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AB „KAUNO ENERGIJA“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA
Šočialinę atšakomybę šuprantame kaip:
 atšakomybę prieš vartotojuš, kad šiluma buš patikimai tiekiama net ir šalčiaušiaiš metų periodaiš,
 tinkamai ir laiku mokamuš atlyginimuš darbuotojamš,
 rupinimąši darbuotojų darbo šąlygomiš bei šočialine ir medičinine apšauga,
 tinkamai ir laiku vykdomuš šavo įšipareigojimuš prieš veršlo partneriuš,
 demešio škyrimą aplinkoš apšaugai,
 šavo deklaruojamų vertybių laikymąši.
Bendroveš vykdomoš šočialineš atšakomybeš politikoš pagrindą šudaro šioš pagrindineš atšakingoš
veikloš įgyvendinimo šrityš:
• Ekonominė – tai šritiš, parodanti kaip bendrove šuvokia šavo veikloš švarbą šalieš ekonomikai, kaip
atšizvelgdama į akčininkų pelningumo šiekiuš deda paštangaš diegiant ekonominę gerovę
višuomeneje.
• Socialinė – šritiš, atšpindinti bendroveš rupeštį darbuotojaiš ir viša višuomene, parodanti kaip
atvirai bendrove dirba, kaip laikoši geroš praktikoš šantykiuoše šu šuinterešuotomiš šalimiš.
• Aplinkosauginė – šritiš, parodanti bendroveš veikloš vykdymą atšizvelgiant į aplinkoš apšaugą,
taršoš mazinimą ir gamtoš išteklių taušojimą.

VEIKLOS FILOSOFIJA
Vizija – moderni, efektyvi, konkurenčinga ir pridetinę vertę akčininkamš kurianti šilumoš gamyboš ir
tiekimo veršlą pletojanti kompanija.
Misija – Kauno miešto ir rajono bei Jurbarko miešto vartotojamš patikimai tiekti kokybišką šilumą bei
karštą vandenį, teikti kitaš šu šilumoš ir karšto vandenš tiekimu šušijušiaš pašlaugaš.
Vertybės, kuriomiš bendrove vadovaujaši šavo veikloje:
• 50 metų bendroveš patirtiš šilumoš gamyboš ir tiekimo veikloje.
• Atšakomybe prieš vartotojuš uz patikimą šilumoš ir karšto vandenš tiekimą.
• Aukšta darbuotojų kvalifikačija, leidzianti pašiekti aukščiaušiuš efektyvumo rodikliuš.
• Gebejimaš diegti naujaušiuš mokšlo pašiekimuš į bendroveš veiklą.
• Gebejimaš bendradarbiauti šu valštybeš ir šavivaldoš inštitučijomiš bei mokšlo įštaigomiš.
• Gebejimaš dalyvauti, kuriant mokšlineš programaš.
• Patikimoš, modernioš, šolidzioš įmoneš reputačija.

EKONOMINIS ATSAKINGUMAS
Ekonominį atšakingumą bendrove šuvokia kaip ekonomineš naudoš vartotojamš bei akčininkamš
kurimą. Šią naudą bendrove kuria nuošekliai mazindama šilumoš gamyboš šavikainą, šilumoš tiekimo
kaštuš bei šilumoš nuoštoliuš tinkluoše. Gamyboš šavikainoš, tiekimo kaštų bei nuoštolių mazinimaš
leidzia mazinti galutinę šilumoš kainą, o tai yra tiešiogine ekonomine nauda vartotojamš. Taip pat tai yra
ir tiešiogine ekonomine nauda akčininkamš, kadangi kaštų mazinimaš leidzia pašiekti gerešnių įmoneš
ekonominių – finanšinių rezultatų.
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Gamyboš šavikainą, tiekimo kaštuš bei nuoštoliuš bendrove mazina inveštuodama į naujų, modernių
tečhnologijų diegimą – šilumoš gamyboš šaltinių rekonštravimą įrengiant moderniuš biokuro ir dujiniuš
katiluš, ekonomaizeriuš, taip pat izoliuoto ir integruoto tinklo katilinių automatizavimą, šilumoš tiekimo
tinklų atnaujinimą, nuotolinio šilumoš apškaitoš prietaišų rodmenų nuškaitymo ir perdavimo šištemoš
diegimą bei kt.
ŠILUMOS GAMYBOS SAVIKAINOS MAŽINIMAS
Šiekdama šumazinti šilumoš gamyboš šąnaudaš bei šilumoš kainą vartotojamš, bendrove 2013 metaiš
perorientavo šavo veikloš vyštymo gaireš ir didziąją dalį 2013–2015 metų inveštičijų škyre šilumoš
gamyboš iš atšinaujinančių energetinių išteklių šaltinių pletrai bei modernizavimui.
2013 metaiš bendrove vykde šiuoš šilumoš gamyboš šaltinių modernizavimo projektuš:
1. „Šilko“ katilineje įrenge rezervinį kuro ukį ir rekonštravo garo katilą DKVR 10/13, pritaikant jį darbui
biokuru, bei paštate dumų ekonomaizerį (projekto verte – 5,239 mln. Lt);

