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Vadovo  žodis

Šiuolaikinėje verslo aplinkoje gerus veiklos rezultatus pasiekti ir nuolat juos gerinti 
gali tos bendrovės, kurios aiškiai identifikuoja savo kryptį, orientuojasi į prioritetinių 
tikslų siekimą ir strategijos įgyvendinimą. Tai viena iš verslo sėkmės sąlygų. Tačiau ar 
pagrindinė? Ar užtenka organizacijai būti stipria savo strateginiais gebėjimais, aukš-
tomis technologijomis, stipriais ištekliais ir eiti pasirinkta kryptimi, jei tenka susidurti 
su iššūkiais ir įveikti kliūtis įvairių projektų, inovacijų diegimo ar kitų gyvybiškai svarbių 
permainų srityje? Mes išdrįsome patikėti savimi ir nekeisti savo nuostatų bei įsitiki-
nimų. Niekada nesirinkome “pasekėjo” ar plaukimo pasroviui strategijos. Savo orga-
nizacijoje nepalaikėme baimės rizikuoti kultūros, nekūrėme laukimo, kol taps viskas 
aišku, kaip keistis ir kokius technologinius procesus diegti, atmosferos. Nuo pirmųjų 
bendrovės žingsnių aiškiai supratome, kad mūsų stiprybė yra mūsų darbuotojai, jų ži-
nios, patirtis, užsidegimas veikti ir eiti į priekį. Tik labai išsilavinę ir motyvuoti žmonės 
yra vertybinis konkurencinio pranašumo, organizacijos unikalumo ir gyvasties šaltinis. 
Todėl gerbiame kiekvieną žmogų, jo idėją, pasiūlymą, teises. Nes tai - mūsų dalis, nes 
tai – mūsų veržlumo, išskirtinumo ir stabilumo garantas. 

Mes pirmieji Lietuvoje nuo 2001 m. pritaikėme biomasės strategiją, įrengdami biokuro 
katilus visoje Lietuvoje. Šiuo metu daugiau nei 50 proc. visos “žalios“ šilumos Lietu-
voje yra pagaminama ir tiekiama mūsų bendrovių darbuotojų pastangomis. Didiname 
energijos gamybos ir tiekimo efektyvumą bei atsinaujinančių išteklių naudojimą, ma-
žindami iškastinio kuro poreikį, aplinkos taršą bei poveikį klimato kaitai. Aktyviai pa-
laikome ir siekiame Nacionalinės energetikos strategijos tikslų įgyvendinimo: didinti 
energetinę nepriklausomybę nuo importuojamų dujų, energijos gamybai taikyti vie-
tinį kurą, mažinti šilumos ir elektros energijos kainas vartotojams, kurti naujas darbo 
vietas šalies regionuose. Vadovaujamės sėkminga Danijos, Suomijos, Švedijos, Vokie-
tijos patirtimi atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo srityje. 

Tarp svarbiausių darbų pastaruoju metu – Naujosios Vilnios rajoninės katilinės mo-
dernizavimas. Katilinėje įrengėme du 12 MW galios biokuru kūrenamus vandens šil-
dymo katilus, kondensacinį ekonomaizerį, dūmtraukį ir biokuro ūkį. Biokuro katilai 
leis pagaminti iki 61,5 GWh šilumos per metus. Įrengus kondensacinį ekonomaizerį, 
iš dūmų papildomai bus išgaunama iki 14,7 GWh šilumos per metus. Katilinėje kasmet 
suvartosime virš 40 tūkst. tonų biokuro ir iki 22 tūkst. tonų sumažinsime CO2 išme-
timus į aplinką. Akivaizdu, kad šie mūsų įgyvendinti sprendimai padės per metus 12 
mln. kubinių metrų nuolat brangstančių gamtinių dujų pakeisti biokuru ir visos Vilniuje 
pagaminamos šilumos dalį iš biokuro didinti nuo 10 iki 13 procentų. 

Tvirtai žinome, kad ir ateityje liksime ištikimi sau ir savo vertybėms. Toliau eisime pa-
sirinkta žaliosios energetikos kryptimi, nesidairydami į skeptikų, dujų pramonės ar 
branduolinės energetikos šalininkų gretas. Pasirinkome sudėtingesnį, bet socialiai 
atsakingą ir teisingą kelią. Mes ir toliau ieškosime galimybių ir diegsime naujas tech-
nologijas, inžinerinius techninius sprendimus, mažindami kuro suvartojimą energijos 
gamybai, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, įgyvendindami geriausius ga-
mybos būdus atitinkančias taršos mažinimo priemones. Nes, kiekvienas mūsų pasie-
kimas, sėkmingai įgyvendintas didelis ar mažas projektas mus įkvepia dar didesniems 
iššūkiams, kad ne tik pateisintume lyderio savo veiklos srityje vardą, bet ir reikšmin-
gais darbais prisidėtume prie Pasaulinio susitarimo reikalavimų laikymosi ir tvaraus 
Lietuvos energetikos vystymosi.  

Šiuo metu 
daugiau nei 50 
proc. visos “žalios“ 
šilumos Lietuvoje 
yra pagaminama 
ir tiekiama 
mūsų bendrovių 
darbuotojų 
pastangomis.

UAB „Vilniaus energija“  
Prezidentas 

Linas Samuolis



4

Apie UAB „VILNIAUS  ENERGIJA“

Apie UAB 
„VILNIAUS  
ENERGIJA“



5

Apie UAB „VILNIAUS  ENERGIJA“

UAB „Vilniaus energija“ centralizuotai aprūpina šiluma daugiau nei 195 tūkstančius 
butų Vilniaus mieste, Grigiškėse, Salininkuose ir Trakų Vokėje. Šiluma tiekiama ne tik 
daugumai Vilniaus gyventojų, bet ir tūkstančiams sostinėje įsikūrusių privačių įmo-
nių, organizacijų bei valdžios įstaigų.

2002 m. vasario 1 d. Vilniaus centralizuoto šildymo sistemos 15 metų laikotarpiui 
buvo išnuomotos UAB „Vilniaus energija“, priklauso ir yra kontroliuojama Prancūzijos 
kompanijos „Veolia“.

„Veolia“ grupė yra pasaulinė tvaraus resursų valdymo lyderė. Daugiau nei 163 tūkst. 
darbuotojų visame pasaulyje turinti grupė teikia energetikos, vandens tiekimo ir 
atliekų tvarkymo paslaugas miestams, gyventojams ir įmonėms. Įgyvendindama tris 
viena kitą papildančias veiklas „Veolia“ padeda plėtoti išteklių naudojimo galimybes 
ir saugo turimus resursus.

