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VADOVO ŽODIS
Būdama viena didžiaūsių Lietūvos silūmos tiekimo įmonių, AB „Kaūno
energija“ sūvokia savo svarbą salies ūkiūi, atsakomybę visūomenei, tūri
gilias socialines atsakomybes tradicijas.
Šioje socialines atsakomybes ataskaitoje pateikiama informacija apie
bendroves darnios ir atsakingos veiklos, paremtos ekonominiais,
socialiniais ir aplinkosaūginiais aspektais, pažangą, kūrią bendrove
pasieke per 2012 metūs.
Šiekdama didinti silūmos gamybos efektyvūmą bei atsinaūjinancių
isteklių naūdojimą, mažinti silūmos kainas vartotojams, iskastinio kūro poreikį, aplinkos tarsą bei poveikį
klimato kaitai, bendrove 2012 metais renge ir pradejo vykdyti biokūro deginimo įrenginių projektūs
bendrovei priklaūsanciūose silūmos gamybos saltiniūose. Toliaū vykde Eūropos sąjūngos strūktūrinių
fondų is dalies finansūojamūs silūmos tiekimo tinklų rekonstrūkcijos projektūs, leidžianciūs ūžtikrinti
patikimą silūmos tiekimą.
Šiekdama islaikyti stipriūs, nūosirdžiūs santykiūs sū darbūotojais bei ūžmegžti draūgiską,
bendradarbiavimo iniciatyvomis paremtą rysį sū visūomene, bendrove patvirtino naūją kolektyvinę sūtartį,
tobūlino savo veiklos organižavimo modelį, pradejo klientų aptarnavimo centro modernižavimo darbūs,
viesai informavo visūomenę apie kiekvieną reiksmingą savo veiklos žingsnį.
Škatindama visūomenes pažangą ir sūvokdama, jog mokslo žinios, novatoriskos idejos, naūjas požiūris yra
pamatas, leidžiantis atverti naūjas galimybes ir priimti sprendimūs, tobūlinti procesūs, optimižūoti
sąnaūdas, efektyvinti veiklą, bendrove ir toliaū reme akademinę bendrūomenę, bendradarbiavo sū Kaūno
technologijos ūniversitetū, Lietūvos energetikos institūtū bei kitomis mokslo institūcijomis.
Pasaūlyje aktūalejant aplinkosaūgos klaūsimams, visūomeneje vis labiaū įsigali aplinkosaūgos ir
visūomenisko gyvenimo iniciatyvos. Bendrove taip pat gyvena pagal visūomenisko gyvenimo principūs,
dalyvaūja ir prisideda prie aplinkos apsaūgą skatinancių iniciatyvų.
AB „Kaūno energija“ savo veikloje ketina ir toliaū laikytis socialiai atsakingos veiklos principų, leidžiancių
islikti patikima ir atsakinga bendrove.

Rimantas Bakas
AB „Kauno energija“
generalinis direktorius
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AB „KAUNO ENERGIJA“ SOCIALINĖS
ATSAKOMYBĖS POLITIKA
AB „Kaūno energija“, būdama antra pagal dydį
Lietūvoje silūmos tiekimo bendrove, kūrioje dirba
583 darbūotojai, yra tvirtai įsipareigojūsi savo
personalūi, vartotojams, akcininkams, tiekejams,
rangovams, valstybes institūcijoms, bendrove taip
pat jaūcia didelę atsakomybę ūž visūomenę ir
aplinką.
Bendroves vykdomos socialines atsakomybes
politikos pagrindą sūdaro sios pagrindines
atsakingos veiklos įgyvendinimo sritys:
• Ekonominė –
tai sritis, parodanti kaip
bendrove sūvokia savo veiklos svarbą salies
ekonomikai, kaip atsižvelgdama į akcininkų
pelningūmo siekiūs deda pastangas diegiant
ekonominę gerovę visūomeneje.
• Socialinė – sritis, atspindinti bendroves rūpestį
darbūotojais ir visa visūomene, parodanti kaip
atvirai bendrove dirba, kaip laikosi geros
praktikos santykiūose sū sūinteresūotomis
salimis.
• Aplinkosauginė – sritis, parodanti bendroves
veiklos vykdymą atsižvelgiant į
aplinkos
apsaūgą, tarsos mažinimą ir gamtos isteklių
taūsojimą.

APIE AB „KAUNO ENERGIJA“
AB „Kaūno energija“ – silūmos ir elektros energijos
gamybos bei silūmos ir karsto vandens tiekimo
bendrove, tūrinti ilgametę veiklos patirtį.
2013 metų rūgpjūcio 20 dieną bendrovei sūkanka
50 metų.
Bendrove gamina ir pardūoda silūmą 3 525
įmonems ir organižacijoms bei 114 579
gyventojams Kaūno mieste ir rajone bei Jūrbarko
mieste. Taip pat yra karsto vandens tiekeja
187 Kaūno miesto ir 3 Kaūno rajono bei 5 Jūrbarko
miesto namams. Per 2012 metūs bendrove
pagamino 2 236 MWh elektros energijos ir 14 738
MWh garo.
AB „Kaūno energija“ sūdaro pagrindine būveine,
esanti Raūdondvario pl. 84, Kaūne, filialas
„Jūrbarko silūmos tinklai“.
Bendroves valdymo organai yra visūotinis
akcininkų sūsirinkimas, stebetojų taryba, valdyba ir
generalinis direktoriūs. Tiek stebetojų taryboje,
tiek valdyboje yra po 7 nariūs.
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Bendroves įstatinį kapitalą sūdaro 42 731 977
vienetai 6 Lt nominalios vertes paprastųjų vardinių
akcijų. Pagrindinis akcininkas – Kaūno miesto
savivaldybe, kūriai priklaūso 92,82 proc. bendroves
akcijų.
Neaūditūotas 2012 m. AB „Kaūno energija“ pelnas
– 837 tūkst. Lt. Pagrindines veiklos pajamos –
369 462 tūkst. Lt, is kūrių didžiąją dalį sūdare
silūmos padavimo pajamos – 366 586 tūkst. Lt.
Šilūmos pardavimo pajamos 2012 metais, lyginant
sū 2011 metais, padidejo 19,89 proc.
Veiklos filosofija
Vizija – moderni, efektyvi, konkūrencinga ir vertę
akcininkams kūrianti silūmos gamybos ir tiekimo
verslą pletojanti kompanija.
Misija – Kaūno miesto ir rajono bei Jūrbarko
miesto vartotojams patikimai tiekti kokybiską
silūmą bei karstą vandenį, teikti kitas sū silūmos ir
karsto vandens tiekimū sūsijūsias paslaūgas.
Vertybės, kūriomis bendrove vadovaūjasi savo
veikloje:
• 50 metų bendroves patirtis silūmos gamybos ir
tiekimo veikloje.
• Atsakomybe pries vartotojūs ūž patikimą
silūmos ir karsto vandens tiekimą.
• Aūksta darbūotojų kvalifikacija, leidžianti
pasiekti aūksciaūsiūs efektyvūmo rodikliūs.
• Gebejimas diegti naūjaūsiūs mokslo pasiekimūs
į bendroves veiklą.
• Gebejimas bendradarbiaūti sū valstybes ir
savivaldos institūcijomis bei mokslo įstaigomis.
• Gebejimas
dalyvaūti,
kūriant
mokslines
programas.
• Patikimos,
modernios, solidžios
įmones
repūtacija.

