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AB „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ 

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS (DARNUMO) POLITIKA  

 

AB „Kelių priežiūra“ (toliau – Bendrovė) sujungusi ekspertinę patirtį ir novatorišką požiūrį, 

siekia būti profesionalumo, efektyvumo ir modernios vadybos pavyzdžiu. Bendrovė savo veiklą 

grindžia pasaulinėmis darnaus vystymosi ir tvarumo praktikomis, socialinės atsakomybės gairėmis, 

Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo principais, siekdama užtikrinti sąžiningą, vienodą, sveiką ir 

saugią darbo vietą ir veikti ekologiškai ir socialiai atsakingai.  

Darnus vystymasis yra neatsiejama Bendrovės ilgalaikės strategijos dalis, realizuojama per:  

• Ekonominį poveikį (rinka); 

• Santykius su darbuotojais; 

• Santykius su visuomene; 

• Aplinkosauginį poveikį. 

Bendrovės Socialinės atsakomybės politikoje (toliau – Politika) įtvirtinti principai ir jų 

įgyvendinimas detalizuojami susijusiose Bendrovės politikose, tvarkose ir kituose vidaus teisės 

aktuose.  

Bendrovės elgesys grindžiamas aukščiausiais etikos principais ir verslo standartais apibrėžtais 

Bendrovės Etikos kodekse, kurių Bendrovė reikalauja iš visų savo darbuotojų ir verslo partnerių.  

 

1. RINKA (SANTYKIAI SU KLIENTAIS, VERSLO PARTNERIAIS)  

 

Bendrovė didelį dėmesį skiria kelių priežiūros technologijų ir procesų kokybės gerinimui ir 

išmanių technologijų diegimui, todėl įsipareigojame:  

- Laikytis teisės aktų reikalavimų, sąžiningos ir skaidrios konkurencijos principų, atsakingo 

gamtinių išteklių naudojimo, kainos ir kokybės santykio bei skaidrumo užtikrinimo vykdant 

pirkimų procedūras, kokybės reikalavimų atitikimo ir terminų;  

- Profesionaliai atlikti vykdomus darbus, nedelsiant šalinti susidariusius defektus ir priimti 

geriausius sprendimus, remiantis įgyta patirtimi, pažangiomis ir aplinkai saugiomis 

technologijomis, kitų šalių patirtimi ir praktikomis, bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, 

siekiant užtikrinti efektyvesnę kelių priežiūrą ir jos teisinį reglamentavimą.  



 

2. DARBUOTOJAI 

 

Bendrovėje siekiama kurti darbingą, pasitikėjimo vienas kitu grįstą atmosferą, nepažeisti 

žmogaus teisių ir orumo bei užtikrinti saugias darbo sąlygas, todėl įsipareigojame:  

- Sukurti orias darbo sąlygas, užtikrinant sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį atlyginimą bei 

tokią aplinką, kurioje kiekvienas darbuotojas jaustųsi gerbiamas bei galėtų panaudoti savo 

gebėjimus; 

- Kurti konstruktyvų vadovybės ir darbuotojų dialogą, didinti darbuotojų įsitraukimą, užtikrinti 

darbuotojų teisę į asociacijų laisvę;  

- Netoleruoti korupcijos, kyšininkavimo, bet kokios formos diskriminacijos ar priekabiavimo; 

- Vadovautis asmenų lygiateisiškumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo bei asmens 

duomenų apsaugos principais.  

 

3. VISUOMENĖ  

 

Darni ir efektyvi Bendrovės veikla daro tiesioginę įtaką visuomenės gyvenimo kokybei, todėl 

įsipareigojame: 

- Užtikrinti keliavimo saugumą valstybinės reikšmės keliuose, operatyvų situacijų sprendimą 

ir tiesioginį kontaktą su visuomene, edukaciją apie vykdomą veiklą bei saugumo keliuose 

užtikrinimą;  

- Ieškoti modernių ir ekonomiškai pagrįstų sprendimų, užtikrinančių kelių tinklo 

ilgaamžiškumą ir patogumą; 

- Vystyti partnerystę su Lietuvos ir užsienio valstybinėmis institucijomis, mokslo įstaigomis, 

organizacijomis ir bendruomenėmis, dalintis sukauptomis žiniomis ir įgyta gerąją praktika, 

dalyvaujant Lietuvos bei tarptautiniuose socialiniuose ir aplinkosauginiuose projektuose.  

- Skatinti ir palaikyti darbuotojų iniciatyvas ir savanorystę, siekiant prisidėti prie visuomenės 

gerovės, prisidėti prie iniciatyvų, kurios skatina inovacijų kūrimą ir diegimą kelių priežiūros 

veikloje.  

- Bendradarbiauti su akademine bendruomene ir organizacijomis, suteikiant paramą bei 

dalinantis savo sukaupta patirtimi, žiniomis ir kompetencijomis. 

 

4. APLINKOSAUGA 

 

Tvarūs, apgalvoti ir draugiški aplinkai sprendimai yra kiekvieno Bendrovės darbuotojo 

kasdieninės veiklos pagrindas. Būdami didžiausia kelių priežiūros veiklą vykdančia įmone Lietuvoje, 

mes įsipareigojame: 



- Laikytis aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų normatyvinių dokumentų; 

-  Kurti ir diegti inovacijas, padedančias užtikrinti mažiausią neigiamą poveikį aplinkai; 

-  Atsakingai ir racionaliai naudoti materialinius ir energetinius išteklius, prisidedant prie 

emisijų mažinimo ir gamtinių resursų naudojimo.  

 

Ši Politika yra vieša ir laisvai prieinama visoms suinteresuotoms šalims. Politika skelbiama 

viešai Bendrovės tinklapyje www.keliuprieziura.lt Su šia Politika supažindinami visi Bendrovės 

darbuotojai. 

Bendrovės vadovybė laiduoja šios Politikos įgyvendinimą ir aprūpinimą ištekliais, reikalingais 

efektyviam įsipareigojimų įvykdymui. 

Politika galioja nuo jos patvirtinimo dienos. Ji yra peržiūrima ir, jei reikia, atnaujinama ne 

rečiau nei vieną kartą per metus. 

 

http://www.keliuprieziura.lt/

