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SENET – BENDROSIOS SOCIALINËS ATSAKOMYBËS
(BSA) PRIEMONIØ ENERGETIKOS SEKTORIUJE

PLËTROS PROJEKTAS
Ramunë Kmieliauskaitë

Lietuvos ðilumos tiekëjø asociacijos specialistë

Lietuvos ðilumos tiekëjø asociacija kartu su Kauno miesto savival-
dybe nuo 2004 m. liepos mën. dalyvauja tarptautiniame ES projekte
SENET: „Bendrosios socialinës atsakomybës idëjos taikymas ir vie-
tinës valdþios bei energetiniø asociacijø tarptautinis bendradarbia-
vimas siekiant racionalaus ir darnaus energijos vartojimo iðplësto-
je Europos Sàjungoje“. Jis finansuojamas ið „PHARE“ programos lëðø.

Kas yra bendroji socialinë atsakomybë?
Bendrosios socialinës atsakomybës idëja buvo subrandinta ir paskelb-

ta Europos Sàjungos Komisijos dokumente „Europinës struktûros skati-
nimas dël bendrosios socialinës atsakomybës“ COM (2001) 366.

Bendroji socialinë atsakomybë (BSA) – tai savanoriðkas poveikio
aplinkai ir socialiniø aspektø ákomponavimas á verslà, be to, dar teisi-
niai reikalavimai ir sutartiniai ásipareigojimai. Tai visuotinio Rio proce-
so (1992 m.) tæsinys ir didþiulës pastangos skatinti darnià ir visapu-
siðkà darbe ir buityje mus supanèios aplinkos plëtrà.

Socialinë atsakomybë yra lemiamas verslo ámoniø reputacijos veiks-
nys. Reputacija savo ruoþtu – vis svarbesnis bendros sëkmës veiks-
nys. Reputacija lemia, kaip visuomenë atsiþvelgia á rinkoje esanèià ámo-
næ, ar vartotojai nori pasirinkti tà ámonæ energijos tiekëju, ar ta pati
ámonë gali samdyti geriausius darbuotojus, ar partneriai susidomëjæ
ja, koks investuotojø poþiûris á ðià ámonæ? Socialinë atsakomybë tam-
pa konkurencingu veiksniu ðalia kainos, kokybës ir aplinkos klausimø.

Bendrosios socialinës atsakomybës pagrindà sudaro 3 pamatiniai
elementai: ekonominis, aplinkosauginis ir socialinis (1 pav.), jie turi
bûti vienodai ir lygiagreèiai plëtojami.

1 pav. Bendrosios socialinës atsakomybës pagrindas

Ekonominis atsakingumas:
• rentabili veikla – pelningumas,
• konkurencingos prekës ir paslaugos,
• energijos tiekimo patikimumas,
• finansinës rizikos valdymas.

Aplinkosauginis atsakingumas:
• þinojimas, koká poveiká aplinkai daro ámonës vykdoma veikla (þa-

liavø naudojimas, aplinkos tarða),
• nuolatinis veiklos tobulinimas,
• aplinkosauginiø teisës aktø iðmanymas ir jø laikymasis,
• reikalingø permainø nustatymas ir jø paisymas.
Socialinis atsakingumas:

• rûpinimasis darbuotojø gerove, tobulinimu ir motyvacija,
• atviro bendravimo su suinteresuoto dialogo ðalimis palaikymas,
• bendradarbiavimo skatinimas,
• rûpinimasis visuomenës ir klientø poreikiais.

