Darnumo politika
PATVIRTINTA AB „Kelių priežiūra“ valdybos 2020-12-23 posėdžio protokolu Nr. VP20-37
„Kelių priežiūra“ (toliau – Bendrovė) pagrindinė veikla – valstybinių kelių priežiūra pagal sutartį su
pagrindiniu užsakovu – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD). Bendrovė prižiūri ir tvarko per 21
000 km valstybinės reikšmės kelių (magistralinių, krašto ir rajoninių), valdo daugiau kaip 2 400 specializuoto
transporto ir technikos priemonių. Bendrovė vykdo ir kitas su kelių priežiūra bei statyba susijusias veiklas:
viešųjų pirkimų organizuojamų konkursų pagrindu dalyvauja savivaldybių viešai skelbiamuose rangos darbų
konkursuose, taip pat atlieka rangos darbus pagal sutartis su fiziniais asmenimis, gamina ir parduoda
sertifikuotus asfalto mišinius, frakcinius žvyro-skaldos mišinius, eksploatuoja smėlio, žvyro ir gruntų
karjerus, teikia technikos nuomos paslaugas.
Darnumo politika (toliau – Politika) apibrėžia AB „Kelių priežiūra“ principus ir įsipareigojimus kryptingai
kurti ir formuoti atsakingo ir darnaus verslo praktiką.
Politikos tikslas – deklaruoti Bendrovės požiūrį ir nustatyti sritis, bendrus principus bei įsipareigojimus,
kuriais remiantis būtų kuriama atsakingo ir darnaus verslo praktika Bendrovėje.
TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI
Darnus, tvarus vystymasis – sąvokos atspindinčios ateities kūrimą, kurio procese aplinkosaugos, socialinės
gerovės ir ekonominiai aspektai yra subalansuoti siekiant geresnės gyvenimo kokybės. Darni plėtra turi
atitikti šiuolaikinius poreikius, nekeldama pavojaus ateities kartų gerovei.
Jungtinių Tautų inicijuoti „Pasaulinio susitarimo“ principai – tai didžiausia savanoriška socialinės
atsakomybės iniciatyva, siekianti skatinti įmones veikti atsakingai nedarant žalos aplinkai, bendruomenei,
kitiems verslams ir bendromis pastangomis dalyvauti sprendžiant socialines ir aplinkos apsaugos problemas,
prisidėti prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo.
Darnaus vystymosi tikslai – pasauliniu mastu sutarti tikslai, kurie turi būti pasiekti iki 2030 m. Juos sudaro
17 tikslų ir 169 konkretūs uždaviniai apimantys ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę sritis.
DARNUMO PRINCIPAI
Bendrovė, savo veiklą plėtojanti visoje Lietuvoje ir turėdama didelę patirtį, yra įsipareigojusi klientams,
visuomenei, akcininkams ir darbuotojams. Suprasdami klientų ir visuomenės lūkesčius, bendrovės veiklos
daromą tiesioginę įtaką visuomenės keliavimo/judėjimo kokybei ir savo atsakomybę siekiame Bendrovės
veikloje atrasti darnius sprendimus, apjungiančius aplinkosauginius, socialinius bei ekonominius aspektus.
Bendrovė savo veiklą grindžia pasaulinėmis darnaus vystymosi ir tvarumo praktikomis, socialinės
atsakomybės gairėmis, Jungtinių Tautų inicijuotais „Pasaulinio susitarimo“ principais, Darnaus vystymosi
tikslais. Vadovaujasi Bendrovėje įdiegtomis vadybos sistemomis pagal tarptautinių standartų ISO
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9001:2015 (kokybės vadybos), ISO 14001:2015 (aplinkos apsaugos vadybos) ir ISO 45001:2018
(darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos) reikalavimus.
Darnūs ir tvarūs Bendrovės valdymo principai yra neatsiejama ir integrali Bendrovės ilgalaikės strategijos
dalis, realizuojama per ekonominio poveikio, socialinės atsakomybės ir aplinkosaugos sritis.
Bendrovė remiasi šiais atsakingos veiklos principais:
Skaidrumas