Pagrindinė UAB „Vilniaus energija“ veikla – šilumos gamyba, perdavimas ir pardavi-
mas, o taip pat elektros energijos gamyba. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 
komisija (toliau vadinama – Komisija) 2004 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. O3-45 ben-
drovei išdavė šilumos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-37. Licencija išduota tiekti šilumą 
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

Aptarnaujamoje teritorijoje šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu 1.471,3 km ilgio 
šilumos tinklais, kuriais šiluma aprūpinami daugiau nei 182 tūkstančiai vartotojų, iš 
kurių 97,1 proc. yra gyventojai, sunaudojantys 70,5 proc. visos parduotos šilumos.

98,6 proc. vartotojams patiektos šilumos UAB „Vilniaus energija“ gamina savuose 
šaltiniuose. Pagrindiniai šilumos šaltiniai yra termofikacinės elektrinės E-2, E-3 ir 
rajoninė katilinė Nr. 8 (Ateities g. 12, Baltupiuose). Termofikacinių elektrinių bendra 
šilumos galia sudaro 1.532 MW, elektros – 384 MW. Bendrovė taip pat aptarnauja 39 
kvartalines ir individualias katilines.

Prancūzijos kompanijos „Veolia“ patirtis leido „Vilniaus energijai“ sparčiau tapti mo-
dernia, į klientus orientuota vakarietiška įmone. „Veolia“ perdavė bendrovei europie-
tišką požiūrį į žmogų, aplinką ir verslą, naujas technologijas.

UAB „Vilniaus 
energija“ 
sėkmingai 
pertvarko 
nuomojamą ir 
modernizuojamą 
Vilniaus miesto 
šilumos ūkį. 
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Bendrovė taip pat pakeitė ar naujai sumontavo 6131 įvadinius šilumos skaitiklius už 
2,760 mln. Eur. UAB „Vilniaus energija“ nuostolius miesto šilumos tinkluose sumaži-
no nuo 22,68 proc. 2001 metais iki 12,2 proc. 2010 metais. 

Vilnius šiais parametrais priartėjo prie Europoje moderniausių šilumos ūkių, kurių 
trasose prarandama 8-12 proc. šilumos energijos. Pasenusių šilumos trasų renovaci-
jai UAB „Vilniaus energija“ skyrė 38,37 mln. Eur. Iš viso sostinėje atnaujinta 63,9 km 
nusidėvėjusių trasų, dar 59,71 km trasų įrengta naujiems klientams.

Bendrovė aktyviai investuoja į atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą. UAB „Vilniaus 
energija“ skyrė apie 11,6 mln. Eur katilo, kūrenamo Lietuvoje pagamintu biokuru, sta-
tyboms. Ši investicija leido mažinti taršą Vilniuje ir didinti Lietuvos energetinę nepri-
klausomybę nuo importuojamo brangaus iškastinio kuro, o taip pat generuoti žaliąją 
energiją. 

2006 metais pradėjęs veikti 60MW galios, didžiausias Baltijos šalyse, biokuro katilas 
yra pajėgus pagaminti 10 proc. sostinei tiekiamos šilumos energijos ir 50 proc. karš-
to vandens ne šildymo sezono metu. Katilinėje kasmet sunaudojama virš 200 tūkst. 
tonų biokuro ir iki 96,2 tūkst. tonų sumažinti CO2 išmetimai į aplinką. 

2011 metais UAB „Vilniaus energija“ užbaigė 4,4 mln. Eur kainavusį rajoninės katili-
nės modernizavimą – pritaikė ją biokuro kūrenimui. Du po 6 MW galios biokuro katilai  
leido Vilniuje pagaminamos šilumos dalį iš biokuro auginti nuo 10 iki 13,4 procentų. 
Katilinėje kasmet bus sunaudojama virš 40 tūkst. tonų biokuro ir iki 22 tūkst. tonų 
sumažinti CO2 išmetimai į aplinką.

Centralizuotas šilumos tiekimas iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamybos 
įrenginių – tai visų pirma modernios visuomenės, kuri rūpinasi aplinka, bruožas.

UAB „Vilniaus energija“, siekdama įgyvendinti geriausiai prieinamus gamybos būdus, 
termofikacinėje elektrinėje Nr. 3 (E-3) įdiegė modernius degiklius ir sistemas, leidu-
sias NOx ir CO emisijas sumažinti daugiau nei 50 procentų.

2006 m. bendrovė patvirtino aplinkos apsaugos politiką, kuri įpareigoja supančia 
aplinka rūpintis visus UAB „Vilniaus energijos“ darbuotojus. Visų bendrovės elektri-
nių ir katilinių aplinkosaugos ir vadybos sistema 2007 m. pripažinta atitinkanti tarp-
tautinio aplinkosaugos standarto ISO 14001:2005 reikalavimus. Ši vadybos sistema 
užtikrina ne tik taršos bendrovėje prevenciją, bet ir nuolatinį aplinkos apsaugos situ-
acijos gerinimą.

2008 metais bendrovei įteikta speciali Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 
padėka ir „Krištolinio kamino“ apdovanojimas už absoliutų taršos sumažinimą, įverti-
nus gamybos pokyčius 2005-2007 metais.

Bendrovė aktyviai 
investuoja į 
atsinaujinančių 
energijos šaltinių 
plėtrą. 
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Tai – pirmasis kompleksinis UAB „Vilniaus energija“ socialinės atsakomybės prin-
cipų ir veiklos pristatymas visuomenei, kuriame pateikiama glausta informacija ir 
konkretūs pavyzdžiai, kaip bendrovė įgyvendina socialinės veiklos principus kas-
dieninėje veikloje. UAB „Vilniaus energija“ aplinkos apsaugos, socialinio atsakin-
gumo, darbuotojų saugos ir sveikatos politika atitinka „Veolia Environnement“, 
„Veolia“ įmonių grupės, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (EBRD), Tarp-
tautinės finansų korporacijos (IFC) pagrindinius principus, įsipareigojimus ir ben-
drąsias vertybes aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo, darbuotojų saugos ir 
sveikatos srityse. 

Bendrovės vadovybė, siekdama darnaus organizacijos vystymosi, aukštos val-
dymo kultūros, priėmė sprendimą įgyvendinti, vystyti bei plėtoti socialinio atsa-
kingumo vadybos sistemą pagal tarptautinio SA8000 standarto reikalavimus bei 
nuolat gerinti jos rezultatyvumą. 2012 m. sausio mėn. pasirašyta trišalė sutartis 
su Jungtinių Tautų vystymo programa ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija 
dėl socialinio atsakingumo vadybos sistemos pagal tarptautinio SA8000 standar-
to reikalavimus diegimo UAB „Vilniaus energija“.  

Pasitelkdama įvairias informavimo priemones – interneto svetainę, vidinį bendro-
vės tinklapį, skelbimų lentas bei kitus informavimo kanalus – bendrovė apie vykdo-
mą veiklą bei pažangą socialinės atsakomybės srityje yra pasiruošusi informuoti 
akcininkus, darbuotojus, profsąjungas, klientus, tiekėjus, asociacijas, tarptauti-
nius investuotojus. 

