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AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA 

 

 1. AB „Šiaulių energija“ (toliau – Bendrovė) socialiai atsakingos veiklos pagrindą sudaro 

ekonomikos pažangos, socialinės partnerystės ir aplinkos apsaugos sritys. 

 2. Bendrovėje socialinės atsakomybės politika (toliau – Politika) suprantama kaip 

integrali ir neatskiriama Bendrovės veiklos dalis, kuri įgyvendinama remiantis Bendrovės 

vizija, misija, vertybėmis bei strategijoje patvirtintomis veiklos kryptimis ir tikslais. 

 

3. Socialinės atsakomybės kryptys 

3.1. Politika apima šias socialinės atsakomybės kryptis: skaidrus ir tvarus verslas, 

poveikis aplinkai, darbo santykiai, santykiai su visuomene. Politika siekiama atsižvelgti į 

darnios visuomenės lūkesčius, aplinkos tausojimą, darbuotojų ugdymą, žmogaus teisių 

gerbimą, lygybę, profesinę saugą ir sveikatą bei abipusį pasitikėjimą su tikslinėmis grupėmis. 

 

 

 

 

 



4. Socialinė atsakomybė: skaidrus ir tvarus verslas 

4.1. Bendrovė laikosi idėjos, kad skaidri, atvira ir efektyvi veikla skatina valstybės 

ekonomikos pažangą. Tai atsakomybė prieš Bendrovės akcininkus, darbuotojus ir visuomenę, 

kuriant ekonominę gerovę. 

4.2. Bendrovė taiko veiksmingas priemones, užtikrinančias, kad viešieji pirkimai 

Bendrovėje būtų vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo ir proporcingumo principų, netoleruoja sukčiavimo, kyšininkavimo ar kitų 

neleistinų, konkurenciją ribojančių veiksmų.  

4.3. Skatina etišką, skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą su Bendrovės klientais, 

rangovais bei tiekėjais. 

4.4. Siekdama vykdyti tvarų verslą, nuosekliai gerina teikiamų paslaugų kokybę, vykdo 

veiklos skaitmenizavimą, valdo klientų lūkesčius, operatyviai reaguoja ir atsakinėja į jų 

užklausas, skundus. 

 

5. Socialinė atsakomybė: poveikis aplinkai 

5.1. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės veikla gali daryti poveikį aplinkai, priimami 

sprendimai Bendrovėje privalo turėti minimalų, mažinantį ir/ar atstatantį poveikį aplinkai, 

tausoti gamtos išteklius ir prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo. 

5.2. Vadovaujantis klimato kaitos, darnaus vystymosi bei taršos prevencijos principais, 

Bendrovė savo veikloje gerina aplinkos apsaugos veiksmingumą, pagal galimybes mažina 

atmosferos, dirvožemio, vandens taršą, atliekų susidarymą. 

5.3. Bendrovė savo veikloje naudoja pažangias priemones, technologijas bei diegia 

procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti veiklos poveikį aplikai.  

5.4. Bendrovė skatina savo darbuotojų švietimą, mokymąsi ir sąmoningumą, kad aplinkos 

apsauga bei gamtinių išteklių tausojimas yra ne tik Bendrovės, bet ir jų asmeninė pareiga. 

 



  

6. Socialinė atsakomybė: darbo santykiai 

6.1. Bendrovė kuria vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą ir pasisako už lygias 

darbuotojų teises bei vienodas galimybes darbe nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, 

kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, 

narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, kitais 

teisės aktuose nustatytais pagrindais. Taip pat netoleruojamas bet kokia forma galintis 

pasireikšti priekabiavimas, psichologinis smurtas, patyčios, persekiojimas ar neteisėtas 

naudojimasis einamomis pareigomis. 

6.2. Bendrovė užtikrina, kad darbo sąlygos Bendrovėje atitiktų Lietuvos Respublikoje 

taikomus teisės aktus ir siekia kurti orias darbo sąlygas, susijusias su darbo valandomis, poilsiu, 

atostogomis, darbuotojų sauga ir sveikata.  

6.3. Bendrovė, siekdama socialinės partnerystės, palaiko socialinį dialogą su Bendrovėje 

veikiančia profesine sąjunga, priimdama sprendimus vadovaujasi Bendrovėje galiojančia 

kolektyvine sutartimi, kurioje darbuotojams numatytos papildomos socialinės garantijos. 

6.4. Sprendimai, susiję su priėmimu į darbą ar atleidimu iš jo, perkėlimu į kitas pareigas, 

Bendrovėje priimami atsižvelgiant į objektyvius kriterijus be diskriminacijos ir priklauso tik 

nuo asmens kompetencijos, kvalifikacijos, turimos patirties ir žinių, pasiektų darbo rezultatų, 

darbo kokybės, motyvacijos ir potencialo.  

 

 

 

 

 

                     

 

7. Socialinė atsakomybė: santykiai su visuomene 

7.1. Bendrovė palaiko bei skatina verslo ir visuomenės bendradarbiavimą, grindžiamą 

bendrais darnaus vystymosi interesais, siekia užtikrinti ilgalaikę verslo ir visuomenės pažangą, 

prisideda prie visuomenės socialinės gerovės kūrimo.  
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7.2. Bendrovė rūpinasi visuomenės švietimu energetikos srityje, skatina pilietiškumą, 

atsakingumą, tausojimą bei sąmoningumą, aktyviai bendradarbiauja su daugiabučių namų 

savininkų bendrijomis. 

7.3. Siekdama užtikrinti išsamios ir teisingos informacijos apie Bendrovės veiklą, 

pokyčius ir pasiekimus pateikimą visuomenei, Bendrovė teikia aktualią informaciją savo 

internetinėje svetainėje www.senergija.lt bei aktyviai bendradarbiauja su žiniasklaida. 

Bendravimas su žiniasklaidos atstovais grįstas sąžiningumo, tikslumo ir skaidrumo principais, 

nepažeidžiant konfidencialumo išsaugojimo principo. 

 

8. Baigiamosios nuostatos 

8.1. Ši Politika yra viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.senergija.lt.  

8.2. Politika tvirtinama Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu, keičiama ir 

atnaujinama pasikeitus teisės aktams arba iškilus pakeitimo būtinybei, o peržiūrima ne rečiau 

kaip kartą per 3 (trejus) metus. 

 

_____________________ 