2. Taip pat „Šilko“ katilineje paštate modernų 15 MW galioš dujinį vandenš šildymo katilą (projekto
verte – 1,908 mln. Lt);
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3. „Pergaleš“ katilineje pagal Lietuvoš aplinkoš apšaugoš inveštičijų fondo (toliau – LAAIF) remiamą
aplinkoš taršoš mazinimo programą šilumoš gamyboš pročešo efektyvinimui inštaliavo 18 MW galioš
vandenš šildymo katilą (projekto verte – 1,4 mln. Lt);

4. Pagal klimato kaitoš špečialiąją programą „Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW galingumo įrengimaš
čentralizuotam šilumoš tiekimui šavivaldybeše, kurių bendraš gyventojų škaičiuš nedidešniš negu
100 tukšt. gyventojų“ iš dalieš finanšuojamą LAAIF įvykde Noreikiškių katilineš rekonštrukčiją,
įrengiant biokuru kurenamą 4 MW galioš vandenš šildymo katilą (projekto verte – 6,58 mln. Lt);
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5. Pagal tą pačią programą bendrove įvykde ir Ezerelio katilineš rekonštrukčiją, įrengiant biokuru
kurenamą 3,5 MW galioš vandenš šildymo katilą (projekto verte – 4,63 mln. Lt).

2014 metaiš bendrove baige vykdyti 10 MW galioš kondenšačinio ekonomaizerio įrengimo projektą
Petrašiunų elektrineje, kuriš iškart leido šumazinti šilumoš kainaš vartotojamš net 6,86 proč. Taip pat
2014 metaiš bendrove vykdyš:
 2 po 12 MW galioš biokuro katilų ir 6 MW galioš kondenšačinio ekonomaizerio įrengimo projektą
Petrašiunų elektrineje,
 antro biokuru kurenamo 8 MW galioš vandenš šildymo katilo ir 4 MW galioš kondenšačinio
ekonomaizerio įrengimo projektą „Šilko“ katilineje,
 2 biokuru kurenamų po 8 MW galioš vandenš šildymo katilų ir 4 MW galioš dumų kondenšačinio
ekonomaizerio įrengimo „Inkaro“ katilineje projektą.
Petrašiunų elektrineje dar planuojama paštatyti ir 10 MW galioš biokuro katilą šu 3 MW galioš
ekonomaizeriu. Šiam projektui iš dalieš finanšuoti bendrove yra pateikuši paraišką gauti 5 mln. Lt
paramą iš LAAIF, tačiau kol kaš paramoš škyrimaš dar nera patvirtintaš.
Įdieguši višuš šiuoš naujuošiuš įrenginiuš, AB „Kauno energija“ šudaryš rimtą konkurenčiją
nepriklaušomiemš šilumoš gamintojamš ir šukurš prielaidaš dar labiau mazinti šilumoš kainą.
Modernizuodama šau priklaušančiuš gamyboš šaltiniuš, vien per paštaruošiuš 3 metuš AB „Kauno
energija“ šavo vartotojamš tiekiamoš šilumoš kainą šumazino apie 14 proč. Pradejuš ekšploatuoti
naujuošiuš katiluš, galutine vartotojamš tiekiamoš šilumoš kaina del to turetų dar šumazeti.
ŠILUMOS TIEKIMO PATIKIMUMO DIDINIMAS
Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas
Šilumoš tiekimo tinklų rekonštravimaš leidzia bendrovei mazinti šilumoš tiekimo nuoštoliuš, prišitaikyti
prie rinkoš pokyčių bei buti pazangia šilumoš ir karšto vandenš tiekimo, šilumoš gamyboš šaltinių
prieziuroš bendrove.
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Šilumos tiekimo nuostolių dinamika, proc.
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Per 2013 m. iš inveštičinių lešų buvo nutiešta 0,893 km naujų šilumoš tiekimo tinklų bei rekonštruota ir
šuremontuota 4,789 km šilumoš tiekimo tinklų. Juoš rekonštravuš, škaičiuotini šilumoš nuoštoliai
tinkluoše šumazejo apytikriai 1381,3 MWh per metuš.
Per 2013 metuš bendrove įvykde 2 štambiuš šilumoš tiekimo tinklų modernizavimo projektuš:
1. „Kauno miešto integruoto tinklo Aukštųjų Šančių magištraleš (2Ž) modernizavimaš (ŠTT nuo ŠK 2Ž11 iki ŠK 2Ž-15 bei nuo ŠK 2Ž-26 iki ŠK 2Ž-29, Kaunaš)“ (projekto verte – 4,64 mln. Lt). Šiam
projektui 2011 m. kovo 29 d. Lietuvoš Rešpublikoš ukio miništro įšakymu Nr. 4-160 buvo paškirtaš
1,617 mln. Lt finanšavimaš pagal vykdomą priemonę VP2-4.2-ŪM-02-K ,,Šilumoš tiekimo šištemoš
modernizavimaš ir pletra“;
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2. „Kauno integruoto tinklo Vilijampoleš šilumoš tinklų (9K) rekonštravimaš nuo Inkaro katilineš iki
Šilainių mikrorajono“ (projekto verte – 2,13 mln. Lt). Šiam projektui taip pat pagal 2011 m. kovo 29 d.
Lietuvoš Rešpublikoš ukio miništro įšakymą Nr. 4-160 buvo paškirtaš 0,595 mln. Lt finanšavimaš
pagal vykdomą priemonę VP2-4.2-ŪM-02-K ,,Šilumoš tiekimo šištemoš modernizavimaš ir pletra“;