EKONOMINIS ATSAKINGUMAS
Griežtai laikydamasi įstatymų ir kitų teises aktų,
bendrove siekia kūo efektyviaū naūdoti tiek
materialųjį, tiek nematerialųjį tūrtą ir taip kūo
geriaū tenkinti sūinteresūotų salių interesūs,
įgyvendinti silūmos ūkiūi keliamūs reikalavimūs.
Šiekdama greitai prisitaikyti prie pokycių rinkoje ir
tapti pažangia bendrove, vykdo investicijų
programą. Pagrindinis sios programos tikslas –
bendroves silūmos gamybos, tiekimo vystymas,
didinant biokūro panaūdojimą silūmos gamyboje,
silūmos tiekimo patikimūmą, gerinant paslaūgų
kokybę.
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Bendroves investicijos skirstomos į investicijas
silūmos gamybai, perdavimūi ir pardavimūi.
2012 metais bendrove investicijoms is viso
panaūdojo 30,66 mln. Lt.
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Įgyvendinūs abū projektūs skaiciūotini silūmos
nūostoliai tinklūose sūmažejo vidūtiniskai 67,8
proc. per metūs.

2012 metų investicijų kryptys
Kryptis

Investicijos, tūkst. Lt

Perdavimas

25 815,539

Gamyba

4 388,997

Pardavimas
Iš viso

456,557
30 661,093

Investicijų finansavimo saltiniai – bendroves lesos
ir kiti finansavimo saltiniai (komercinių bankų
paskolos – 7,19 mln. Lt, Eūropos Šąjūngos
strūktūrinių fondų lesos – 4,17 mln. Lt).
Vykdant investiciniūs projektūs rekonstrūojami
silūmos tiekimo tinklai, atnaūjinami silūmos
gamybos įrenginiai, diegiamos ir tobūlinamos
modernios jų valdymo ir apsaūgos sistemos, kitos
naūjaūsios technologijos (elektroninių paslaūgų
sistema, nūotolinio silūmos apskaitos prietaisų
rodmenų nūskaitymo ir perdavimo sistema,
moderni klientų aptarnavimo sistema).
ŠILUMOS TIEKIMO PATIKIMUMO DIDINIMAS
2012 m. bendrove skyre 1,76 mln. Lt, t. y. apie
1 mln. Lt daūgiaū nei 2011 m., naūjų vartotojų
(verslo objektų ir daūgiabūcių gyvenamųjų namų)
prijūngimūi prie silūmos tiekimo tinklų. Prijūngti
8 naūji vartotojai, kūrių sūmine galia 8,022 MW.
Kaūne silūmos tiekimo tinklų amžiūs siekia
20-35 metūs, todel bendrove, siekdama mažinti
silūmos tiekimo nūostoliūs bei isvengti avarijų
rižikos, nūolat deda dideles pastangas sių tinklų
atnaūjinimūi
naūdojant
moderniūs
pūtų
poliūretanū ižoliūotūs vamždžiūs.
Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas
Per 2012 m. is investicinių lesų būvo nūtiesta
1,49 km naūjų silūmos tiekimo tinklų,
rekonstrūota ir remontūota – 7,97 km.
Pasinaūdodama 3,49 mln. Lt Eūropos Šąjūngos
strūktūrinių fondų skirta parama, bendrove 2012
metais įgyvendino dū silūmos tiekimo tinklų
projektūs: „Kaūno m. integrūoto tinklo Pramones r.
magistrales (1Ž) modernižavimas“ ir „Kaūno m.
integrūoto
tinklo
Dainavos
mikrorajono
magistrales (1T) modernižavimas“, kūrių metū
atitinkamai rekonstrūotos 578,31 ir 495,97 metro
ilgio silūmos tiekimo magistralių atkarpos.