ĮSA ataskaitoje aprašomas Pasaulinio susitarimo principų įgyvendinimas ir laiky-
masis bendrovėje.  

ĮSA ataskaitoje 
aprašomas 
Pasaulinio 
susitarimo 
principų 
įgyvendinimas 
ir laikymasis 
bendrovėje.  
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Rezultatų  įvertinimas   •   Žmogaus teisės

Žmogaus teisės
Bendrovė yra tvirtai įsipareigojusi remti ir gerbti žmogaus teisių apsaugą ir neprisidėti 
prie žmogaus teisių pažeidimų. Siekdama įtvirtinti savo įsipareigojimus, bendrovė yra 
patvirtinusi ir pagal poreikį atnaujina:

• Lygių galimybių ir nepakantumo priekabiavimui nuostatus. Tai – vidi-
nė bendrovės tvarka, kuri reguliuoja visus įtariamos tiesioginės ar netiesioginės 
diskriminacijos ar priekabiavimo įvykius, įskaitant ir tuos, kurie vyksta ne darbo 
vietoje ar ne darbo metu, jeigu šiuos nuostatus pažeidžia vadovas, bendradar-
bis arba bendrovėje nedirbantis asmuo, su kuriuo darbuotojas yra tiesiogiai ar 
netiesiogiai susijęs esamais ar galimais darbo ar verslo santykiais.

• Privatumo nuostatus. Šiais nuostatais bendrovė pripažįsta bei remia dar-
buotojų ir kitų asmenų teisę į privatumą, tvarkant asmens duomenis, kuriuos 
bendrovė surinko vykdydama su darbo santykiais bei su darbu susijusią veiklą. 
Bendrovė laikosi visų nacionalinių teisės normų bei susitarimų, saugančių as-
mens duomenų privatumą darbo santykiuose.

Bendrovėje kiekvienam darbuotojui yra sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos, 
taikomos visos prevencinės priemonės, skirtos darbingumui, sveikatai ir gyvybei dar-
be išsaugoti. Šios priemonės naudojamos ir planuojamos visuose bendrovės veiklos 
etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų suma-
žinta. Eksploatuojant energetinius įrenginius ir vykdant jų techninės priežiūros dar-
bus, naudojama pažangi technika, efektyvūs ir saugūs gamybos ir darbo organizavi-
mo metodai bei nuolat tobulinama eksploatavimo technologija. 

Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, bendrovėje įsteigta darbuotojų sau-
gos ir sveikatos tarnyba. Jos darbuotojų pareiga yra koordinuoti prevencinių priemo-
nių, skirtų darbuotojų apsaugai nuo traumų ir profesinių ligų, įgyvendinimą. Tarnybos 
darbuotojai pagal patvirtintą grafiką ir programą tikrina bendrovės padalinius, kon-
troliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi, energetinių įrenginių 
eksploatavimą, potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą, darbuotojų aprūpinimą 
apsaugos priemonėmis, jų priežiūrą ir naudojimą. Įsigaliojus Profesinės rizikos vertini-
mo nuostatams, bendrovėje atliktas darbo vietų profesinės rizikos vertinimas bei nu-
matytos priemonės jai šalinti ar mažinti iki nepavojingo darbuotojų saugai ir sveikatai 
lygio. Atliekant profesinės rizikos vertinimą, įvertinami visi toje darbo vietoje esantys 
fizikiniai, fiziniai, cheminiai, psichofiziologiniai ir kiti rizikos veiksniai. 

Siekdama informuoti apie esamus rizikos veiksnius ir sudrausminti darbuotojus, ben-
drovė parengė specialius leidinius „Atsargiai asbestas!“, „Saugumas = profilaktika ir 
elgesys“, „Ką reikia žinoti kiekvienam dirbančiam triukšme“, sukūrė trumpą filmuką 
„Nešiokime asmenines apsaugos priemones - jos apsaugo mums gyvybę“. Taip pat 
parengtos sveikatos saugos instrukcijos skirtingoms profesijoms ir darbams. 

Visi UAB „Vilniaus energija“ darbuotojai, atsižvelgiant į galimą profesinę riziką, turi ga-
limybę pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, su kuria bendrovė 
sudarė sutartį tokioms paslaugoms. Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką, darbuotojai 
darbdavio lėšomis kasmet vakcinuojami nuo gripo, dirbantys lauko sąlygomis turi ga-
limybę pasiskiepyti nuo erkinio encefalito, o dirbantys su nuotekomis – nuo hepatito 
A ir vidurių šiltinės. 
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Įvertinusi vyraujančias sveikatos problemas šalyje, bendrovė įgyvendina ligų preven-
cijos projektą „Išsaugota sveikata – išsaugotas darbingumas“. Projekto tikslas – iden-
tifikuoti sveikatos rizikos veiksnius, ankstyvose stadijose diagnozuoti tam tikras ligas, 
sutaupyti darbuotojų laiką ir nesudėtingus tyrimus atlikti bendrovės darbo medicinos 
punkte bei paskatinti darbuotojus labiau rūpintis savo sveikata. Tyrimus atlieka ir kie-
kvienam darbuotojui konfidencialiai atsakymą pateikia tokiai veiklai licenciją turinčios 
sveikatos priežiūros įstaigos.

2005 m. buvo organizuojama „Pradėkime šiandien“ akcija – atlikti širdies ir kraujagys-
lių ligų rizikos veiksnių tyrimai. Akcijoje dalyvavo 185 darbuotojai. Tais pačiais metais 
vykdyta „Nedelsk“ moterų krūtų vėžio profilaktika (dalyvavo 128 moterys) bei „Nepa-
vėluok“ prostatos specifinio antigeno (PAS) tyrimas vyrams (dalyvavo 238 vyrai). 

2006 m. vyko „Kaulų lūžių galima išvengti“ osteoporozės profilaktikos akcija, kurioje 
dalyvavo 254 darbuotojai ir „Sveikos akys” profilaktikos akcija, kurios metu regėjimą 
pasitikrino 374 bendrovės darbuotojai. 

2007 m. buvo organizuojami skrandžio ir žarnyno vėžio žymens nustatymo tyrimai 
„Susirūpink“. Šioje sveikatos tikrinimo akcijoje dalyvavo 522 darbuotojai. 2008 m. 
bendrovė organizavo  akciją „Susirūpink II“. Buvo atliekami kasos ir kepenų fermentų 
aktyvumo tyrimai, kurių metu kasos ir kepenų būklę išsityrė 492 bendrovės darbuoto-
jai. 2012 m. vyko ,,Nedelsk“ – moterų krūties vėžio prevencijos akcija, kurioje dalyvavo 
apie 80 proc. visų įmonėje dirbančių moterų. 