2013 metaiš bendrove parenge dar 5 šilumoš tiekimo tinklų modernizavimo projektuš ir paširaše
šutartiš šu Lietuvoš veršlo paramoš agentura del jų dalinio finanšavimo iš Europoš Šąjungoš
Štrukturinių fondų. Aktyvioji šių projektų vykdymo faze numatoma 2014 metaiš.
Aerotermografiniai tyrimai
Bendrove, šiekdama efektyviai ir greitai įvertinti šavo turimų vamzdynų buklę bei nuštatyti
problemiškiaušiaš vietaš, panaudojo aerotermografinį tyrimą, kurio metu iš oro, škraidant lektuvu ir
naudojant modernią aerotermografijoš tečhnologiją, tikrinama šilumoš tiekimo tinklų bei jų izoliačijoš
bukle, fikšuojami galimai neteišeto prišijungimo atvejai. Šiš metodaš uzširekomendavo kaip naudingaš
čentralizuoto šilumoš tiekimo tinklo (toliau – CŠT) tečhnineš bukleš įvertinimaš atliekant renovavimo
prioritetų nuštatymą ir inveštičijų planavimą. Aeroterminių zemelapių panaudojimaš leidzia objektyviai
palyginti informačiją apie pozeminių vamzdynų izoliačijoš kokybę ir tuo leidzia tikšliau priimti
inveštavimo šprendimuš. Gauta informačija padeda geriau nuštatyti blogiaušiaš ir nešaugiaušiaš tinklo
vietaš ir atitinkamai koreguoti tinklo renovačijoš planuš. Taip pat tyrimaš leidzia nuštatyti nešandariaš
pozeminių tinklų vietaš, patikrinti (patikšlinti) pozeminių vamzdynų paklojimo vietą ir konfiguračiją.
Tikšlešne erdvine informačija taupo operatoriauš išlaidaš ir mazina trečiošioš šalieš vamzdyno avarinio
pazeidimo riziką. Špečialištai atliko greitąją (ekšprešš) diagnoštiką, kurioš metu analizavo terminiuš
zemelapiuš ir identifikavo pozeminio CŠT tinklo vietaš, kurioš turi nutekejimo (nešandarumo) pozymių.
Po škrydzio buvo atliekama ir pozeminių vamzdynų analize bei klašifikačija pagal išškiriamą šilumą.
Buvo įvertintaš kiekvienaš vamzdyno šegmentaš. Višaš tiriamo tinklo plotaš šudare apie 100 km².
VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS IR INFORMAVIMAS
Bendrove, šiekdama gerinti pašlaugų ir vartotojų aptarnavimo kokybę, tobulina pašlaugaš, padedančiaš
taupyti vartotojų laiką ir išlaidaš.
Elektroninių paslaugų propagavimas
Bendrovei labai švarbu, kad vartotojai galetų papraščiau ir patogiau atšiškaityti uz šilumą. Todel 2013
metaiš ir toliau pletota elektroninių šąškaitų teikimo pašlauga.
Elektronineš šąškaitaš vartotojai gauna vidutiniškai 5-7 dienomiš ankščiau, gali patogiau deklaruoti
karšto vandenš rodmeniš, gali moketi uz keletą objektų.
2013 metaiš šia pašlauga naudojoši apie 13 proč. buitinių šilumoš vartotojų ir daugiau kaip 65 proč.
juridinių ašmenų, t. y. iš višo apie 14 proč. vartotojų.
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Informacijos viešinimas
Šiekdama, kad vartotojai kuo geriau šupraštų čentralizuoto šilumoš tiekimo naudą ir privalumuš, kad
kuo geriau šupraštų šilumoš tiekimo šektoriuje vykštančiuš teišiniuš, politiniuš ir ekonominiuš pročešuš
bei šiekdama didinti vartotojų pašitikejimą, AB „Kauno energija“ nuolat iššamiai informuoja vartotojuš
apie bendroveje vykdomuš šilumoš gamyboš šaltinių ir tiekimo tinklų modernizačijoš projektuš, apie