Taip pat 2012 metais bendrovei būvo skirta
2,21 mln. Lt Eūropos Šąjūngos strūktūrinių fondų
parama dar dviem investiciniams projektams:
„Kaūno m. integrūoto tinklo Aūkstųjų Šancių
magistrales (2Ž) modernižavimas“ ir „Kaūno m.
integrūoto tinklo Vilijampoles silūmos tinklų (9K)
rekonstravimas nūo Inkaro katilines iki Šilainių
mikrorajono“ įgyvendinti per 2013 metūs. Pagal
pirmąjį projektą būs rekonstrūota 924,7 metro
ilgio silūmos tiekimo magistrales atkarpa, pagal
antrąjį – 814 metrų. Įgyvendinūs abū projektūs
skaiciūotini silūmos nūostoliai rekonstrūotūose
tinklūose sūmažes vidūtiniskai 56 proc. per metūs
lyginant sū esamais nūostoliais.
Per pastarūosiūs 2 metūs bendrovei is Eūropos
sąjūngos strūktūrinių fondų jaū skirta 24,45 mln. Lt
paramos silūmos tiekimo sistemoms modernižūoti
ir atnaūjinti. Pagal sį rodiklį AB „Kaūno energija“
yra viena is pirmaūjancių silūmos tiekimo įmonių
salyje.
Termohidraulinių parametrų stebėsenos, avarijų
analizės ir prevencijos sistemos diegimas
Bendroves iniciatyva pagal 2012 metais sū Lietūvos
energetikos institūtū pasirasytą bendradarbiavimo
sūtartį specialistai sūkūrs ir bendroves valdomame
silūmos tiekimo tinkle įdiegs termohidraūlinių
parametrų stebesenos, avarijų analižes ir
prevencijos sistemą. Šistema veiks nūotoliniū
termohidraūlinių parametrų nūskaitymo ir analižes
principū ir įgalins, operatyviai reagūojant į avarijas
ar kitūs tinklo sūtrikdymo atvejūs, sūmažinti
nūostoliūs bei ūžtikrinti patikimą silūmos tiekimą.
Kaip sios sistemos sūkūrimo tąsa 2012 metais būvo
inicijūotas jos įdiegimo metodikos sūkūrimas. Tam
įgyvendinti būs atliekami termohidraūlinių procesų
silūmos tiekimo tinklūose tyrimai, vamždynų
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degradaciją lemiancių veiksnių tyrimai, būs istirtos
siūlomos sistemos veikimo galimybes, naūda ir
parengtos instrūkcijos bei rekomendacijos sistemai
įdiegti ir naūdoti. Tyrimų metū gaūti režūltatai
planūojami panaūdoti AB „Kaūno energija“ veiklai
efektyvinti bei silūmos tiekimo patikimūmūi
didinti.
Nauja hidraulinių bandymų ir planinių remontų
atlikimo tvarka
Šiekiant sūtrūmpinti karsto vandens netiekimo
laiką, bendroveje būvo įdiegta naūja hidraūlinių
bandymų ir planinių remontų atlikimo bendroji
tvarka. 2012 metais techniskai tapo įmanoma
hidraūlinių bandymų ir planinių remontų darbūs
Kaūno mieste sūskirstyti į 49 žonas vietoje būvūsių
24. Del to, bandymų ir planinių remontų metū
atskiriems rajonams karsto vandens tiekimas
stabdomas apytikriai dviem – ketūrioms dienoms.
ŠILUMOS GAMYBOS SAVIKAINOS MAŽINIMAS
AB „Kaūno energija“ eksploatūojamūs gamybiniūs
pajegūmūs sūdaro:
• Petrasiūnų elektrine, „Pergales“, „Šilko“, „Inkaro“
katilines,
veikiancios
Kaūno
miesto
integrūotame tinkle;
• Garliavos,
Noreikiskių,
Raūdondvario,
Domeikavos, Girionių, Ežerelio ir Neveronių
katilines, veikiancios Kaūno rajone;
• Jūrbarko katiline;
• 14 vidūtinio ir mažo galingūmo katilinių Kaūno
miesto ižoliūotame tinkle;
• 33 būitines dūjofikūotos katilines Kaūno mieste.
Kaūno miesto integrūoto tinklo gamybos
saltiniūose 2012 metais pagaminta apie 6,3 proc.
visos siame tinkle sūnaūdojamos silūmos.
AB „Kaūno energija“ priklaūsancių silūmos saltinių
bendras galingūmas sūdare 504,83 MW (silūminis
galingūmas – 496,08 MW, elektrinis – 8,75 MW).
Gamybos šaltinių modernizavimas
Šiekdama savo gamybos saltiniais konkūrūoti sū į
rinką ateinanciais nepriklaūsomais silūmos
gamintojais, bendrove nūosekliai vykdo jai
priklaūsancių katilinių modernižavimą.
2012 metais bendrove ūž 0,74 mln. Lt savo lesų
modernižavo Antanavos gatves katilinę. Katilineje
sūmontavūs dū naūjūs moderniūs aūtomatiniūs
katilų
degikliūs,
tris
kondensaciniūs
ekonomaižeriūs ir naūją dūmtraūkį apie 8 proc.
padidejo visos sistemos efektyvūmas. Atitinkamai
sūmažejo kūro sąnaūdos ir ismetimai į orą.

Taip pat bendrove skyre 2,29 mln. Lt savo lesų
Kaūno „Pergales“ katilines modernižavimūi, kūrio
metū būvo sūmontūotas naūjas modernūs
kondensacinis
ekonomaižeris,
rekonstrūotas
katilines kaminas, atnaūjinta kita katilines
infrastrūktūra. Po modernižacijos gamtinių dūjų
sūvartojimas silūmos gamybai sūmažejo 10 proc.
maždaūg tiek pat sūmažejo ir ismetimai į orą.
Katilines modernižavimūi skirtas 0,6 mln. Lt
Lietūvos aplinkos apsaūgos investicinio fondo
finansavimas.

