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Socialinės atsakomybės politika nustato bendras UAB “ME HOLDING NT grupės įmonių, nurodytų Grupės įmonių Verslo 
etikos kodekso Priede Nr. 1 (toliau – Grupės įmonės), socialinės atsakomybės kryptis ir prioritetus, kuriais vadovaujantis 
kuriama socialiai atsakingo Grupės įmonių verslo kultūra ir praktika. 

Grupės įmonių vystoma veikla neišvengiamai veikia mus supančią aplinką ir žmones. Todėl Grupės įmonės siekia savo 
veikloje kurti rezultatą, skatinantį  vertės augimą, kartu stiprinant ir kuriant teigiamą poveikį aplinkai, kurioje Grupės įmonės 
vykdo veiklą, bei susijusiems asmenims, kuriuos veikia Grupės įmonių verslas, apimantis Grupės įmonių akcininkus, 
potencialius ir esamus investuotojus, partnerius, Grupės įmonių nuomininkus, rangovus, tiekėjus bei darbuotojus.

Suprasdami tai, siekiame veiklą vykdyti socialiai atsakingai, t. y., tausoti aplinką, diegti išteklius tausojančias technologijas, 
puoselėti ir kurti vertybėmis grįstą organizaciją, veiklą vykdyti skaidriai bei atsiskaityti už veiklos rezultatus ir jų poveikį 
visuomenei. 

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus tikslus, Grupės įmonių socialinės atsakomybės įsipareigojimas nukreiptas į šias prioritetines sritis:

 Atsinaujinančius energetikos išteklius ir efektyvų energetikos išteklių naudojimą;
 Tvarius pastatus;
 Profesionalių darbuotojų pritraukimą ir išlaikymą;
 Verslo etiką.

Esame veržlus ir atsakingas verslas, todėl Grupės įmonių veikloje proaktyviai reaguojame į besikeičiančią aplinką ir poreikius, 
peržiūrėdami ir pritaikydami Grupės įmonių veiklos kryptis, planus ir ilgalaikius tikslus, įpareigojančius socialiniai atsakomybei ir tvarumui. 

Atsinaujinantys energetikos ištekliai ir efektyvus energetikos išteklių naudojimas – tai Grupės siekis vystomoje veikloje naudoti 
tvarius ir aplinką tausojančius energetinius sprendimus. 

Grupės įmonės savo veikloje naudoja 100 % atsinaujinančią energiją ir siekia kurti papildomą žaliąją energetiką, gaunamą iš saulės 
elektrinių, kad Grupės įmonių nuomininkai galėtų įsigyti žaliosios energijos už rinkos arba mažesnę nei rinkos kainą. Taip pat, Grupės 
įmonėms priklausančiuose pastatuose yra diegiamos pažangios pastatų valdymo / stebėjimo sistemos, leidžiančios nuolat stebėti ir 
kontroliuoti suvartojamą energijos ir kitų resursų kiekį, laiku pastebėti nuokrypius bei to priežastis ir rasti sprendimus, kaip optimizuoti 
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energetikos suvartojimą bei dar efektyviau naudoti energiją ir kitus resursus, tokiu būdų taupant ne tik Grupės įmonių nuomininkų 
išlaidas, bet ir tausojant aplinką. 

Tvarūs pastatai – tai Grupės įmonių siekis pastatų statyboje naudoti aplinkos neteršiančias arba mažai teršiančias medžiagas, užtikrinti 
išmanų pastatų įrengimą nei infrastruktūrą, pasitelkiant aplinkai darnius sprendimus bei technologijas. 

Siekiame, kad visi Grupės įmonių valdomi pastatai būtų sertifikuoti pagal BREEAM In-Use standartą, o naujai statomi pastatai – BREEAM 
New Construction standartą. Taip pat, šis Grupės įmonių įsipareigojimas apima ir Grupės įmonių valdomo portfelio sertifikavimą pagal 
ISO 14001 (aplinkos apsaugos vadybos sistemos) standartą.

Vadovaujantis BREEAM bei ISO kriterijais ir rekomendacijomis siekiame, kad būtų užtikrintas minimalus pastatų poveikis aplinkai, mūsų 
vystomi pastatai mažiau ją terštų, ir tuo pačiu užtikrintų Grupės įmonių klientų sveikatą ir gerovę. Įgyvendinant šiuos įsipareigojimus 
yra pasitelkiami išmanūs ir inovatyvūs sprendimai: pastatuose įrengiamos vandenį taupančios sanitarinės sistemos, išmani ventiliacija, 
energijos suvartojimo stebėjimo sistemos, atliekų rūšiavimo sistemos, vertinamos galimybės turto teritorijoje įrengti elektros krovos 
stotelės ir kt. priemonės, turinčios įtaką ne tik prie Grupės įmonių klientų išlaidų mažinimui ir tvarios aplinkos sukūrimui, bet ir reikšmingai 
mažina pastatų išskiriamos CO2 emisijos kiekį, saugo gamtą ir jos išteklius.