 Kodël energetikos sektoriuje veikianèioms ámonëms turëtø bûti ádo-
mi bendrosios socialinës atsakomybës koncepcija? Todël, kad ener-
getikos ámonës yra reikðminga ir svarbi visuomenës dalis. Kalbant apie
centralizuoto ðilumos tiekimo ámones, visa veikla vykdoma minëtø tri-
jø pamatiniø elementø ribose:
• ekonominëje: gaminama ðiluma, naudojamas kuras, tiekiama kon-

kurencinga prekë;
• aplinkosauginëje: iðmetami terðalai, ieðkoma naujø technologijø sie-

kiant sumaþinti jø kieká;
• socialinëje: ðiluma tiekiama didþiajai gyventojø daliai; ámonës sklei-

dþia informacijà, stengiasi rûpintis visuomenës, klientø ir samdo-
mø darbuotojø poreikiais.
 Bendroji socialinë atsakomybë nëra naujas papildomas verslo me-

todas ar priemonë. Tai tiesiog teorinis ir reglamentuotas bûdas, kuriuo
galima valdyti verslà. Dalijantis patirtimi su paþangiomis ES ðalimis
(pvz., Suomija, Ðvedija, Vokietija ir kt.), kur ði idëja plaèiai taikoma,
prieita iðvados, kad realiai Lietuvos, Estijos ir Latvijos ðilumos ûkiuose
ði koncepcija yra taikoma: nuolat ieðkoma bûdø ir priemoniø gerinti ir
ekonominá, ir socialiná, ir aplinkosauginá pagrindus. Tiesiog mes neþi-
nome, kad tai ávardyta ir ankðèiau ar vëliau taps privaloma. Todël SE-
NET projektu stengiamasi, kad naujos ES narës bûtø pasiruoðusios, ir
atëjus laikui lengviau galëtø priimti socialiai atsakingos ámonës veiklos
metodikà. Nes ámonë, nevykdanti socialiai atsakingos veiklos, ilgainiui
bus pasmerkta iðnykti ið rinkos.

Apie SENET projektà
Projekto tikslas – puoselëti bendradarbiavimà naujose ES ðaly-

se, siekiant palengvinti besiribojanèiø regiono ðaliø nariø integracijà á
bendrà ES erdvæ ir taip skatinti socialinæ ir ekonominæ sanglaudà bei
uþtikrinti ES teisës aktø ir standartø energijos taupymo srityje sude-
rinamumà ir laikymàsi, vartotojams teikiamø paslaugø plëtrà vietiniu
lygiu.

Projekto uþdaviniai – priimti BSA idëjos paremtà bendrà strategijà
ir veiksmø planà, skatinti racionalø energijos naudojimà kaip bendro-
sios socialinës atsakomybës pagrindà. Visa tai vykdoma plëtojant ben-
dradarbiavimo modelá tarp savivaldos organizacijø ir energetikos ûkio
asociacijø, dalyvaujanèiø socialiniame dialoge. Taip bus stiprinami Bal-
tijos ðaliø vietiniø ir regioniniø suinteresuotø ðaliø pajëgumai ir ágû-
dþiai.
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SENET projekto veikla Bendrosios Socialinës atsakomybës rëmuo-
se apima:
Ekonominis atsakingumas: • Energetiniai auditai

• Energijos taupymo potencialas
Aplinkosauginis atsakingumas: • Tarðos maþinimas

• Atsinaujinanèiø energijos
    iðtekliø didinimas

Socialinis atsakingumas: • Vartotojø informavimas
• Energijos taupymo priemoniø
    finansavimas
• Tiekiamos energijos kokybë

Projekto partneriai yra konsorciumo pagrindu dalyvaujanèios 9
ámonës ið 5 Europos Sàjungos ðaliø:
- ið Suomijos: Vantaa miesto savivaldybë (pagrindinis projekto partne-

ris);
- ið Austrijos: Graco miesto savivaldybë ir Graco energetikos agentûra;
- ið Latvijos: Ogrës miesto savivaldybë ir Latvijos ðilumos tiekimo ámo-

niø asociacija;
- ið Estijos: Estijos savivaldybiø asociacijø sàjunga ir Estijos elektros ir

ðilumos asociacija;
- ið Lietuvos: Kauno miesto savivaldybë ir Lietuvos ðilumos tiekëjø

asociacija.
SENET projekto trukmë – 24 mën. (pradþia – 2004 m. birþelio 23 d.,

pabaiga – 2006 m. birþelio 23 d.). Bendras projekto biudþetas siekia
beveik 920 tûkst. eurø, ið jø ES parama sudaro 682 tûkst. eurø.