UAB „Vilniaus energija“ siekia užtikrinti žmogaus teises nustatydama įpareigojimus 
ir tiekimo grandinėje, rangos sutartyse. Paslaugų tiekėjai, tiekdami prekes ir atlikda-
mi darbus, turi aprūpinti savo  darbuotojus visomis būtinomis ar rekomenduotinomis 
priemonėmis, medžiagomis, įranga, užtikrinti apgyvendinimą, higieną, medicininę 
paramą, specialią aprangą ir saugą darbe.  Skirdama didelį dėmesį aplinkosaugos sri-
čiai, mūsų bendrovė skatina ir tiekėjus rūpintis aplinka, užtikrinti tvarką darbų atliki-
mo metu išskirtoje teritorijoje. Bendrovė taip pat įpareigoja rangovus laikytis aplinkos 
apsaugos reikalavimų ir nustato pareigas rūšiuoti jų veikloje susidarančias atliekas, 
užtikrinti, kad atliekų saugojimas atitiktų aplinkos apsaugos, priešgaisrinės saugos, 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. 

Rangovai atliekų saugojimui įsipareigoja naudoti konteinerius, maišus ar kitas sau-
gojimo talpas, nekeliančias pavojaus žmonėms bei aplinkai, laikinai atliekas sandė-
liuoti tik tam skirtoje teritorijoje, organizuoti savalaikį susidariusių atliekų išvežimą. 
Rangovas taip pat užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, kiti darbų atlikimui pasitelkti 
asmenys, turės saugias ir sveikas darbo sąlygas, bus aprūpinti pirmosios pagalbos 
rinkiniais, bus tinkamai instruktuoti, blaivūs, neapsvaigę nuo narkotinių ar kitokių psi-
chotropinių medžiagų. Kilus įtarimams, UAB „Vilniaus energija“ turi teisę savo terito-
rijos ribose alkotesteriu tikrinti rangovo darbuotojų blaivumą. Atlikdami darbus mūsų 
bendrovės teritorijoje, rangovo atstovai privalo laikytis priešgaisrinių bei darbuotojų 
saugos ir sveikatos taisyklių, vykdyti saugaus darbų atlikimo reikalavimus.  

12

UAB „Vilniaus 
energija“ siekia 
užtikrinti 
žmogaus teises 
nustatydama 
įpareigojimus 
ir tiekimo 
grandinėje, 
rangos sutartyse 



13
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Darbuotojų teisės 
UAB „Vilniaus energija“ yra vykdoma aktyvi žmogiškųjų išteklių valdymo politika dar-
buotojų atlygio ir kompetencijų vystymo, darbinės veiklos vertinimo, profesinių gebė-
jimų ugdymo ir tobulinimo, karjeros planavimo, specialistų paieškos ir atrankos, naujų 
darbuotojų pritraukimo, integravimo ir adaptacijos srityse. 

Vadovaujantis bendra organizacijos koncepcija rūpintis savo darbuotojais ir užtikrinti 
kokybiškus ir efektyvius žmogiškųjų išteklių valdymo procesus, yra inicijuojami ir vyk-
domi projektai, susiję su kryptingu tobulinimusi, bendrųjų, profesinių kompetencijų 
ugdymu, darbuotojų įsitraukimo į veiklą didinimu, tolimesnio visos organizacijos mo-
kymąsi palaikančios kultūros vystymusi. 

Bendrovėje egzistuojanti kompetencijų ugdymo sistema formuojama, atsižvelgiant į 
esamus ir būsimus organizacijos bei kiekvieno darbuotojo individualius poreikius, de-
rinant privalomą ir savanorišką mokymąsi. Be privalomųjų, formaliųjų mokymų, skirtų 
profesinei kvalifikacijai įgyti ar profesinei kompetencijai ugdyti, bendrovėje aktyviai 
plėtojamos tęstinės vidinės, adaptuotos išskirtinai tik tam tikrai tikslinei grupei, funk-
cinės ar bendro pobūdžio mokymo programos. 

2012-ųjų birželio mėnesį buvo užbaigtas 2010 m. pradėtas diegti „Naujų inžinierių 
integravimo ir mokymo projektas“. Bendradarbiaudama su VGTU ir KTU, bendrovė su-
darė vienodas sąlygas ir galimybes techninį išsilavinimą įgijusiems studentams daly-
vauti atrankoje ir įdarbino 7 šių aukštųjų mokyklų absolventus. Jie buvo pakviesti da-
lyvauti „Naujų inžinierių integravimo ir mokymo projekte“ kartu su 10 panašios speci-
alizacijos, bet nedidelę patirtį bendrovėje turinčiais darbuotojais. Projekto unikalumą 
ir išskirtinumą lėmė specializuota, orientuota tik į šios tikslinės grupės poreikius, 140 
val. mokymo programa, kurios metu savo žiniomis dalijosi 36 patyrę, kompetentingi 
bendrovės specialistai. Didžiausia projekto siekiamybė buvo padėti naujiems darbuo-
tojams prisitaikyti prie organizacijos kultūros, perimti vertybes, suvokti patį verslą, jo 
procesus, bendrovės viziją, misiją, darbo principus ir tikslus, pagilinti savo žinias, ug-
dyti profesines, socialines kompetencijas bei skatinti ugdymo metu pasiektų rezulta-
tų pritaikymą konkrečioje veikloje.

2009-ųjų balandį gavusi dalinę paramą iš ES pagal 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų iš-
teklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė ap-
rėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, bendrovė iki 2012-ųjų 
birželio dalyvavo šiame projekte. Siekiant tobulinti darbuotojų žinias, ugdyti bendrą-
sias, tikslines bei profesines kompetencijas, skatinti socialinį atsakingumą bei didesnį 
darbuotojų įsitraukimą į bendrovės veiklos vystymąsi bei plėtrą, buvo organizuojami 
472 val. (59 dienų) trukmės seminarai, praktiniai užsiėmimai, mokymai įvairių pozicijų 
ir pareigybių darbuotojams. Šiame projekte dalyvavo 591 bendrovės darbuotojų, turė-
jusių galimybę gilinti žinias specializuotuose katilų teršalų emisijų mažinimo, ES nor-
minių teisės dokumentų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą energetikoje, bioku-
ro panaudojimo, energijos suvartojimo pokyčių kontrolės ir kituose mokymuose bei 
efektyvaus klientų aptarnavimo, lyderiavimo ir vadovavimo įgūdžių, darbinės veiklos 
planavimo ir organizavimo, vidinės ir išorinės komunikacijos valdymo srityse. 
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Puoselėdama dalinimosi žiniomis vidinę kultūrą, bendrovė įgyvendina vidinių moky-
mų projektą „Veolia academia“. Šio projekto pagrindinė misija – mokyti ir tobulinti ben-
drovės darbuotojus, ketinančius realizuoti savo ambicijas, karjeros lūkesčius bendro-
vės veikloje. 2012-aisiais dvejus metus trunkančią ugdymo programą baigs jau antroji 
darbuotojų grupė. Iš 100 projekte dalyvavusių mokymo dalyvių, 20 darbuotojų jau 
gali didžiuotis vertikalios ar horizontalios karjeros pasiekimu įmonės viduje. Mokymų 
metu darbuotojai gilina savo žinias ir sustiprina praktinius gebėjimus vadovavimo pa-
daliniui, ugdančiojo vadovavimo, ekonomikos, finansų, teisinės, asmenybės pažinimo 
srityse. 