Profesionalių darbuotojų pritraukimas ir išlaikymas – tai vienas iš pagrindinių Grupės įmonės sėkmingos ir profesionalios veiklos 
veiksnių. Darbuotojai yra profesionalūs ir nemenką patirtį sukaupę specialistai. Stengiamės investuoti į darbuotojų gerą savijautą, 
ugdymą, tobulėjimą, įsitraukimą ir gerovę. Tokiu būdu siekiame užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir augantį konkurencinį pranašumą.

1. Lyčių įvairovė darbuotojų tarpe – Grupės įmonės stengiasi užtikrinti lygias lyčių galimybes išlaikydami balansą tarp darbuotojų, 
stengiantis, kad kolektyve būtų proporcingas vyrų ir moterų skaičius.

2. Darbuotojų ugdymas – norėdami užtikrinti aukštą paslaugų kokybę, Grupės įmonės investuoja į darbuotojų žinių, kvalifikacijos ir 
gebėjimų tobulinimą. Mokymų lūkestis, poreikis ir planas yra nustatomas kiekvienais metais. Grupės įmonėse siekiama identifikuoti 
ne tik sritis, kuriose darbuotojai galėtų tobulinti žinias, tačiau stengiamasi didinti darbuotojų motyvaciją ir planuoti jų karjerą: esami 
ir būsimi darbuotojai didina dalykines kompetencijas, kurios yra būtinos kasdieninėje veikloje bei atliekant tiesiogines, su darbu 
susijusias, funkcijas. Mokymų ir kvalifikacijos kėlimo plano sudarymas turi išliekamąją vertę ir didina darbuotojų asmeninį tobulėjimą 
ir konkurencingumą rinkoje. 

3. Vaikų darbas, priverstinis ir privalomasis darbas – Grupės įmonėse nedirba jaunesni nei 18 m. darbuotojai. Taip pat, įmonėje 
nėra naudojamas priverstinis ir/ar privalomas darbas. 

4. Darbuotojų nuomonė ir įsitraukimas – rūpindamiesi Grupės įmonės darbuotojų gerove ir skatindami juos įsitraukti ir laisvai reikšti 
savo nuomonę, kiekvienais metais vykdomas darbuotojų įsitraukimo tyrimas. Apklausa yra anoniminė ir vykdoma išorinių partnerių 
pagalba. Išreiškiamos nuomonės konfidencialumas yra garantuojamas. Tyrimo tikslas ne tik išmatuoti darbuotojų įsitraukimą, 
tačiau išgirsti darbuotojus neraminančius klausimus, išgryninti prioritetus ir išsikelti tikslus, kurie padėtų padidinti Grupės įmonių 
darbuotojų įsitraukimą į Grupės įmonių veiklą.  Kuriami ir vykdomi veiksmų planai, tokiu būdu gerinama atmosfera ir užtikrinama ne 
tik darbuotojų, bet ir klientų gerovė. 

5. Kokybės vadybos sistemų diegimas – siekiant efektyvinti organizacijos veiklą bei užtikrinti sklandų darbuotojų funkcijų 
vykdymą, Grupės įmonėse diegiamas ISO 9001 (kokybės valdybos sistemos) standartas, kurio tikslas apibrėžti Grupės įmonių 
organizacinius procesus, atsakomybės sritis bei formuoti teigiamą žinutę tiek darbuotojams, tiek klientams, suteikiant aukščiausios 
kokybės paslaugas.  

Verslo etika – tai Grupės įsipareigojimas ne tik užtikrinti Grupės įmonių veiklos atitikį teisės aktų reikalavimams ir / ar užtikrinti pozityvią 
vidaus kultūrą bei profesinę etiką Grupės įmonių viduje, bet ir Grupės įsipareigojimas savo veiklą vykdyti vadovaujantis aukščiausiais 
standartais, apimančiais tokias sritis, kaip: antikorupcija, sąžininga konkurencija, interesų deklaravimo reikalavimas ir kt. Verslo etikos 
pagrindinius principus, Grupės įmonių vizija, misija bei vertybės išdėstytos Grupės įmonių Verslo etikos kodekse. 

Vienas iš svarbiausių socialinės atsakomybės principų yra skaidrumas. Todėl, Grupės įmonės, kiekvienais metais rengia ataskaitą apie 
socialinės atsakomybės įgyvendinimo lygį, pasiektus ilgalaikius tikslus ir iškeltus naujus. 

Grupės įmonės taip pat įsipareigoja ne rečiau kaip kartą metuose peržiūrėti nustatytas prioritetines socialinės atsakomybės kryptis. 
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