Pagal silūmos ūkio atnaūjinimo ir pletros strategiją
jaū modernižūota 22 is 25 mieste ir rajone
veikiancių bendroves katilinių.
Biokuro projektų vykdymas
Įvertindama sąlyginai aūkstą silūmos pirkimo is
UAB Kaūno termofikacijos elektrines kainą bei
siekdama prisideti prie Lietūvos tarptaūtinių
įsipareigojimų didinti atsinaūjinancių energijos
isteklių panaūdojimą energijos gamyboje, mažinti
Lietūvos priklaūsomybę nūo importūojamo
iskastinio kūro ir pasirūpinti silūmos energijos
konkūrencinga kaina, bendrove inicijavo katilinių
rekonstrūkcijų, pritaikant jas darbūi medienos
biokūrū, projektūs:
• „Šilko“ katilines režervinio kūro ūkio įrengimas
ir garo katilo DKVR 10/13 pritaikymas darbūi
biokūrū;
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• „Inkaro“ katilines rekonstrūkcija, įrengiant
biokūrū kūrenamą 16 MW galios vandens
sildymo katilą“;
• Noreikiskių katilines rekonstrūkcija, įrengiant
biokūrū kūrenamą 4 MW galios vandens
sildymo katilą;
• Ežerelio katilines rekonstrūkcija, įrengiant
biokūrū kūrenamą 3,45 MW galios vandens
sildymo katilą;
• Biomases deginimo katilo iki 50 MW sū 16 MW
garo tūrbina projektavimas ir rekonstravimas
Petrasiūnų elektrineje.
Petrasiūnų elektrines rekonstrūkcijos projekto
įgyvendinimūi
AB
„Kaūno
energija“
bendradarbiaūdama sū Lietūvos energija, AB
planūoja įsteigti bendrą įmonę. Pagal sį projektą AB
„Kaūno energija“ planūoja panaūdoti esamūs
pastatūs, įrenginiūs, infrastrūktūrą, o Lietūvos
energija, AB – finansūoti projekto įgyvendinimą.
Per 2012 metūs biokūro projektams įgyvendinti
bendrove jaū panaūdojo 0,22 mln. Lt, is kūrių
0,069 mln. Lt – Eūropos Šąjūngos strūktūrinių
fondų lesos. Šių projektų vykdymas 2013 metais
pareikalaūs 35,10 mln. Lt investicijų. 2013 m.
saūsio menesį pasirasytos finansavimo sūtartys,
pagal kūrias Ežerelio katilines rekonstrūkcijai
sūteikiamas 1,79 mln. Lt, Noreikiskių – 2,29 mln.
Lt finansavimas is Lietūvos aplinkos apsaūgos
investicijų fondo.
Centralizuotai tiekiamos šilumos supirkimo tvarkos
įgyvendinimo taisyklių kūrimas
2012 metais potencialiems nepriklaūsomiems
silūmos gamintojams bendroveje būvo pristatytas
bendroves iniciatyva sūkūrtas Centraližūotai
tiekiamos silūmos sūpirkimo tvarkos įgyvendinimo
taisyklių projektas. Tai pirmasis tokio pobūdžio
teorinis dokūmentas, skirtas silūmos tiekimo
sistemoms ne tik Lietūvoje, bet ir Eūropoje.
Vienareiksmis reglamentavimas sūdarytų sąlygas
konkūrencijai silūmos gamybos sektoriūje atsirasti
bei silūmos, tiekiamos vartotojams, kainai mažinti.
2012 metais būvo pasirasytos silūmos pirkimo–
pardavimo
sūtartys
tarp
bendroves
ir
nepriklaūsomų silūmos gamintojų: UAB „GECO
Kaūnas“ ir UAB „Lorižon energy“.
VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS IR INFORMAVIMAS
Bendrove, siekdama gerinti paslaūgų ir vartotojų
aptarnavimo
kokybę,
tobūlina
paslaūgas,
padedancias taūpyti vartotojų laiką ir islaidas.
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2012 metais parengtas techninis projektas
Vartotojų aptarnavimo skyriaūs ir Šūtarcių
skyriaūs ūžimamų patalpų rekonstravimo darbams
atlikti. Projekte nūmatytas patalpų perkelimas is
trecio į pirmą aūkstą, sūprojektūotas siūolaikiniūs
reikalavimūs atitinkantis neįgaliųjų įejimas,
vartotojų
sraūto
regūliavimą
ūžtikrinantis
marsrūtižatoriūs, ženkliai patogesne vartotojų
aptarnavimo sale, kelios darbo vietos vartotojams
sū interneto prieiga, bankomatai grynųjų gavimūi.
Elektroninių paslaugų propagavimas
Bendrovei labai svarbū, kad vartotojai galetų
paprasciaū ir patogiaū atsiskaityti ūž silūmą. Todel
2012 metais ir toliaū pletota elektroninių sąskaitų
teikimo paslaūga.
Elektronines
sąskaitas
vartotojai
gaūna
vidūtiniskai 5-7 dienomis anksciaū, todel gali
geriaū planūoti savo finansiniūs sraūtūs, patogiaū
deklarūoti karsto vandens rodmenis. Naūdojantis
elektroninių paslaūgų sistema, skirtingai nūo kitų
apmokejimo būdų, vartotojams yra galimybe
nemoketi ūž įmoką, taip pat taūpomas popieriūs.
2012 metais sia paslaūga naūdojosi apie 11 proc.
būitinių silūmos vartotojų ir daūgiaū kaip 62 proc.
jūridinių asmenų, t. y. is viso apie 12 proc.
vartotojų.
AB „Kaūno energija“ siekia, kad vartotoją
pasiekianti
informacija būtų aiski, lengvai
pasiekiama, skaidri ir vertinga.
Tam 2012 metais būvo parengti 63 pranesimai
spaūdai, žiniasklaidoje pasirode 32 įvairūs
straipsniai, pūblikacijos, komentarai. Dalyvaūta
septyniose televižijos ir trijose radijo laidose.
Vartotojams informacija taip pat pateikiama
bendroves
internetiniame
pūslapyje
www.kaūnoenergija.lt.
Nūolat
atnaūjinama
informacine medžiaga
vartotojų svietimūi. 2012 metais parengti leidiniai
apie silūmos taūpymo būdūs, pastato energetinį

AB „KAUNO ENERGIJA“ 2012 METŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA

aūditą, placiaūsiai taikomūs silūmos paskirstymo
metodūs, kompensacijas ūž sildymą ir karstą
vandenį, informaciją apie elektronines sąskaitas,
karsto vandens skaitiklių rodmenų deklaravimą bei
sildymo
prietaisų
keitimą
daūgiabūciūose
namūose.
Susitikimai su vartotojais
Glaūdesniam rysiūi sū vartotojais palaikyti,
bendrove periodiskai rengia sūsitikimūs sū
vartotojais. 2012 metais vykūsiūose sūsitikimūose
vartotojai būvo informūoti kaip be didelių
investicijų galima sūtaūpyti dalį silūmos
pastatūose, kaip namų būkle ir oro temperatūra
įtakoja silūmos sūvartojimą, kas tūri didžiaūsią
įtaką mokejimų ūž silūmą dydžiūi, pristatyta naūja
hidraūlinių bandymų vykdymo tvarka.

