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AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“
APLINKOS APSAUGOS POLITIKA
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė arba ESO) yra elektros ir gamtinių
dujų skirstomojo tinklo operatorius, atsakingas už elektros ir dujų skirstymo infrastruktūrą, jos
priežiūrą, rūpinasi naujų vartotojų pritraukimu ir prijungimu prie elektros tinklų ir dujotiekių. Bendrovė
priklauso didžiausiai valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“. ESO
uždavinys – saugus ir patikimas elektros ir gamtinių dujų skirstymas sistemos naudotojams ir jų
vartotojams.
„Lietuvos energijos“ įmonių grupė, remdamasi vizija, misija, vertybėmis bei strateginiais
tikslais, realizuoja savo socialinę atsakomybę per kryptingą veiklą keturiose svarbiausiose srityse –
aplinkosaugoje, santykiuose su darbuotojais ir visuomene, veikla rinkoje. ESO, kaip viena iš grupės
įmonių, mato tiesioginį savo veiklos ir šalies ekologinės būklės ryšį bei pozityvią įtaką mus supančiai
aplinkai. Bendrovė visada siekia, kad tikslas – saugoti aplinką ir užtikrinti optimalų saugumą – būtų
efektyviai įgyvendinamas.
Bendrovė prisiima atsakomybę už veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:
- vadovaujantis darnaus vystymosi bei taršos prevencijos principais, įgyvendinti sąnaudas
mažinančias veiklas, dėmesį skirti atliekų rūšiavimui, skatinti racionalų išteklių valdymą ir
naudojimą;
- skatinti ir aktyviai dalyvauti ekologinėse iniciatyvose bei aplinkos apsaugą užtikrinančiose
prevencinėse programose;
- vertinti darbo aplinkoje veikiančius technologinių procesų įtakojamus pavojus, numatyti
priemones rizikai išvengti ar sumažinti, taikyti modernias technologijas;
- analizuoti Bendrovės veikloje daromą bei galimą neigiamą poveikį aplinkai, planuoti ir
įgyvendinti priemones jam valdyti bei mažinti, taikyti taršos prevencijos veiksmus, skirti
lėšų aplinkos apsaugos priemonėms įgyvendinti;
- laikytis Bendrovės veiklai taikomų teisinių reikalavimų ir kitų Bendrovės prisiimtų
įsipareigojimų;
- ugdyti darbuotojų kompetenciją ir atsakingą požiūrį į savo darbą ir aplinkos apsaugą;
- bendradarbiauti ir keistis informacija aplinkos apsaugos klausimais su verslo partneriais,
valstybės institucijomis ir kitais suinteresuotais asmenimis bei įstaigomis, siekiant gerinti
aplinkos būklę ir gyvenimo kokybę.
Siekdama efektyviausiu būdu mažinti bendrą ESO poveikį aplinkai, Bendrovė yra pasiryžusi
pastangas sutelkti tose srityse, kur poveikis didžiausias ir veiksmai leidžia pasiekti geriausių
rezultatų. Remiantis šiais principais kiekvienais metais nustatomi aplinkos apsaugos tikslai ir
formuojami uždaviniai, kurie savo ruožtu integruojami į bendruosius Bendrovės veiklos planus.
Su šia politika turi būti supažindinti visi Bendrovės darbuotojai ir kiekvienas savo darbe turi
taikyti šios politikos principus.
ESO aplinkos apsaugos politika yra viešai skelbiama visuomenei.