Pirmaisiais projekto ágyvendinimo metais surengti energetinio au-
dito mokymai Suomijoje (3 paskaitø ciklas).

2

Energetinio audito mokymai Suomijoje 2004 m. lapkrièio mën.

Mokymus pravedë ir savo praktika dalijosi Suomijos ámonës „Mo-
tiva Oy“ specialistai. Taip pat ávyko nemaþai tarptautiniø seminarø
energijos taupymo, efektyvumo, aplinkos apsaugos, socialiniams
klausimams aptar ti: 2004 m. gruodþio mën. Rygoje (Latvijoje),
2005 m. vasario mën. Grace (Austrijoje), 2005 m. birþelio mën. Liub-
line (Lenkijoje). Daug dëmesio skir ta bendrosios socialinës atsako-
mybës koncepcijai populiarinti. Lietuvos ðilumos tiekëjø asociacijos
uþsakymu Kauno televizija sukûrë videofilmà apie 2004 m. gruodþio
mën. konferencijà Rygoje tema „Bendrosios socialinës atsakomy-
bës indëlis á darnø pastatø energetiná sektoriø“. Filmas rodytas Lietu-
voje per LTV 2 kanalà, kitose ðalyse.

Pagal projektà taip pat ásteigtas „Energijos taupymo tinklas“ – tai
vietiniø ir regioniniø organizacijø, energijos asociacijø ir ámoniø ben-
dradarbiavimas. Taip pat sukur ta interneto svetainë www.espro-
jects.net. Ðioje svetainëje nuolat talpinama informacija, susijusi su
ES finansuojamais energijos efektyvumo projektais Baltijos jûros re-
giono ir kaimyninëse ðalyse.

Lietuvos ðilumos tiekëjø asociacija ðio projekto rëmuose organi-
zavo du seminarus Vilniuje.

2005 m. vasario 2 d. („Best Western Naujasis Vilnius“ vieðbuty-
je) su bendrosios socialinës atsakomybës idëja ir jos taikymu supa-
þindinti ðilumos tiekimo ámoniø atstovai, vartotojø organizacijos, dau-
giabuèiø namø bendrijø, kainø reguliavimo ir energetikos ámoniø
kontrolës institucijø, savivaldybiø atstovai. 2005 m. vasario 9 d., sie-
kiant gerinti santykius tarp ðilumos tiekimo ámoniø ir vartotojø, su-
rengtas seminaras „Daugiabuèiø namø savininkø bendrijø veiksmai
ágyvendinant ðilumos ûkio ástatymà“.

Kauno miesto savivaldybë kartu su AB „Kauno energija“ planuoja
ágyvendinti bandomàjá projektà, kurio metu, konsultuojant Suomijos
ámonei „Enprima“, bus atliktas Kauno miesto ðilumos tinklø energeti-
nis auditas, palyginti jø ir Helsinkio ðilumos tinklø darbiniai parametrai.

Lygiagreèiai su SENET projektu 2004 m. pabaigoje pradëtas ágy-
vendinti ir kitas panaðus ESCOBALT projektas, finansuojamas ið Bal-
tijos jûros regiono INTERREG III B programos lëðø. ESCOBALT pro-
jekto partneriai – Suomija, Ðvedija, Latvija, Estija, Lietuva, Vokietija
ir Lenkija.

Ðiuo metu ðiø dviejø projektø veikla sujungta ir 2005 m. gruodþio
13–14 d. Vilniuje ir Kaune bus surengta tarptautinë konferencija apie
energijos efektyvumo projektø finansavimà „Finansiniai ir ekono-
miniai energijos taupymo aspektai bendrosios socialinës atsako-
mybës (BSA) taikymo kontekste“.

Daugiau informacijos rasite projekto interneto svetainëje www.esp-
rojects.net ir Lietuvos ðilumos tiekëjø asociacijos svetainëje
www.lsta.lt.