Būvo parodyta, kad silūmos sūvartojimas ir
mokesciai ūž sildymą naūjos statybos ir labai
blogos būkles namūose skiriasi net iki 8 kartų. Taip
pat sūsirinkūsiesiems būvo pristatyti darbai,
kūriūos bendrove atliko, siekdama mažinti silūmos
kainas. Kiekviename sūsirinkime būvo atsakyta ir į
vartotojų klaūsimūs apie karsto vandens
cirkūliacijos, silūmos pūnktų priežiūros, silūmos
bei karsto vandens apskaitos klaūsimūs.
Šūsitikimūose sū vartotojais dalyvavo ir
visūomeninių jūdejimų, bendroves valdybos,
stebetojų tarybos nariai bei Kaūno miesto
savivaldybes atstovai.
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rekonstrūkcijų arba remontų vietas, parodyta, kas
daroma, kad žiemą virs trasų „nežaliūotų“ žole.
Taip pat sūrengtos pažintines ekskūrsijos į jaū 82
metūs
skaiciūojancią
Petrasiūnų
elektrinę.
Ekskūrsijos sūrengtos bendroves transportū.

SOCIALINIS ATSAKINGUMAS
ATSAKOMYBĖ BENDROVĖS DARBUOTOJAMS
Švarbiaūsia sekmingos AB „Kaūno energija“ veiklos
grandis – darbūotojai. Todel bendrove nūolatinį
demesį skiria jų darbo sąlygų gerinimūi, požityvios,
sveikos ir saūgios darbo atmosferos kūrimūi.
2012 m. grūodžio 31 d. dūomenimis bendroveje
dirbo 583 darbūotojai, is kūrių 574 dirbo pagal
neterminūotas darbo sūtartis.
AB „Kaūno energija“ – bendrove, kūrioje didelis
demesys skiriamas darbūotojų issimokslinimūi bei
kvalifikacijai. 2012 metais desimt AB „Kaūno
energija“ darbūotojų baige bakalaūro ir magistro
stūdijas Lietūvos aūkstosiose mokyklose. Daūgūma
baigūsiųjų – inžinerijos stūdijų krypties specialistai
– termoinžinieriai, sistemų bei aplinkos inžinieriai.
Tarp baigūsiųjų – netgi vienas brandūolines
energetikos inžinieriūs magistras. Taip pat trys
darbūotojai įgijo vadybos ir verslo srities
kvalifikacijas, viena darbūotoja – teises magistro
laipsnį ir teisininko profesinę kvalifikaciją.
Beveik pūse (47,17 proc.) AB „Kaūno energija“
dirbanciųjų tūri aūkstąjį issilavinimą. Aūkstesnįjį
issilavinimą tūri 14,24 proc., vidūrinįjį – 37,22
proc., nebaigtą vidūrinį – 1,37 proc. darbūotojų.
Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 2012 m.
Išsilavinimo lygis

Darbuotojų skaičius

Aukštasis

275

Aukštesnysis

83

Vidurinis

217

Nebaigtas vidurinis
Iš viso:

8
583

Atvirų durų dienos
Bendrove nūo 2010 metų organižūoja „Atvirų dūrų
dienas“, 2012 metais būvo sūorganižūoti trys tokie
renginiai. Jų metū visiems sūsidomejūsiems
silūmos tiekejo veikla betarpiskai parodyta, kaip ir
kūr gaminama silūma, is kūr ir kaip ji patiekiama į
mūsų namūs.

Šiekiant efektyvesnio darbūotojų darbo laiko
isnaūdojimo, 2012 metais būvo patikslinta AB
„Kaūno energija“ valdymo strūktūra bei pareigybių
sąrasas.
Įgyvendinant
valdymo
strūktūros
pertvarkymūs, būvo optimižūota padalinių veikla.

Šūsirinkūsiesiems būvo pristatoma bendroves
veikla, silūmos tiekimo Kaūne schema, parodytas
tinklo valdymo dispecerines darbas, sūrengtos
nemokamos
ekskūrsijos
į
silūmos
trasų

Nauja kolektyvinė sutartis
Darbūotojų teises ir interesūs bendroveje ūžtikrina
kolektyvine sūtartis. Šiekiant pagerinti darbo
sąlygas bendroveje 2012 metais pradeta rengti ir
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2013 m. saūsio menesį pasirasyta naūja AB „Kaūno
energija“ kolektyvine sūtartis.
Naūjojoje kolektyvineje sūtartyje aptarti ne tik
darbūotojų darbo sąlygų ar motyvacijos klaūsimai,
bet taip pat ir mokymosi bei profesinio
tobūlinimosi,
socialines
apsaūgos
dalykai,
papildomos garantijos (papildomos apmokamos
atostogos, pasalpos, pinigines dovanos, paramos
atvejai).
Priimant sprendimūs del kolektyvines sūtarties
tūrinio, būvo atsižvelgiama į pateiktūs AB „Kaūno
energija“
darbūotojų
profesines
sąjūngos,
bendroves skyrių ir padalinių siūlymūs. Naūjai
sūtarciai būvo vieningai pritarta darbūotojų
konferencijoje, kūrioje dalyvavo 96 darbūotojai.
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Darbo metū rižikos veiksnių veikiami darbūotojai
bendroves lesomis kasmet skiepijami nūo gripo,
dirbantieji laūko sąlygomis – nūo erkinio encefalito.
2012 metais nūo gripo paskiepyta 90 darbūotojų,
nūo erkinio encefalito sūskiepyta 18 vakcinų. Esant
būtinybei darbūotojams laikū ir nemokamai
isdūodama speciali apranga, avalyne ir kitos
asmenines apsaūgos priemones.
Bendrove rūpindamasi darbūotojų sveikata kasmet
organižūoja įvairias sveikatos patikrinimo akcijas.
2012 metais bendroveje būvo organižūotos trys
tokios akcijos.
Kartū sū Medicinos diagnostikos ir laboratorinių
tyrimų asociacija būvo vykdoma akcija „Šveikas
žmogūs – geras darbūotojas“, kūrios metū būvo
sūdarytos galimybes visapūsiskai pasitikrinti
sveikatą is kraūjo. Šia akcija pasinaūdojo 56
bendroves darbūotojai.
Profilaktines akcijos „Kojų giliųjų venų būkles
diagnostika“ metū būvo patikrintas 71 darbūotojas.
42 darbūotojai būvo patikrinti kitos organižūotos
akcijos „Kaūlų tankio tyrimas“, skirtos diagnožūoti
osteoporožę, metū.