Plėtodama socialinę partnerystę bendrovė nuolat bendradarbiauja su VGTU, KTU, VU, 
VTDK ir kitomis mokslo institucijomis. Efektyvūs reikalingų žinių, technologijų ir veik-
los metodų informaciniai mainai yra abipusiai naudingi. Mokslo institucijoms – stu-
dentų mokslo tiriamiesiems, bakalauro ir magistro darbams bei daktaro disertacijoms 
rengti, bendrovei – analitinei, inžinerinei, tiriamajai, projektinei, edukacinei veiklai 
vykdyti. Be to, bendraudama su akademine bendruomene, bendrovė suteikia pagalbą 
studijų procese. Gamybinių praktikų metu stengiamasi įtraukti studentus į realiai ben-
drovėje vykdomų projektų, analitinių tyrimų ir pačiai bendrovei aktualių sprendimų 
paieškos procesus. Šiuo metu praktiką bendrovėje atlieka 15 skirtingų universitetų 
studentų, dar 11 planuojama priimti šiemet. 2011-aisiais bendrovė pakvietė 23, 2010 
metais– 24, 2009-aisiais – 30 studentų. Perspektyviausiems, pažangiausiems, mo-
tyvuotiems dirbti įmonių grupėje „Veolia“ absolventams sudaromos visos galimybės 
ateityje planuoti ir įgyvendinti karjeros lūkesčius bendrovės veikloje.  

Aktyviai formuojama ir palaikoma personalo vadybos sistema taip pat padeda užti-
krinti kokybiškus ir efektyvius paieškos, atrankos ir įdarbinimo procesus, padedančius 
bendrovei apsirūpinti žmogiškaisiais resursais. Vidinė ir išorinė atranka bei įdarbinimo 
procesas yra grindžiami pačios organizacijos poreikių ir pareigybių analize, t. y. kan-
didatams yra keliami vieningi reikalavimai, daug dėmesio skiriama dalykiniams įgū-
džiams, asmeninėms savybėms bei nuostatoms įvertinti. Tai užtikrina sėkmingesnę 
naujo darbuotojo adaptaciją ir kartu sudaro prielaidas minimaliam bendrovės darbuo-
tojų kaitos rodikliui išlaikyti bei reikiamų gebėjimų potencialui formuoti.

Bendrovėje yra kuriama pasitikėjimo vieni kitais ir atvirumo kultūra. Darbuotojai įvai-
rių susirinkimų, diskusijų metu arba anonimiškai jiems pasiekiamų pasiūlymų, nuomo-
nės, pageidavimų dėžučių pagalba gali iškelti, analizuoti, vertinti, aktyviai spręsti bet 
kokias savo veiklos problemas ir kartu su vadovais ieškoti sprendimų. 

2012 m. pradžioje bendrovėje buvo inicijuotas darbuotojų nuomonės tyrimas. Apklau-
sos metu visi darbuotojai turėjo galimybę anonimiškai įvertinti savo darbinę aplinką, 
gerovę, lojalumą ir kitus veiksnius, įtakojančius jų prisirišimą, identifikuoti tobulintinas 
sritis. Pagal gautus ir apdorotus rezultatus, bendrovės vadovybė priims sprendimus 
korekciniams veiksmams atlikti. 

Bendrovėje ypač daug dėmesio skiriama vidinei komunikacijai. Bendrovė įvairių komu-
nikacijos kanalų (informacinių elektroninių stendų, vidinio tinklalapio, skelbimų lentų 
ir kt.) pagalba informuoja darbuotojus apie vykdomus projektus, naujoves, dokumen-
tų, nuostatų pasikeitimus. 

Suprasdama, kad dialogas su darbuotojais yra pagrindinė socialinio atsakingumo da-
lis ir siekdama palengvinti komunikavimą diegiamo Socialinio atsakingumo SA8000 
klausimais tarp darbuotojų ir aukščiausiosios vadovybės, bendrovė sudarė sąly-
gas darbuotojams išsirinkti atstovus iš savo tarpo. Šie darbuotojų atstovai kartu su 
bendrovės vadovybe dalyvauja vadovybinėje analizėje bei atstovauja darbuotojus 
SA8000 klausimais.
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Vadovybės patvirtintoje Aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo, darbuotojų sau-
gos ir sveikatos politikoje bendrovė įsipareigoja remti ir gerbti asociacijų laisvę, netai-
kyti jokių priverstinio ir privalomojo darbo formų, nepraktikuoti ir neremti diskrimina-
cijos įdarbinimo, atlyginimo, mokymo, karjeros, darbo santykių nutraukimo ar išėjimo 
į pensiją srityse. 

Bendrovė taip pat pripažįsta savo darbuotojų teisę būti atstovaujamiems profesinių 
sąjungų ir kitų darbuotojų atstovų bei dalyvauja derybose su tokiais darbuotojų at-
stovais. Šiuo metu bendrovėje veikia dvi profesinės sąjungos: UAB „Vilniaus energija“ 
profesinė sąjunga, vienijanti apie 129 įmonės darbuotojų, bei Vilniaus energetikų pro-
fesinė sąjunga, kuriai priklauso apie 200 įmonės darbuotojų. Šiuo metu bendrovėje 
veikiančioms profesinėms sąjungoms priklauso apie 35 procentų įmonės darbuotojų. 

Detali informacija apie UAB „Vilniaus energija“ veikiančias profesines sąjungas yra pa-
talpinta bendrovės vidiniame tinklapyje, kuriame profesinės sąjungos nurodo įstojimo 
į jas tvarką, praneša apie profesinių sąjungų vykdomas veiklas, projektus ir kitą profe-
sinėms sąjungoms ir įmonės darbuotojams svarbią informaciją.

Kartu su profesinėmis sąjungomis UAB „Vilniaus energija“ dalyvauja Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos kuruojamame 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-
SADM-02-K priemonės „Socialinio dialogo skatinimo“ projekte, finansuojamame iš  ES 
struktūrinių fondų lėšų. 

Šio projekto tikslas – ugdyti darbdavių, darbdavių organizacijų ir jų asociacijų, profe-
sinių sąjungų ir jų susivienijimų gebėjimus socialinės partnerystės srityje, tobulinti 
kolektyvinius darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir 
šviesti profesinių sąjungų narius bei visuomenę apie socialinio dialogo reikšmę. Pro-
jektas turėtų paskatinti realų socialinį dialogą tarp darbdavių bei profesinių sąjungų 
ir prisidėtų kuriant socialiai atsakingus santykius tarp darbdavių bei darbuotojų. Ben-
drovė įsipareigojo dalyvauti šio projekto veiklose ir siekti šių projekte numatytų kieky-
binių projekto produkto ir rezultato rodiklių: parengti ir pasirašyti kolektyvinę sutartį, 
įsteigti darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą.

