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                    PATVIRINTA 
                       AB „Šiaulių energija“ 
                       generalinio direktoriaus 

                   2021-03-15  
                   įsakymu Nr. ISA-27 

 
 

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“  
ETIKOS KODEKSAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ (toliau – Bendrovė) etikos kodeksas (toliau – Etikos 

kodeksas) nustato pagrindinius Bendrovės veiklos vertybinius principus, profesinius Bendrovės 
darbuotojų etikos principus ir elgesio nuostatas, kuriomis Bendrovėje dirbantys darbuotojai turi 
vadovautis tiesioginių pareigų atlikimo metu bei viešojoje erdvėje. 

2. Etikos kodeksas taikomas bei yra privalomas visiems Bendrovės darbuotojams, tiek 
atliekantiems savo pareigas darbo metu, tiek veikiantiems ne darbo metu, kad būtų išvengta 
situacijų, kurios gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktus, ar veiklos, nesuderinamos su 
viešuoju interesu, kuria siekiama neteisėtos naudos sau ar savo artimiesiems arba sudaromos sąlygos 
kitiems asmenims turėti naudos. 

3. Etikos kodekso tikslas – užtikrinti, kad Bendrovės veikla būtų grindžiama skaidrumo, 
viešųjų interesų viršenybės ir etikos principais, skatinti Bendrovės darbuotojus laikytis profesinės 
etikos principų ir elgesio nuostatų, sudaryti galimybes skaidriai vykdyti savo pareigas, ugdyti 
darbuotojų atsakomybę, formuoti visuomenės pasitikėjimą Bendrove.    

4. Etikos kodeksas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos 
Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Korupcijos 
prevencijos įstatymu ir kitais teisės aktais. 

II. PAGRINDINIAI BENDROVĖS VEIKLOS PRINCIPAI  

5. Bendrovės vadovybė, suprasdama savo svarų vaidmenį Bendrovės kultūros ir veiklos 
standartų formavime, prisiima atsakomybę ir įsipareigoja savo asmeniniu pavyzdžiu ir kasdieniais 
darbais kurti antikorupcinę aplinką Bendrovėje, pagrįstą pagarbą Bendrovės darbuotojams, 
klientams ir kitiems asmenims, skatinti etiškos, racionalios ir efektyvios veiklos principus, kad būtų 
užtikrinta gera Bendrovės reputacija ir didinamas visuomenės pasitikėjimas.  

6. Bendrovė numato siektinus veiklos uždavinius ir būdus numatytiems tikslams pasiekti, o 
taip pat vertina bei tobulina savo veiklą.  

7. Bendrovė siekia konkuruoti sąžiningai, laikydamasi veikiančių įstatymų ir vadovaudamasi 
verslo etikos principais. Savo konkurencingumą Bendrovė didina efektyvindama valdymą, 
didindama našumą ir Bendrovės darbuotojų kvalifikaciją bei mažindama sąnaudas. 

8. Bendrovė gerbia savo darbuotojų teises, elgiasi su jais sąžiningai ir pagarbiai, stengiasi 
sudaryti saugias ir sveikas sąlygas darbo vietose ir jas nuolat gerina, užtikrina darbo procesų 
saugumą, atsižvelgia į sveikatai kenksmingus ir pavojingus darbo aplinkos veiksnius, įgyvendina 
prevencines priemones.  

9. Bendrovė skatina geriausią darbuotojų profesinių sugebėjimų panaudojimą bei jų 
tobulinimą, siekia ugdyti darbuotojų kompetencijas. Lygios galimybės užtikrinamos visuose 
darbuotojų valdymo procesuose - laisvų darbo vietų skelbimo, atrankos, įdarbinimo bei profesinėje 
srityje. 
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III. PAGRINDINIAI PROFESINĖS ETIKOS PRINCIPAI IR ELGESIO NUOSTATOS  

10. Bendrovės darbuotojų veikla Bendrovėje grindžiama šiais profesinės etikos principais: 
pagarbos žmogui ir Bendrovei, teisingumo ir nešališkumo, nesavanaudiškumo, sąžiningumo ir 
padorumo, atsakomybės ir atskaitomybės, pavyzdingumo ir lojalumo, skaidrumo ir viešumo. 

11. Pagarbos žmogui ir Bendrovei principas apima tokias darbuotojo elgesio nuostatas:  
11.1. gerbti kitų asmenų teises ir laisves, laikytis Lietuvos Respublikos ir Bendrovės teisės 

aktų reikalavimų; 
11.2. elgtis nepriekaištingai, būti mandagus, paslaugus, tolerantiškas kitų nuomonėms ir 