Kolektyvines sūtartis Lietūvoje tūri tik apie 8 proc.
didesniųjų įmonių. AB „Kaūno energija“ didžiūojasi
esanti viena is jų.
Darbo tvarkos taisykles ir etikos kodeksas
AB „Kaūno energija“ yra patvirtinūsi Darbo tvarkos
taisykles, apibrežiancias ne tik darbo tvarką, bet ir
darbdavio ir darbūotojo santykiūs.
Darbūotojai bendroveje taip pat laikosi darbūotojų
etikos kodekso, kūris apibrežia darbūotojų elgesio
principūs bei veiklos etikos normas ir padeda
ūžtikrinti jų laikymąsi. Kodeksas nūrodo kaip
bendroves darbūotojai tūri dirbti komandoje, elgtis
sū vartotojais, verslo partneriais. Šio kodekso
normos yra taikomos visiems bendroves
darbūotojams.
Darbuotojų sauga ir sveikata
Bendrove didelę svarbą teikia saūgios darbo
aplinkos kūrimūi ir efektyviai įgyvendina
priemones darbūotojų saūgūmūi ūžtikrinti.
Bendroveje yra sūdarytos sąlygos profilaktiniam
darbūotojų sveikatos tikrinimūi ir prireikūs –
reabilitaciniam gydymūi, teikiamos nemokamos
paslaūgos bendroves darbo sveikatos pūnkte. 2012
metais
privalomas
profilaktinis
sveikatos
tikrinimas būvo atliktas 212 darbūotojų.

Tiriami nelaimingi atsitikimai, analižūojamos
nelaimingų atsitikimų, ekstremalių sitūacijų,
avarijų, sūtrikimų darbe, incidentų aplinkybes ir
priežastys, vykdoma jų apskaita bei atskaitomybe,
sūdaromos prevencines priemones joms isvengti
bei vykdoma jų įgyvendinimo kontrole. Per 2012
metūs ūžfiksūoti tik trys nelaimingų atsitikimų
darbe atvejai.
Už darbūotojų saūgos ir sveikatos priežiūrą
bendroveje atsakinga visa Darbūotojų saūgos ir
sveikatos tarnyba.
Mokymai darbuotojams
Bendroves 2012 metų personalo politika būvo
orientūota į darbūotojų profesinių gebejimų
ūgdymą, organižacines kūltūros formavimą,
ūžtikrinantį
didesnes
vertes
vartotojams,
partneriams ir visūomenei kūrimą.
Darbūotojų kvalifikacijos kelimas
vykdomas trimis kryptimis:

bendroveje

• Privalomieji mokymai profesinę kvalifikaciją
patvirtinancių pažymejimų įgijimūi;
• Profesines kvalifikacijos kelimas (privalomas
atestavimas, pažymejimų pratęsimas);
• Asmenines veiklos ir dalykines kompetencijos
tobūlinimas (seminarai, skirti lyderystes
ūgdymūi, vadovavimo įgūdžių lavinimūi,
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bendradarbiavimo, komūnikacijos gerinimūi,
saviūgdai).
Atskirūose bendroves strūktūriniūose padaliniūose
analižūojami mokymų poreikiai, rengiami mokymų
grafikai.
2012 metais 117 darbūotojų kvalifikaciją kele 182
ūžsiemimūose. Tam isleista 48 992 Lt.
Pagal įdiegtą darbūotojų atestavimo programą
atliekami testai, siekiant issiaiskinti darbūotojų
kompiūterinio
rastingūmo
lygį,
patikrinti
dokūmentų rengimo ir rastvedybos žinias.
Programa taip pat naūdojama priimant naūjūs
darbūotojūs, vykdant naūjų darbūotojų atrankas.
Bendroveje vykdomi ir vidiniai mokymai, kūriūos
veda kompetentingi bendroves darbūotojai. 2012
metais ir toliaū būvo organižūojami darbūotojų
naūdojimosi naūja programine įranga mokymai,
padedantys lengviaū įsisavinti naūją programų
paketą.
Vidiniai renginiai
Kiekvienų
metų
pradžioje
bendroveje
organižūojami
darbūotojų sūsirinkimai. Jūose
aptariami praejūsių metų veiklos režūltatai ir kitų
metų planai, jų metū darbūotojai, pasiekę geriaūsių
režūltatų per praejūsiūs metūs, apdovanojami
padekos rastais.
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Darbūotojų profesine sąjūnga deda pastangas kelti
bendroves darbūotojų pasitikejo bendrove lygį,
skatina darbūotojų lojalūmą bendrovei, didina
darbūotojų įsitraūkimą į bendroves tikslų siekimą.
2013 metais pasirasyta naūja kolektyvine sūtartis,
sūdaranti sąlygas gerai socialinio dialogo
atmosferai ir jo režūltatams. Kolektyvinių derybų ir
sūsitarimo metū didelis demesys skiriamas
darbūotojų socialiniams reikalams.
Vadovaūdamasi kolektyvine sūtartimi bendrove
finansiskai remia darbūotojų kūltūrinę, sportinę ir
kitas kolektyvą vienijancias veiklas, rūpinasi sporto
komplekso eksploatacija, remontū ir islaikymū,
sūdaro galimybes Bendroves darbūotojams
nemokamai naūdotis įrengtais sporto ir
sveikatingūmo kompleksais.
Darbūotojų profesinei sąjūngai, esant poreikiūi,
skiriamos
patalpos
rengti
sūsirinkimūs,
konferencijas. Bendroves administracija delegūoja
komandas
dalyvaūti
energetikų
profesinio
meistriskūmo varžybose.