UAB „Vilniaus energija“ darbo bei poilsio laikas, darbo apmokėjimo tvarka, pagrindiniai 
darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai yra įtvirtinti bendrovės prezidento 2012-
05-18 įsakymu Nr. 232 patvirtintose „Darbo tvarkos taisyklėse“. Šis dokumentas yra 
suderintas su profesinėmis sąjungomis. Patvirtintuose atlygio sistemos nuostatuose 
detaliau reglamentuojami atlygio sistemos tikslai, bazinio darbo užmokesčio nusta-
tymo, premijų skyrimo tvarka, atlygio garantijos ir kiti su atlygiu už darbą bendrovėje 
susiję klausimai. 

Nustatydama bazinį darbo užmokestį, įmonė naudojasi HayGroup (toliau – HAY) at-
liktais vertinimais ir tyrimais.  Remiantis HAY vertinimo metodika, sudaroma atlygio 
struktūra, kurią sudaro: šeimos (finansų, komercijos, techninio, operatyvinio ir pan. 
personalo), klasės, klasių lygiai. Struktūra orientuota į vadinamą rinkos medianą: už 
panašias pareigas bendrovė moka vidutiniškai tiek, kiek moka ir dauguma to paties 
sektoriaus bendrovių, dalyvavusių tyrime. 

Įdiegus socialinio atsakingumo vadybos sistemą pagal tarptautinio SA8000 stan-
darto reikalavimus, bendrovė ir savo tiekėjams pirkimo dokumentuose nustato rei-
kalavimą laikytis socialinės atsakomybės principų ir standarto reikalavimų. Rangovas 
privalo vykdyti UAB „Vilniaus energija“ parengtų lokalių teisės aktų („Darbų elektros 
įrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka“, „Darbų atliekamų aukštyje tvarka“  ir 
pan.) reikalavimus. Rangos sutartyje taip pat įtvirtintas reikalavimas laikytis Lietuvos 
Respublikos teisės aktų reikalavimų, kurie numato priverstinio darbo draudimą. Su-
tartyje numatytas ir sutarties nutraukimo mechanizmas, jei tiekėjas nesilaiko teisės 
aktų reikalavimų ir sutarties nuostatų.
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Aplinkos apsauga
UAB „Vilniaus energija“ veikla – šilumos ir elektros energijos gamyba bei šilumos tie-
kimas šilumos vartotojams – daro žymų poveikį aplinkai. Gamybos proceso metu šilu-
ma ir elektros energija yra gaminama naudojant iškastinį kurą arba atsinaujinančius 
energijos išteklius. 

2006 m. siekdama mažinti vykdomos veiklos poveikį aplinkai, UAB „Vilniaus energija“ 
Vilniaus termofikacinėje elektrinėje Nr. 3 (VE-3) ir 2007 m. visoje bendrovėje įdiegė 
ir sertifikavo Aplinkos vadybos sistemą pagal EN ISO 14001:2004 reikalavimus. Va-
dovaudamasi vadybos sistemos standarto nuostatomis, UAB „Vilniaus energija“ yra 
parengusi ir patvirtinusi bendrovės „Aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo, dar-
buotojų saugos ir sveikatos politiką“, visus būtinus Aplinkos apsaugos vadybos sis-
temos aprašomuosius dokumentus. Aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 
14001 standarto reikalavimus yra nuolat tobulinama ir vykdomas periodinis vadybos 
sistemos efektyvumo vertinimas. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos priežiūrą vyk-
do bei siūlymus tobulinimui teikia specialiai tam bendrovėje įkurta Aplinkosaugos ir 
kokybės tarnyba.

Bendrovės Aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo, darbuotojų saugos ir sveika-
tos politikoje yra patvirtinti šie su aplinkos apsauga susiję įsipareigojimai:

• Didinti energijos gamybos ir tiekimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos 
išteklių naudojimą, mažinant iškastinio kuro naudojimą, aplinkos taršą bei po-
veikį klimato kaitai;

• Taikant prevencines priemones, stengtis mažinti vykdomos veiklos ir naujos 
verslo plėtros sukeliamą bet kokį reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai;

• Periodiškai vykdyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos veiksmingumo vertini-
mą, tobulinti darbo metodus ir gerinti aplinkos apsaugos rodiklius;

• Skatinti darbuotojus, partnerius, rangovus ir tiekėjus prisidėti prie Bendrovės 
aplinkos apsaugos gerinimo ir subalansuotos plėtros įsipareigojimų bei susiju-
sių organizacijų aplinkos apsaugos politikos vykdymo.

UAB „Vilniaus energija“, planuodama ūkinės veiklos pakeitimus, vykdydama esamos 
įrangos rekonstrukcijas, naujos įrangos, technologijų diegimą įmonėje, vadovauda-
masi LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavi-
mais, atlieka poveikio aplinkai vertinimą. 

Bendrovė ne tik laikosi ir vykdo aplinkosaugos norminių teisės aktų reikalavimus, 
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 14001 standarto reikalavimus, bet ir 
inicijuoja bei įgyvendina įvairius socialinio atsakingumo projektus. UAB „Vilniaus ener-
gija“ organizuoja jau tradicine tapusią aplinkos švarinimo akciją „Šluota“, kurios metu 
balandžio mėnesį yra tvarkomos šalia bendrovės eksploatuojamų šilumos gamybos ir 
perdavimo įrenginių esančios teritorijos. 
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Surinktos atliekos perduodamos specializuotiems atliekų tvarkytojams. 2012 m. prie 
šios iniciatyvos prisidėjo daugiau kaip 200 bendrovės darbuotojų. Taip pat jau antrus 
metus iš eilės grupė aktyvių įmonės darbuotojų su savo šeimos nariais pasodino 1,5 
ha miško (apie 9000 medelių) Varėnos miškų urėdijoje.  

Bendrovė skatina ir atsakingą atliekų rūšiavimą, užtikrindama reikiamas priemones 
administracinėse patalpose – darbuotojams patogiose vietose pastatytos antrinių 
žaliavų (popieriaus, plastiko ir stiklo), galvaninių elementų surinkimo talpos. Išrūšiuo-
tos antrinės žaliavos perduodamos atliekų tvarkytojams atliekų perdirbimui.