įsitikinimams; 
11.3. pagarbiai išklausyti į Bendrovę besikreipiančius asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių 

jiems padėti, dėmesingai reaguoti į fizinių bei juridinių asmenų prašymus ir siūlymus; 
11.4. mandagiai elgtis su kolegomis, pavaldiniais, klientais ir kitų institucijų atstovais, 

nepaisant jų asmens savybių, turtinės ar visuomeninės padėties; 
11.5. sąžiningai, laiku, kokybiškai ir profesionaliai atlikti savo darbines funkcijas, vykdyti 

pareigas rūpestingai ir atsakingai, atsižvelgiant į Bendrovės interesus; 
11.6. nepakenkti Bendrovės reputacijai ir interesams vykdant bet kokią darbinę veiklą ir pagal 

galimybes prisidėti prie Bendrovės tikslų įgyvendinimo. 
12. Teisingumo ir nešališkumo principas apima tokias darbuotojo elgesio normas: 
12.1. nediskriminuoti jokio asmens ar visuomenės grupės tautybės, rasės, lyties, kalbos, 

kilmės, socialinės padėties, amžiaus, fizinės negalios, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų ar kitu 
pagrindu ir imtis visų priemonių užkirsti kelią pastebėtai diskriminacijai; 

12.2. saugoti informaciją, kurią sužino vykdydamas savo pareigas, neskelbti konfidencialios 
informacijos, kuri jam patikėta tvarkyti (naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir 
neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti; 

12.3. savo veikloje būti objektyviu, priimti sprendimus vadovaujantis aiškiais vertinimo 
kriterijais, vengiant asmeniškumo, emocijų, atsižvelgiant į oponentų, taip pat ekspertų nuomonę bei 
kitus objektyvius veiksnius; 

12.4. būti nešališkas ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimdamas sprendimą;  
12.5. veikti protingai ir teisingai, pagal suteiktus įgaliojimus, nepiktnaudžiauti suteiktomis 

pareigomis, siekiant paveikti nepavaldžius asmenis priimant jiems palankų sprendimą; 
12.6. konfliktinėse situacijose elgtis nešališkai, išklausyti abiejų pusių argumentus ir ieškoti 

objektyviausio sprendimo; 
12.7. vengti bet kokių veiksmų, kurie gali neigiamai įtakoti jų veiklos, susijusios su Bendrove 

objektyvumą ir šališkumą. 
13. Nesavanaudiškumo principas apima tokias darbuotojo elgesio nuostatas:  
13.1. dirbti Bendrovės interesams, vengti interesų konflikto; 
13.2. nenaudoti Bendrovės vardo politinei, religinei veiklai, privačiam verslui, asmeniniams 

poreikiams ar savigyrai; 
13.3. nesinaudoti Bendrovės nuosavybe ne darbinei veiklai atlikti, išskyrus atvejus, kai 

Bendrovė teisės aktais leidžia ja naudotis asmeniniais tikslais. Taip pat nesinaudoti su darbu 
susijusia informacija kitaip, negu nustato Bendrovės dokumentai; 

13.4. pagal paskirtį, atsakingai ir efektyviai naudoti Bendrovės finansines lėšas ir turtą;  
13.5. nesinaudoti savo darbine padėtimi siekiant asmeninių tikslų ar siekiant gauti sau ir/ar 

savo artimiems asmenims tiesioginės ar netiesioginės naudos. 
14. Sąžiningumo ir padorumo principas apima tokias darbuotojo elegesio nuostatas:  
14.1. savo pareigas eiti tinkamai ir nepriekaištingai, saugoti nepriekaištingą darbuotojo 

reputaciją; 
14.2. nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų, nuolaidų ar kitų netiesioginių 

dovanų iš asmenų, organizacijų, galinčių daryti įtaką atliekant darbines pareigas; 
14.3. įsiklausyti ir išgirsti aptarnaujamus Bendrovės klientus, suteikti jiems informaciją apie 

teikiamas Bendrovės paslaugas, jų teises, pareigas, galimybes ir galimus padarinius, gebėti taktiškai 
atmesti jų neteisėtus ar nepagrįstus reikalavimus, prašymus; 
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14.4. nedalyvauti neteisėtuose sandoriuose ir susirinkimuose; 
14.5. netoleruoti kolegų, kitų institucijų darbuotojų neetiško elgesio ar neteisėtų veiksmų ir 

nedelsiant imtis priemonių jiems nutraukti. 
15. Atskaitomybės ir atsakomybės principas apima tokias darbuotojo elgesio nuostatas:  
15.1. suvokti Bendrovės įsipareigojimus akcininkams, klientams, darbuotojams ir verslo 

partneriams; 
15.2. teisės aktų nustatyta tvarka pagrįsti savo sprendimus ar veiksmus; 
15.3. atsisakyti vykdyti neteisėtą nurodymą ar įsakymą; 
15.4. neturint pakankamai išteklių, įgūdžių ar kompetencijos darbiniam pavedimui įvykdyti, 

apie tai pranešti tiesioginiam vadovui; 
15.5. savo profesinę veiklą grįsti asmenine atsakomybe už savo darbinių veiksmų, priimtų 

sprendimų ar veiklos rezultatų pasekmes; 
15.6. atsiskaityti už savo darbinę veiklą vadovui, kontroliuojančioms institucijoms. 
16. Pavyzdingumo ir lojalumo principas apima tokias darbuotojo elgesio nuostatas: 
16.1. gerbti vienas kito teisę į privatumą, laikytis visų asmens duomenų apsaugos reikalavimų, 