savo veiklą grindžia atsakomybe bei nuline tolerancija korupcijai

Pagarba

dėmesingumas darbuotojų žmogaus ir darbo teisėms

Socialinė atsakomybė

priemonių, kuriančių ilgalaikę vertę Bendrovės viduje ir visuomenei
taikymas

Poveikio aplinkai
mažinimas

prevencinių priemonių aplinkos tausojimui diegimas ir jų poveikio
užtikrinimas

Sąžininga atskaitomybė

vykdomas savanoriškas Bendrovės veiklos
visuomenei ir suinteresuotoms grupėms

rezultatų

viešinimas

DARNUMO ĮSIPAREIGOJIMAI
Darnios ir atsakingos veiklos principai Bendrovėje įgyvendinami vadovaujantis šiais įsipareigojimais
ekonominio poveikio, socialinės atsakomybės ir aplinkosaugos srityse:
Palaikomas nuolatinis Bendrovės dėmesys gerų darbo sąlygų užtikrinimui:
•

kuriama sąžininga, pasitikėjimu grįsta atmosfera, tvirta vidinė Bendrovės kultūra,
konstruktyvus vadovybės ir darbuotojų dialogas, skatinamas darbuotojų įsitraukimas;
• gerbiamos ir palaikomos žmogaus teisės ir orumas;
• vadovaujamasi asmenų lygiateisiškumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo bei asmens
duomenų apsaugos principais;
• užtikrinamas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, ugdymas, skatinamas įsitraukimas,
lyderystė ir profesinis augimas;
• užtikrinama darbuotojų teisė jungtis į asociacijas, profesines sąjungas;
Keliant aukščiausius reikalavimus užtikrinamas korupcijos prevencijos procesas ir nuolatinė Bendrovės
darbuotojų edukacija.
Kuriamas sąžiningas santykis su darbuotojais, užsakovais, klientais, partneriais ir visuomene taikant
Bendrovės etikos kodeksą.
Atsižvelgiant į didelį Bendrovės teritorinį tinklą ir išvystytą infrastruktūrą užtikrinamos ir kuriamos
darbo vietos visuose Lietuvos regionuose.
Užtikrinamas ekonominis produktyvumas tobulinant technologijas ir diegiant naujoves Bendrovės
vykdomuose procesuose.
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Užtikrinamas savalaikis ir tiesioginis visuomenės informavimas apie vykdomas veiklas, esant poreikiui
pasitelkiama šviečiamoji veikla.
Vystoma partnerystė su Lietuvos ir užsienio valstybinėmis institucijomis, mokslo įstaigomis,
organizacijomis ir bendruomenėmis siekiant gerosios patirties, praktikos ir žinių mainų.
Užtikrinamas darbuotojų iniciatyvų ir savanorystės, siekiant prisidėti prie visuomenės gerovės,
palaikymas ir skatinimas.
Užtikrinamas darbuotojų kompetencijų ugdymas darnumo srityje skatinant aktyviai vadovautis darnumo
principais savo veikloje ir ugdant darbuotojų asmeninę atsakomybę.
Didinamas darbuotojų įsitraukimas į darnumo veiklų įgyvendinimą ir procesų formavimą. Esant
poreikiui formuojamos atskiros darbo grupės konkrečioms priemonėms įgyvendinti.
Ieškoma ekonomiškai pagrįstų sprendimų ir alternatyvų, padedančių užtikrinti mažiausią neigiamą
poveikį aplinkai.
Atsakingai ir racionaliai naudojami materialiniai, energetiniai ir gamtiniai ištekliai, prisidedant prie
emisijų bei atliekų susidarymo mažinimo kasdieninėje ir pagrindinėje veikloje.
Politikoje įtvirtinti principai ir įsipareigojimai įgyvendinami remiantis susijusiomis Bendrovės politikomis
(Lygių galimybių, Asmens duomenų apsaugos, Antikorupcijos, Atlygio, Kokybės, aplinkos apsaugos,
darbuotojų sveikatos ir saugos politikos) ir kitais vidaus dokumentais.
Bendrovė kartą per metus teikdama savanorišką viešą ataskaitą, parengtą pagal GRI (Global Reporting
Initiative) standartą, atsiskaito už vykdomas darnumo veiklas.
Su šia Politika supažindinami visi Bendrovės darbuotojai.
Už Politikos priemonių įgyvendinimą atsakingas Darnios veiklos projektų vadovas.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Politika tvirtinama ir keičiama Bendrovės valdybos sprendimu.
Politika peržiūrima ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Keičiantis Bendrovės strateginėms kryptims,
tikslams, rinkos sąlygoms ar kitiems išoriniams/vidiniams veiksniams, kurie įtakoja Bendrovę, Politika gali
būti peržiūrima ir atnaujinama pagal poreikį.
Politika yra vieša ir laisvai prieinama visoms suinteresuotoms šalims, skelbiama viešai Bendrovės tinklalapyje
www.keliuprieziura.lt

3