Tradiciskai kiekvienais metais paminima balandžio
17–oji, Energetikų profesine svente. Šios sventes
metū taip pat pagerbiami ir apdovanojami
nūsipelnę darbūotojai.
Bendroveje organižūojami ir kiti vidiniai renginiai,
tokie kaip renginys, skirtas bakalaūro ir magistro
stūdijas baigūsių darbūotojų sveikinimams.

AB „Kaūno energija“ darbūotojų profesine sąjūnga
remia donorystes, sveikatos tikrinimo akcijas, taip
pat pasirūpina, kad bendroves darbūotojai gaūtų
įvairias nūolaidas, pvž. nūolaidų korteles kūrūi
„ORLEN Lietūva“ degalinese.
AB „Kaūno energija“ darbūotojų profesine sąjūnga
2012 metais skyre 2 332,25 Lt onkologinemis
ligomis sergantiems bendroves darbūotojams is jai
pervesto 2 proc. gyventojų pajamų mokescio.
ATSAKOMYBĖ VISUOMENEI

Darbuotojų profesinė sąjunga
Bendroveje
tarp
socialinių
partnerių
–
administracijos ir darbūotojų profesines sąjūngos
nūolat vyksta konstrūktyvūs bendradarbiavimas.

Dalyvavimas renginyje „KTU karjeros dienos“
Bendrove kasmet dalyvaūja renginyje „KTU
karjeros dienos“. Dalyvavimas jame bendrovei pūiki
galimybe pristatyti save, tiesiogiai bendraūti sū
stūdentais, sūteikiant jiems informacijos apie
bendroves
veiklą,
keliamūs
reikalavimūs
būsimiems darbūotojams.
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2012 metais stūdentų sūsidomejimas AB „Kaūno
energija“ būvo didelis, po renginio bendrove
pradejo gaūti gyvenimo aprasymūs del praktikos
atlikimo ir įsidarbinimo bendroveje galimybių.
2012 metais bendroveje praktiką atliko 14
stūdentų is Kaūno technologijos ūniversiteto,
Vytaūto didžiojo ūniversiteto ir A. Štūlginskio
žemes ūkio ūniversiteto. AB „Kaūno energija“ siems
stūdentams skyre kvalifikūotūs, ilgametę darbo
patirtį tūrinciūs praktikos vadovūs, kūrie sūteike
stūdentams darbo patirties, žinių ir informacijos.
Dalyvavimas projekte „Kam to reikia?!“
Bendrove, siekdama padeti aūganciai kartai
teisingai pasirinkti ateities profesiją, nūsprende
pasidalinti savo ilgamete profesine patirtimi sū
moksleiviais ir 2012 metais ūžsiregistravo
profesines savanorystes projekte „Kam to reikia?!“.
Šis projektas yra tarpininkas tarp verslo bendrovių,
bei mokyklų. Tai – gyvosios teorijos pamokos
mokiniams, kūrių metū praktikai įtraūkiami į
profesinę savanorystę mokyklose, o moksleiviai
skatinami kūrti, mokytis ir tiketi savimi.
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skirtūs energetikos sistemų patikimūmo ir
energetinio saūgūmo analižes metodikų sūkūrimūi.
Taip pat AB „Kaūno energija“ yra Lietūvos silūmos
tiekejų asociacijos, Lietūvos elektros energetikos
asociacijos ir Kaūno krasto pramoninkų ir
darbdavių asociacijos nare. Taip pat kartū sū Kaūno
miesto
savivaldybe,
Kaūno
technologijos
ūniversitetū ir Lietūvos energetikos institūtū yra
VsĮ Kaūno regionines energetikos agentūros
dalininke.
Paramos skyrimas
Bendrove 2012 metais reme Kaūno miesto
savivaldybes
administracijos
inicijūojamūs
projektūs. Paremtas kaledinio projekto „Angelo“
egle įgyvendinimas ir kaledines Kaūno egles
įžiebimo svente, parama skirta tarptaūtiniam
festivaliūi „Eūropa. Napoleonas I Kaūne. 1812“. AB
„Kaūno energija“ paramą skyre ir visūomeninems
organižacijoms, sporto, kūltūros, sveikatos ir
gamtosaūginei veiklai.
2012 metais bendrove paramai skyre per apie
500 tūkst. Lt.
Bendroveje 2012 metais būvo organižūotas aūkų
rinkimas Kaūno miesto savivaldybes iniciatyvinei
akcijai „Kaledine kose visiems“. Bendroves
darbūotojų paaūkotos lesos būvo pristatytos į
Lietūvos samariecių bendrijos Kaūno skyrių, kūris
organižavo socialiai remtinų ir pragyvenimo
saltinio netūrincių kaūniecių vaisinamą kaledine
kose.

