AB “Kauno energija”

Europos Komisijos finansuotas Leonardo da Vinci mobilumo projektas
Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0178
“Šilumos tiekimas Europietiškai – inovacijos ir darbo organizavimas”
AB „Kauno energija“, laimėjusi Europos Komisijos finansavimą, vykdė Leonardo da Vinci
mobilumo projektą Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0178 „Šilumos tiekimas Europietiškai –
inovacijos ir darbo organizavimas“.
Projektas skirtas įmonės asmenų, atsakingų uţ personalo kvalifikacijos kėlimą, profesinių
kompetencijų tobulinimui vadovaujantis Europos Sąjungos šalių patirtimi, siekiant didinti įmonės
konkurencingumą šilumos tiekimo ūkyje ir gerinti darbo kokybę, inovacijų ir darbo organizavimo
srityse. Kompetencijų tobulinimo vizitams į Italiją buvo atrinkti 8 bendrovės darbuotojai.
Projekto dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes: I grupė (vizito laikotarpis 2008-10-12-200810-19) - 3 dalyviai: Rimantas Bakas, Algirdas Jacunskas, Arvydas Juška ir II grupė (vizito
laikotarpis 2008-11-09-2008-11-16) – 5 dalyviai: Aleksandras Sigitas Matelionis, Tadas Gokas,
Darius Šermukšnis, Balys Stulpinas, Ţivilė Drulytė.
Vizitą Italijoje organizavo ir įgyvendino priimanti organizacija Euroform RFS (Rende), kuri
atsiţvelgdama į dalyvių poreikius ir jų darbo specifiką bendrovėje, kartu su AB „Kauno energija“
sudarė vizitų programas.
I grupės dalyviai Italijoje susitiko su Rossano savivaldybės energetikos vadovu, ALESSCO
tarybos steigėju, Inţinierių tarybos, kuri veikia energetikos srityje, nariu, projekto “Europinis
energetikos tinklas atsinaujinančiuose energijos šaltiniuose ir aplinkosaugos sektoriuje” vadovu;
dalyvavo susitikime su MPE Energia atstovais: Technologinės inovacijos taikomos įmonėje,
organizaciniai aspektai, strateginis planavimas; susitiko su Calabria universiteto atstovais; dalyvavo
ENERGY DAYS 2008; seminare apie inovacijas ir darbo organizavimą Europietiškai, siekiant
padidinti įmonės konkurencingumą šilumos tiekimo sektoriuje Italijoje; apvalaus stalo diskusijoje
su Qusse Consulting ekspertais: energinis sertifikavimas.
II grupės dalyviai taip pat dalyvavo seminare apie inovacijas ir darbo organizavimą
Europietiškai, siekiant padidinti įmonės konkurencingumą šilumos tiekimo sektoriuje Italijoje;
seminare apie atsinaujinančius šilumos šaltinius ir vietinio kuro-biokuro panaudojimą
centralizuotame šilumos tiekime energijos tiekimui ir gamybai; susitiko su MPE Energia ir
ALESSCO Agenzia per l’Energia e lo sviluppo sostenibile della provincial di Cosenza atstovais;
dalyvavo pristatyme apie naujų technologijų taikymą ir Energetikos agentūros vaidmenį darnioje
plėtroje; apvalaus stalo diskusijoje su ekspertais iš Quesse Consulting: aplinkosaugos klausimai ir
jų valdymas.
Italijoje dalyviai taip pat turėjo kultūrinį parengimą (po darbo/savaitgaliais), t.y. susipaţino su
Cosenza miestu, kuriame gyveno; aplankė senamiestį, ţymiąsias vietoves, lankėsi prie jūros.
Dalyviai liko patenkinti vizitais, sustiprino bei patobulino profesinius ir bendrakultūrinius
gebėjimus, pagilino ţinias energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo srityse; pasidalino turima
teigiama patirtimi, palygino valdymo metodus; gavo priimančios organizacijos sertifikatus,
patvirtinančius jų dalyvavimą projekte bei Europass ir pataria dalyviams būsimuose projektuose
aktyviai dalyvauti programoje, domėtis priimančios organizacijos veikla bei informuoti priimančią
šalį apie savo bendrovių, miesto ar šalies pasiekimus.
Projekto darbo grupė
Šis pranešimas atspindi tik bendrovės poţiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga uţ bet kokį jame
pateikiamos informacijos naudojimą.