taikomų darbuotojų asmens duomenų atžvilgiu;  
16.2. savo pareigas atlikti laiku, atidžiai ir kompetentingai; 
16.3. nuolat tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją, būti atviram naujovėms; 
16.4. efektyviai naudoti savo darbo laiką; 
16.5. profesinėje ir kitoje viešoje vietoje savo išvaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdį, laikytis 

visuotinai priimtinų etikos normų. 
17. Skaidrumo ir viešumo principas apima tokias darbuotojo elgesio nuostatas: 
17.1. laiku ir tiksliai deklaruoti savo privačius interesus teisės aktų nustatyta tvarka, nesudaryti 

sąlygų viešųjų ir privačių interesų konfliktui kilti, o jam kilus, imtis priemonių tokiam konfliktui 
pašalinti. Nepranešimas apie bet kokį interesų susikirtimą traktuojamas kaip interesų susikirtimas ir 
laikoma šiurkščiu šio Etikos kodekso pažeidimu ir užtraukia teisės aktuose nustatytą atsakomybę; 

17.2. užtikrinti, kad visa informacija, kuri teikiama Bendrovės viduje ar tretiesiems asmenims, 
būtų teisinga, tiksli ir atitinkanti faktines aplinkybes; 

17.3. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti Bendrovės savalaikio informacijos paviešinimo 
įsipareigojimų laikymąsi; 

17.4. netoleruoti atvejų, kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu arba mėginimu daryti 
neteisėtą poveikį Bendrovės darbuotojui. 

 
IV. DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI BENDROVĖJE 
 
18. Bendrovės darbuotojų tarpusavio santykiai grindžiami tarpusavio pagarba, sąžiningumu, 

pasitikėjimu, savitarpio pagalba, lygiateisiškumu, tolerancija ir taktiškumu. 
19. Darbuotojai turi stengtis palaikyti Bendrovėje darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią 

konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis, būti mandagūs ir paslaugūs. 
20. Darbuotojai, bendraudami su kolegomis, turi elgtis dalykiškai ir pagarbiai, 

vadovaudamiesi principu, kad kiekvienas asmuo turi teisę į savo nuomonę visais klausimais.  
21. Ginčytinas problemas darbuotojai sprendžia tarpusavyje, o neišsprendus ginčo pirmiausiai 

kreipiasi į savo tiesioginį vadovą. 
22. Darbuotojai turi vengti asmens žeminimo ir įžeidinėjimo, darbuotojo charakterio savybių 

viešo aptarimo, apkalbų, šmeižto skleidimo, reputacijos menkinimo, nesantaikos kurstymo 
naudojantis pareiginiais ar psichologiniais privalumais, neigiamų emocijų demonstravimo, 
tiesioginio ar netiesioginio priekabiavimo. 

23. Vadovai turi pagarbiai ir mandagiai bendrauti su pavaldiniais, aiškiai ir suprantamai 
suformuluoti ir pateikti jiems nurodymus, taktiškai ir pagrįstai reikšti pastabas dėl pavaldžių 
darbuotojų darbo, objektyviai vertinti jų dalykines savybes ir darbo rezultatus, paskirstyti tolygiai 
darbą kolektyve, kad būtų efektyviai panaudotos kiekvieno padalinio galimybės bei profesinė 
kvalifikacija, nevartoti psichologinio smurto, netoleruoti pavaldžių darbuotojų tarpusavio 
įžeidinėjimų ar bet kokio žeminimo. 
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24. Bendrovėje netoleruojamas bet kokios asmens garbę ir orumą žeminančios, taip pat – kitos 
neteisėtos informacijos naudojimas bei saugojimas Bendrovės patalpose ar IT priemonėse bei 
duomenų kaupimo sistemose. 

25. Darbuotojai turi reaguoti į Etikos kodekso pažeidimus ir apie juos informuoti savo 
tiesioginį vadovą, o tais atvejais, kai Etikos kodeksą galimai pažeidžia jų tiesioginis vadovas - į 
Bendrovės vadovybę. Bendrovė užtikrina, kad darbuotojui, pranešusiam apie galimus šio Etikos 
kodekso pažeidimus, negrės atleidimas, persekiojimas, susidorojimas ar kitos neigiamos pasekmės.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

26. Darbuotojai už Etikos kodekso normų nesilaikymą ir/ar pažeidimą atsako teisės aktų 
nustatyta tvarka.  

27. Su Etikos kodekso nuostatomis supažindinamas kiekvienas Bendrovės darbuotojas 
pasirašytinai. Naujai priimami darbuotojai pasirašytinai supažindinami iškart po darbo sutarties 
sudarymo. 

28. Etikos kodeksas peržiūrimas pagal poreikį, pasikeitus aplinkybėms, atnaujinamas ir 
papildomas.  

29. Etikos kodeksas skelbiamas Bendrovės interneto svetainėje adresu 
https://www.senergija.lt/. 

30. Jeigu Bendrovės darbuotojo elgesys nėra reglamentuotas Bendrovės teisės aktais  arba šio 
Etikos kodekso, jis privalo laikytis bendrųjų etikos principų. 
 

                                           ___________________________ 


