbdaviu dėl darbuotojų darbo sąlygų. Už darbuotojų darbą moka sąžiningą darbo užmokestį,
garantuoja darbuotojams poilsį, atitinkantį teisės aktus.
15. Aplinkos apsauga ir klimato kaita.
Tiekėjai energetinius išteklius ir kitus resursus naudoja atsakingai, efektyviai ir
taupiai. Savo veiklą vykdo laikydamiesi visų privalomų aplinkosaugos reikalavimų. Tiekėjai savo
veikloje yra įdiegę veiksmingas aplinkos apsaugos sistemas, politikas ir (ar) priemones, kurios
leistų tinkamai valdyti aplinkosaugos rizikas. Tiekėjai skatinami vertinti savo veiklos neigiamus
poveikius aplinkai bei klimatui ir diegti priemones tokių poveikių mažinimui. Tiekėjų veikloje
susidarančios atliekos rūšiuojamos ir tvarkomos vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
16. Verslo etika.
Tiekėjai su VĮ IAE ir kitais partneriais palaiko skaidrius, darnius, bendradarbiavimu
ir gerosiomis atsakingo verslo praktikomis paremtus santykius. Tiekėjai, taip pat ir į juos
investuojantys asmenys įsipareigoja visą bendradarbiavimo su VĮ IAE laikotarpį atitikti Lietuvos
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Respublikos nacionalinius saugumo interesus bei savo tiekimo grandines valdyti taip, kad mažintų
priklausomybę nuo europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų neatitinkančių valstybių
gamintojų ar tiekėjų. Tiekėjai skatinami vengti vystyti verslo santykius su abejotinos reputacijos,
nepatikimais ar valstybėse, kurioms taikomos Europos Sąjungos ar Jungtinių Tautų sankcijos,
registruotais subjektais. Tiekėjai turi būti visada pasirengę pateikti prašomą informaciją apie
tiekimo grandinės dalyvius bei galutinius naudos gavėjus.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. VĮ IAE turi teisę vienašališkai pakeisti ar atšaukti Tiekėjų etikos kodeksą be
išankstinio Tiekėjų informavimo.
18. Tiekėjai įsipareigoja įsidiegti veiksmingas Tiekėjų etikos kodekso įgyvendinimo
sistemas, politikas ir (ar) priemones. VĮ IAE turi teisę bet kada paprašyti Tiekėjų pateikti
informaciją ar įrodymus apie šio Tiekėjų etikos kodekso laikymąsi.
19. VĮ IAE nuolat analizuoja sutartis įgyvendinančių Tiekėjų reputaciją ir
patikimumą, tikrina informaciją dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atlieka tiekėjų veiklos auditą
ir vertina surinktą ir (ar) gautą informaciją.
20. Tiekėjų etikos kodeksas skelbiamas viešai Įmonės interneto svetainėje.
21. Tiekėjų etikos kodeksas tvirtinamas, keičiamas ir pripažįstamas netekusiu galios
VĮ IAE generalinio direktoriaus įsakymu.
________________

Parengė
Darnaus vystymosi vadovas
Donatas Juodpusis, tel. 28080
D. J., 5, 2021-10-11
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