UAB „Vilniaus energija“ bendradarbiauja su Lietuvos mokslininkais, vykdo mokslinius 
tiriamuosius darbus, aktyviai dalyvauja visuomenės informavimo ir švietimo aplinkos 
apsaugos klausimais srityje. Tradiciškai UAB „Vilniaus energija“ Aplinkosaugos ir koky-
bės tarnybos darbuotojai skaito pranešimus Vilniaus Gedimino technikos universite-
to Aplinkos inžinerijos fakulteto aplinkos apsaugos katedros organizuojamoje jaunųjų 
mokslininkų konferencijoje „Mokslas – Lietuvos ateitis. Aplinkos apsaugos inžinerija“. 
Mūsų įmonės darbuotojai dalyvauja diplominių darbų gynimuose ir vertina Kauno 
technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto aplinkos inžinerijos spe-
cialistų diplominius darbus. 

Įmonė nuolat ieško galimybių ir diegia naujas technologijas, inžinerinius sprendimus, 
susijusius su galimo poveikio aplinkai mažinimu. Vilniaus termofikacinėje elektrinė-
je Nr.3 įrengta uždara vandens apytakinė sistema, leidžianti surinktą lietaus vandenį 
panaudoti šilumos tinklų vandens papildymo gamybai ir kitoms technologinėms rei-
kmėms, nenaudojant upių vandens išteklių.

UAB „Vilniaus energija“ savo veikloje diegia naujus techninius sprendimus, šilumos ir 
elektros energijos gamybai naudoja atsinaujinančius energijos išteklius, kurie leidžia 
sumažinti bendrąją taršą, kuro suvartojimą energijos gamybai, šiltnamio efektą suke-
liančių dujų išmetimus. Bendrovė nuolatos didina biokuro panaudojimą energijos ga-
myboje, kuris šiuo metu bendrame UAB  „Vilniaus energija“ kuro balanse  siekia 13 %.  

Žemiau pateiktame paveiksle iliustruojama UAB „Vilniaus energija“ emisijų dinamika 
nuo 2006 iki 2011 metų – grafike spalvoti stulpeliai ir juoda spalva pažymėti skai-
čiai nurodo bendrą per metus išmestų teršalų kiekį, tuo tarpu užbrauktas raudonas 
brūkšnys ir raudona spalva žymimi skaičiai parodo leistiną pagal Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimą per metus išmesti maksimalų teršalų kiekį.

Bendrovė 
nuolatos 
didina biokuro 
panaudojimą 
energijos 
gamyboje, 
kuris šiuo metu 
bendrame UAB  
„Vilniaus energija“ 
kuro balanse  
siekia 13 %

10
9

30
3

33
0

27
5

26
6

25
83

25
80

86
41

25
78

86
41

43
52 10

66
2

26
3

47
11

10
15

8

25
83

11
10

1

11
10

1

27
0

11
7

12
7

13
3

14
3

16
3

Bendros objektų (>1 MW) emisijos į orą

CO
, N

O
x, S

O
2 e

m
is

ijo
s 

į o
rą

, t
/m

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.

CO

SO2

NOX

0

500 

1000

1500

2000

71
3

27
0

65
1

69
0

62
1

11
03

63
7

18
00

69
3

19
59

58
5

93
0



19

Rezultatų  įvertinimas

2011 metais 
įmonė šilumos 
gamybai 
sunaudojo apie 
15 % mažiau 
gamtinių dujų nei 
2010-aisiais

Žemiau pateiktame paveiksle vaizduojamas UAB „Vilniaus energija“ į aplinką išmeta-
mo anglies dvideginio, deginant iškastinį kurą, kiekio kitimas nuo 2005 iki 2011 metų,  
pateikiant per metus sutaupytą Apyvartinių taršos leidimų kiekį (oranžinė  stulpelio 
dalis). Skaitmenys žymi į aplinką išmesto anglies dvideginio kiekį tonomis.

Kartu su naujai statomais biokuro katilais, įrengiami kondensaciniai dūmų ekonomaizeriai, 
leidžiantys gauti papildomą šilumą iš kuro degimo produktų, taip mažinant bendrą kuro 
suvartojimą tam pačiam energijos kiekiui pagaminti ir taršą. Be šio ekonominio – aplinkos 
apsaugos efekto, ekonomaizeriai papildomai į aplinką išmetamuose dūmuose sumažina 
kietųjų dalelių kiekį. Bendrovė plačiai taiko ir kitas geriausius gamybos būdus atitinkančias 
taršos mažinimo priemones – elektrostatinius kietųjų dalelių filtrus, azoto oksidų mažini-
mo išmetimuose technologijas, mažų NOx emisijų degiklius.

Kiekvienais metais, vykdant Aplinkos apsaugos vadybos sistemos analizę, aukščiau-
siajai bendrovės vadovybei pristatomi bendrovės veiklos rezultatai, daromas poveikis 
aplinkai bei šiam poveikiui minimizuoti taikytos poveikio mažinimo priemonės ir kieky-
biniai pasiekimai, sumažinus šį poveikį.

2009 ir 2011 metais buvo atliktos mokslinės studijos dėl taršos mažinimo priemonių die-
gimo UAB „Vilniaus energija“ eksploatuojamuose dideliuose kurą deginančiuose įrengi-
niuose. Šių studijų metu buvo parengti aplinkosauginiai investiciniai planai, kurių sprendi-
niai yra pateikti miesto savivaldybei, šalies aplinkos apsaugos institucijoms, ministerijoms.

UAB „Vilniaus energija“ poveikio aplinkai mažinimo įsipareigojimų vykdymą patvirtina 
sunaudojamų energijos išteklių rodikliai. 2011 metais įmonė šilumos gamybai sunau-
dojo apie 15 % mažiau gamtinių dujų nei 2010-aisiais. 
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Mazuto šilumos gamybai 2011 metais buvo sunaudota apie 54 % mažiau nei 2010 m. 

Sėkmingai įgyvendindama biokuro plėtros strategiją, leidžiančią mažinti neigiamą po-
veikį aplinkai, bendrovė didino biokuro suvartojimą 16 %, lyginant su 2010 m.

UAB „Vilniaus energija“ per 2011 m. metus gamybos ir buities poreikiams sunaudojo 
apie 4 mln. 100 tūkst. m3 vandens. Bendras vandens suvartojimas atskiruose įmonės 
objektuose didėjo nuo 16 iki 41,5  %, lyginant su 2010 m. duomenimis.

2011-aisiais bendrovės ūkinės veiklos metu susidarė apie 6.472 tonos nepavojingų 
atliekų – 20 % mažiau nei 2010 metais.

Per 2011 m. „Vilniaus energija“ ūkinės veiklos metu susidarė apie 130 tonų pavojingų 
atliekų – apie 31 % mažiau nei 2010 metais.

Perdirbimui buvo perduota beveik 5.000 t biokuro pelenų, 2.161 kg alyvų atliekų, apie 
20 tonų metalo laužo atliekų, 193 kg baterijų ir akumuliatorių atliekų, 1.268 kg netin-
kamos naudoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų, apie 15 tonų padangų bei 45 
tonos statybinių atliekų.

