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    LAVA misija Strateginis tikslas 

Skatinti atsakingos 

veiklos praktikos  

plėtrą, kaip esminę 

prielaidą darniam 

Lietuvos vystymuisi. 

 

Darnaus ir atsakingo 

verslo  

skatinimas šalyje. 

Kam veikia LAVA? 



č 22 nariai 



Tarptautiniai ryšiai  

Esame kontaktinė atstovybė 

Esame nariai didžiausioje 

Europos atsakingo verslo 

asociacijoje  

Partnerystė ir bendri projektai su kt. šalimis  

Tarptautiniai ryšiai 



Elgsena rinkoje  
Suinteresuotųjų 

nuomonė 

Apdovanojimai  Ataskaita  

Atsakinga organizacija  



 

 Ataskaita turėtų būti ne tikslas pati savaime, o padėti 
įmonei keistis  

 Aiški rodiklių struktūra padėtų ir įmonei, ir skaitytojui 
vertinti įmonės veiksmingumą.  

 Ataskaita integruoja finansinius ir nefinansinius 
atskleidimus 

 Suinteresuotosios šalys yra įtrauktos į ataskaitos 
rengimo procesą   

 Ataskaitoje pateikiami reikšmingi įmonės aspektai  

 Ataskaitos informacija  trumpa ir aiški  
 

 

 

Kas tai gera ataskaita?  

 



●UN Global Compact:  COP – Communication of Progress 

JT Pasaulinio susitarimo ataskaitos,  

●GRI4 - Global Reporting initiative (nuo  2018 pagal GRI SRS - 
Sustainability Reporting Standards) . 

Globali atskaitingumo iniciatyva  

●Organization for Economic Cooperation and Development 
Guidelines for Multinational Enterprises 

EPBO vadovas tarptautinėms kompanijoms  

●The Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 

Dow Jones darnumo indeksas 

●ESG  - Environmental, social and governace report (investavimo 
srities kompanijos)  

Aplinkos, visuomenės ir valdymo  ataskaita 

●Integrated Reporting  

Integruota ataskaita  

Ataskaitų rūšys (apie 200)  



 

Ataskaitų rūšys  



Investuotojams 

Suinteresuotosioms šalims 

 

 

suprasti ir palyginti įmonių  būklę ir veiklos 
rezultatus  

 

Teisinių reikalavimų stiprėjimas  

KAM REIKIA ATASKAITŲ  



Kaip raportuojame ?  



Verslo atsakomybės situacijos palyginimas Baltijos šalyse ir 

Suomijoje: (2015)  

LIETUVA: 

 Daugiau nei pusė patvirtina: ĮSA – labai svarbu 
(65%) 

Kodėl investuoja į ĮSA?  
•  Tai įrankis įvaizdžio kūrimui/darbuotojų pasitenkinimui 

didinti  (73%)  

•  1/3 įmonių Lietuvoje: atsakomybė – verslo atspirties 
taškas (daugiau nei ½ Latvijos ir Estijos įmonių)  

Kuo vadovaujasi  
oDauguma: ISO 14000 ir OHSAS 18001  

oLietuvoje  ½  naudoja JT Global Compact rekomenduojamas 
ataskaitas  

o31% – nenaudoja jokių veiklos gairių, standartų 

 

 

 



 

Rekomenduojami atskleidimo standartai: JT Global Compact, GRI 4, ISO 

26000 
 

Europos direktyva 2014/95/ES:  

• Skirta didžiosioms įmonėms ir įmonių 

grupėms, valdančioms virš 500 

darbuotojų – atskleisti nefinansinę 

informaciją  

• Padės vertinti, stebėti ir valdyti įmonių 

veiklos rezultatus ir jų poveikį 

visuomenei.  

• Privaloma – nuo 2017 m. sausio 1d.  

• ~ 20 didelių viešo intereso  įmonėms, 

> 500 darb. 

Nefinansinės informacijos atskleidimo  

direktyva  
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ASPEKTAI: 

●Medžiagos (Material ) 

●Energija (Energy)  

●Vanduo (Water) 

●Biologinė įvairovė (Biodiversity) 

●Emisijos (Emissions) 

●Nuotekos ir atliekos (Effluents and Waste)  

●Produktai ir paslaugos (Products and Servises ) 

●Atitiktis (Compliance) 

●Visuma (Overall) 

●Tiekėjų aplinkosauginis vertinimas (Supplier 
Environemntal Assessment)  

●Nusiskundimų dėl aplinkos mechanizmas 
(Environmental Grievance Mechanisms) 

Kategorija: Aplinka  
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Veiklą plėtojame taip, kad CO2 emisijos 

rodikliai, susiję su mūsų veikla, būtų kuo 

mažesni. Taip siekiame kiek įmanoma 

sumažinti galimą savo poveikį klimato kaitai. 
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Verslo aplinkosauginė atsakomybė 

 Atsiskaityti nėra populiaru  

 Domimuoja akcijos, “žemai kabantys vaisiai”  

 Mažai pateikia informacijos apie inovacijas  

 mažai paiso netiesioginių poveikių tiekimo 

grandinėje  

 Klimato kaita: reikia pabrėžti svarbą  

 Nėra poreikio kokybiškai aplinkosauginei 

informacijai  - nėra aktyvių NVO  

 

Jei nereikalauja teisės aktai  



Audronė Alijošiutė 

audrone.alijosiute@asociacijalava.lt;  

mob. +37068721450 
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