
 

 
KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SVEIKATOS IR SAUGOS POLITIKA 

 
 

AB Energetikos tinklų institutas įkurtas 1963 m. Organizacija yra viena didžiausių elektros 
energetikos įmonių Lietuvoje, kuri sparčiai plečiasi į užsienio rinkas.  

 
Ilgametė bei profesionali įmonės specialistų patirtis projektuojant ir statant sudėtingus objektus 

Lietuvoje bei užsienyje, suteikia galimybę ne tik jausti pasitenkinimą savo darbu, bet ir pritaikyti inovatyvius 
sprendimus, taip formuodama mūsų palikimą. 

 
Organizacijos vizija ir misija – visada būti energetikos vystymo sūkuryje, kurti patikimus elektros 

tinklus, tenkinančius nūdienos ir ateinančių kartų poreikius. Užtikrinti aukštą projektų ir darbų kokybės lygį, 
atitinkantį užsakovų ir atitinkamų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, išlaikyti lyderio pozicijas tarp 
analogiškų paslaugų teikėjų tarptautinėje erdvėje.  

 
 

Siekdama įgyvendinti strateginius tikslus organizacijos vadovybė įsipareigoja: 
 
• Nuolat tobulėti ir visuomet būti viena pirmaujančių elektros energetikos objektų projektavimo srityje 

Lietuvoje ir tarptautinėje erdvėje; 
• Besikeičiančiame energetikos sektoriuje kartu su partneriais visuomet ieškoti naujų galimybių kuriant 

inovatyvius sprendimus švaresniam pasauliui. 
• Prognozuoti klientų poreikius ir lūkesčius, jų įgyvendinimui pateikti racionalius bei aplinkosauginiu 

požiūriu pažangius inžinerinius sprendimus; 
• Sistemingai kelti darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti 

darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, sąžiningai atlyginant už atliktą darbą ir 
kompetencijas. 

• Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo, taupiai ir racionaliai naudojant išteklius 
bei vykdant taršos prevenciją; 

• Užtikrinti organizacijai taikomų įstatymų, teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą, tobulinti 
valdymo procesus, siekti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos 
veiksmingumo gerinimo, likytis etiško elgesio normomis. 

• Saugoti turtą, išteklius ir intelektualinę nuosavybę, bei užtikrinti visos verslo informacijos 
konfidencialumą pagal visus galiojančius teisės aktus; 

• Netoleruoti jokios diskriminacijos, patyčių, priekabiavimo ar smurto, nukreiptų į bet kokius asmenis 
įmonės darbo aplinkoje. 

• Skatiname sąžiningą elgesį ir lygias galimybes nesuvaržydami žmogaus teisių ir laisvių; 
• Laikytis JTO susitarimo principų, veikti skaidriai ir patikimai, kovoti su korupcija, kyšininkavimu, 

papirkinėjimu, neskaidriais mokėjimais ir pinigų plovimu. 
 
 

AB  Energetikos tinklų institutas turi kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos 
politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys įmonės pavedimu supažindinti su šia 
politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. 
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