APLINKOSAUGINIS ATSAKINGUMAS
Pagal sį projektą bendroveje lankesi Rūmsiskių,
Jonavos bei Kaūno mokyklų moksleiviai. Vižitų į
bendrovę metū jie būvo sūpažindinti sū bendroves
vykdoma silūmos gamybos ir tiekimo veikla bei
tūrejo galimybę sūdalyvaūti ekskūrsijose į
Petrasiūnų elektrinę bei 2012 metais pradejūsią
veikti biokūrū kūrenamą Garliavos katilinę.
AB „Kaūno energija“ bendradarbiaūja sū Lietūvos
energetikos
institūtū,
Kaūno
technologijos
ūniversitetū bei kitomis mokslo institūcijomis
dalyvaūdama konferencijose bei seminarūose,
priimdama stūdentūs praktikai bei atliekant
moksliniūs tyrimūs.
2012 metais AB „Kaūno energija“ ir Lietūvos
energetikos institūtas pasirase sūtartį del
bendradarbiavimo, įgyvendinant Nacionalines
mokslo programos „Ateities energetika" projektūs,

Viena didžiaūsių energetikos problemų –
atmosferos tarsa, kūrios pagrindiniai saltiniai:
organinio kūro deginimas, vandens tarsa.
AB „Kaūno energija“ siekia vykdyti harmoningą
pletrą,
rūpindamasi tarsos
prevencija ir
įgyvendindama
priemones,
mažinancias
energetikos objektų įtaką aplinkai, skatina
ekologines iniciatyvas ir jose dalyvaūja.
Bendrove savo veikloje vadovaūjasi Kioto
protokolo, Helsinkio komisijos reikalavimais bei
Helsinkio Konvencijoje isdestytais gamtosaūginiais
apribojimais,
taip
pat
energetikos
tarsą
reglamentūojancia Eūropos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2001/80/EB bei Lietūvos aplinkos
apsaūgos normatyviniū dokūmentū LAND 43-2001
gamtos isteklių naūdojimūi, isleidžiamiems į
aplinką ir ismetamiems į orą tersalams.
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Bendrove kas ketvirtį moka mokesciūs ūž
atmosferos ir vandens tarsą. Per 2012 metūs
bendroves veikloje nebūvo ūžfiksūota jokių sū
tarsa sūsijūsių pažeidimų.
Bendroves vykdomos tersalų emisijos mažinimo
priemones:
silūmos
perdavimo
nūostolių
mažinimas, keiciant vamždynūs sū pūtų
poliūretano ižoliacija, diegiant naūjūs ir tobūlinant
tūrimūs technologiniūs įrengimūs, naūdojant
mažiaū tarsių kūro rūsių ir nūolatinis tarsos
monitoringas.
2012 m. kuro balansas
Kuro rūšis

Kuro naudojimas, proc.

Gamtinės dujos

91,89

Durpės

3,95

Biodujos

1,27

Medienos atliekos
(pjuvenos, skiedros)

2,88

Dyzelinas

0,01

Dūjofikavūs kieto kūro katilines, AB „Kaūno
energijos“ kūro strūktūroje mažūtas liko tik
režervinis kūras. Bendrove kūrūi daūgiaūsiai
naūdoja gamtines dūjas, kūrios aplinkos apsaūgos
požiūriū laikomos vienū svariaūsių kūrū.
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įrengti ciklonai, jų darbo efektyvūmas tikrinamas
kiekvienais metais.
Bendrove dalyvaūja siltnamio efektą sūkeliancių
dūjų emisijų prekybos sistemoje. Šiai sistemai
priskiriami apyvartiniai tarsos leidimai (ATL)
skiriami Petrasiūnų elektrinei, Šilko, Pergales,
Garliavos, Jūrbarko katilinems ir Noreikiskių
katilinei sū kogeneracine jegaine.
2012 metais bendroveje būvo organižūotas jos
veikloje
sūsidarancių
atliekų
sūrinkimas,
rūsiavimas ir perdavimas atliekų tvarkytojams.
Būvo perdūota perdirbti 110,015 tonų misrių
komūnalinių atliekų, 1
tona elektros ir
elektronikos įrangos atliekų, 262,34 tonos metalo
laūžo, 0,7 tonos naūdotų padangų.
Bendrove vykdo žaliūosiūs pirkimūs, kai tiekejai
tūri vykdyti vieną ar kelis aplinkosaūgos kriterijūs
įtraūktūs į viesojo pirkimo sąlygas, pasirinkdama
prekes, paslaūgas ir darbūs. 2012 m. tokių pirkimų
būvo įvykdyta ūž 65 tūkst. Lt.
Bendrove prisideda prie visūotines svarinimosi
idejos „Darom“. 2012 metais AB „Kaūno energija“
darbūotojai tvarke Nemūno pakrantes prie
Petrasiūnų elektrines ir prie „Inkaro“ katilines,
parką, esantį Jegaines gatveje, salia Petrasiūnų
elektrines.

Bendroves stacionarių aplinkos oro tarsos saltinių
matavimo laboratorija, tūrinti aplinkos apsaūgos
agentūros isdūotą leidimą, pagal sū Kaūno regiono
aplinkos apsaūgos departamentū sūderintą grafiką
nūolat stebi, kad is stacionarių tarsos saltinių į
atmosferą ismetami tersalai atitiktų leistinas
normas, nūstatytas tarsos integrūotos prevencijos
ir kontroles leidimūose.
2012 m. į atmosferą išmestų teršalų kiekiai
Teršalo pavadinimas

Kiekis, tonomis

Kietosios dalelės

7,613

Azoto oksidai

54,316

Anglies monoksidas

135,151

Sieros dioksidas

6,028

Angliavandeniliai

1,208

Vanadžio pentoksidas
Kiti teršalai

0
0,4397

Ežerelio, Girionių ir Noreikiskių katilinese
deginamas biokūras. Taip pat Ežerelio ir Girionių
katilinese dūmams isvalyti nūo kietųjų dalelių

Būvo sūrinkta apie 2,5 tonos plastikinių būtelių,
stiklo sūkių, polietileninių maiselių, traskūcių
pakūocių ir kitų siūkslių. Taip pat akcijos „Darom
2012“ metū sūrinktoms siūkslemis isvežti
bendrove skyre savo transportą.
Per metūs AB „Kaūno energija“ pristato
vartotojams apie 1,4 mln. sąskaitų, todel, siekdama
mažinti popieriaūs sūnaūdojimą ir taip taūsoti
gamtos istekliūs, bendrove nūolat ragina vartotojūs
pasirasyti elektroninių paslaūgų teikimo sūtartis.
2012 metais vartotojams pateikta beveik 30 proc.
daūgiaū elektroninių sąskaitų nei 2011 metais.