Perduotos perdirbimui atliekos sudaro apie 77 % visų bendrovės veiklos metu paga-
mintų atliekų kiekio.

Nuobaudų dėl aplinkos apsaugos reikalavimų nevykdymo, privalomų dokumentų ar 
nacionalinių įstatymų ir taisyklių nesilaikymo bendrovė 2011 m. neturėjo.
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Kova su korupcija
Griežtas įstatymų laikymasis ir sąžiningumas yra tarp pagrindinių „Veolia Environ-
nement“ grupės įmonių, tarp jų ir UAB „Vilniaus energija“, vertybių, įtvirtintų „Veolia 
Environnement“ dokumente „Etika, įsipareigojimas ir atsakomybė“ (toliau - Etikos ko-
deksas). Šis dokumentas privalomas visiems grupės įmonių darbuotojams. 

Vadovaujantis „Veolia Environnement“ Etikos kodeksu, bendrovė nedaro jokių išimčių 
griežto įstatymų laikymosi principui. 

Šis etikos kodeksas taip pat įpareigoja darbuotojus laikytis visų bendrovės sutartinių 
įsipareigojimų, galiojančių įstatymų ar taisyklių. Ypač tų, kurie susiję su sąžininga kon-
kurencija, korupcija ir politiniu įnašu, vengti interesų konflikto, užtikrinti etišką išorės 
tiekėjų elgesį, nesiūlyti ir neimti tiesioginio ar netiesioginio asmeninio atlygio, paslau-
gos ar finansinės naudos. 

Darbuotojai gali siūlyti atsidėkojimus ar dovanas tik atsižvelgdami į „Veolia Environ-
nement“ praktiką šioje srityje. Esant abejonei, jie privalo konsultuotis su vadovybe. 
Darbuotojai taip pat negali naudoti grupės nuosavybės ar informacijos savo tikslams 
ar naudotis savo padėtimi bendrovėje siekdami asmeninės naudos ar pasipelnymo. 
Už savo profesines paslaugas jie negali priimti dovanų ar kvietimų, kurie neatitinka 
„Veolia Environnement“ praktikos.

Etikos kodeksas taip pat įpareigoja rinktis tiekėjus, remiantis jų darbo rezultatais ir 
objektyviais kriterijais. Pažymėtina, kad UAB „Vilniaus energija“ visas prekes ir pas-
laugas perka vykdant viešuosius pirkimus, kurie paremti skaidrumo, konkurencijos ir 
objektyvių sprendimų priėmimo kriterijais, kurie, inter alia, veiksmingi užkertant kelią 
korupcijai ir piktnaudžiavimui. 

Bendrovė užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų lai-
komasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir 
skaidrumo principų. Bendrovė nesudaro sutarčių su tiekėjais, kurie negarantuoja ar 
pateikia melagingas deklaracijas, kuriomis garantuoja nedavę ir neketiną duoti atlygio 
už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirki-
mus. Bendrovė taip pat nesudaro sutarčių su tiekėjais, jei paaiškėja, kad šie turi dar 
neišnykusį teistumą už korupciją, sukčiavimą ar pinigų plovimą. 

Kiekvienais metais yra atliekamas bendrovės veiklos sąnaudų nepriklausomas audi-
tas, kuris nustatyta tvarka yra pateikiamas vertinti valstybės institucijoms. Visi duo-
menys apie šilumos ir elektros gamybos ir šilumos perdavimo sąnaudas yra skelbiami 
viešai bendrovės internetiniame puslapyje www.vilniaus-energija.lt

Vadovaujantis 
„Veolia 
Environnement“ 
Etikos kodeksu, 
bendrovė nedaro 
jokių išimčių 
griežto įstatymų 
laikymosi 
principui. 
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Tolimesni žingsniai SA srityje, 
gerinimo tikslai

Įgyvendindama pažangias technologijas ir vystydama naujas verslo plėtros kryp-
tis, bendrovė siekia prisiimti atsakomybę už savo veiklos trumpalaikes ir ilgalaikes 
pasekmes, realizuoti socialinį atsakingumą keturiose svarbiausiose srityse: versle, 
aplinkos apsaugoje, santykiuose su darbuotojais ir visuomene. Siekdama visapusiš-
ko socialinio atsakingumo principų įgyvendinimo ir nuolatinio gerinimo, bendrovė 
numato:

1. Didinti energijos gamybos ir tiekimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos 
išteklių naudojimą, mažinant iškastinio kuro naudojimą, aplinkos taršą bei po-
veikį klimato kaitai. 

2. Taikyti prevencines priemones ir dar labiau stengtis mažinti vykdomos veiklos 
ir naujos verslo plėtros sukeliamą bet kokį reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai; 

3. Periodiškai vykdyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos veiksmingumo verti-
nimą, siekiant nuolat tobulinti darbo metodus ir gerinti aplinkos apsaugos ro-
diklius;

4. Toliau dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kuruojamame „Socia-
linio dialogo skatinimo“ projekte, siekiant paskatinti realų socialinį dialogą tarp 
bendrovės kaip darbdavio bei profesinių sąjungų, prisidėti kuriant socialiai atsa-
kingus santykius tarp darbdavių ir darbuotojų, taip pat įgyvendinti šiame pro-
jekte numatytus kiekybinius projekto produkto ir rezultato rodiklius: parengti ir 
pasirašyti kolektyvinę sutartį, įsteigti darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą. 

5. Toliau vystyti socialinę partnerystę su švietimo ir mokslo institucijomis – uni-
versitetais, kolegijomis;

6. Plėtoti tolimesnį visos organizacijos mokymąsi palaikančios kultūros vystymąsi: 
mokymus grįsti integruotu, holistiniu požiūriu, kai mokymo turinys apima esmi-
nius reikiamos kompetencijos aspektus, o teorinis mokymas stipriai siejamas su 
praktinės patirties įgijimu ir mokymo turinio bei organizavimo srityje pagrindinį 
dėmesį skirti aktualiausiems darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijos porei-
kiams bei asmeniniam tobulėjimui; toliau vystyti „Veolia academia“ projektą;

7. Užtikrinti periodinį ir savalaikį suinteresuotų šalių įtraukimą/ informavimą apie 
SA principų laikymąsi, vadybos sistemos tobulinimo perspektyvas, pasiektus re-
zultatus socialinio atsakingumo srityje;

8. Užtikrinti tiekėjų ir subtiekėjų pagal bendrovėje patvirtintą tvarką valdymą – 
įtvirtinti SA8000 nuostatas pirkimo sutartyse, vykdyti periodines apklausas, 
sutarčių priežiūrą.

Taikysime 
prevencines 
priemones ir dar 
labiau stengsimės 
mažinti vykdomos 
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verslo plėtros 
sukeliamą bet 
kokį reikšmingą 
neigiamą poveikį 
aplinkai.
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