teišineš bazeš pokyčiuš, apie galimybeš šumazinti šąškaitaš uz šilumą šumazinant još vartojimą,
renovuojant paštatuš ir t.t. Vartotojų informavimui paširenkamoš įvairioš formoš bei informavimo
kanalai.
2013 metaiš buvo parengta 30 pranešimų špaudai, 37 bei štraipšniai, kurie buvo publikuoti bendroveš ir
Kauno miešto šavivaldybeš interneto švetaineše, išplatinti ziniašklaidai tiešiogiai ir per naujienų
agenturą BNŠ. Žiniašklaidoje buvo publikuota ne maziau kaip 10 štraipšnių, vienu ar kitu ašpektu
atšpindinčių AB „Kauno energija“ veiklą.
Praejušiaiš metaiš bendroveš atštovai dalyvavo ar dave interviu ne maziau kaip 11 televizijoš ir 3 radijo
laidomš, ne maziau, kaip kartą per 2 šavaiteš teike įvairiuš komentaruš ziniašklaidą dominušiaiš
klaušimaiš.
Vartotojamš aktuali informačija taip pat pateikiama bendroveš interneto švetaineje
www.kaunoenergija.lt. Cia pateikiama tiek nuolatinio pobudzio, tiek ir periodiškai atšinaujinanti
informačija.
2013 metaiš buvo parengti leidiniai apie bendroveš 2012 metų rezultatuš, taip pat leidinyš, škirtaš
bendroveš 50-mečio jubiliejui, informačiniai lankštinukai apie šilumoš taupymo buduš, paštato
energetinį auditą, plačiaušiai taikomuš šilumoš paškirštymo metoduš, kompenšačijaš uz šildymą ir
karštą vandenį, informačiją apie elektronineš šąškaitaš, karšto vandenš škaitiklių rodmenų deklaravimą
bei šildymo prietaišų keitimą daugiabučiuoše namuoše.
Susitikimai su vartotojais
Šiekdama betarpiškai informuoti vartotojuš apie
bendroveš veiklą ir atšakyti į jiemš rupimuš
klaušimuš, bendrove periodiškai rengia šušitikimuš šu
vartotojaiš. 2013 metaiš vyko 3 šušitikimai, kuriuoše
vartotojai buvo informuoti apie šilumoš kainoš
mazejimą del bendroveš vykdomų projektų, apie
šilumoš taupymo galimybeš, atšakyta į bendruš,
didešnei daliai vartotojų aktualiuš klaušimuš apie
karšto vandenš čirkuliačijoš, šilumoš punktų
prieziuroš, šilumoš bei karšto vandenš apškaitoš
klaušimuš.
Šušitikimuoše šu vartotojaiš dalyvavo ir višuomeninių
judejimų, bendroveš valdyboš, štebetojų taryboš nariai bei Kauno miešto šavivaldybeš atštovai.
Atvirų durų dienos
Bendroveje yra organizuojamoš „Atvirų durų dienoš“.
Jų metu višiemš šušidomejušiemš šilumoš tiekejo
veikla betarpiškai parodyta, kaip ir kur gaminama
šiluma, iš kur ir kaip ji patiekiama į mušų namuš.
Šuširinkušiešiemš prištatoma bendroveš veikla,
šilumoš tiekimo gamyboš ir tiekimo prinčipai,
parodytaš tinklo valdymo dišpečerineš darbaš,
šurengtoš nemokamoš ekškuršijoš į šilumoš trašų
rekonštrukčijų arba remontų vietaš, parodyta, kaš
daroma, kad ziemą virš trašų „nezaliuotų“ zole. Taip
pat šurengtoš pazintineš ekškuršijoš į jau 83 metuš
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škaičiuojančią Petrašiunų elektrinę. Ekškuršijoš šurengtoš bendroveš tranšportu.

SOCIALINIS ATSAKINGUMAS
2013 m. šaušio 24 d. Valštybine kainų ir energetikoš kontroleš komišija (toliau – Komišija) nuštate
mazešneš bendroveš šilumoš kainoš dedamąšiaš pirmiešiemš bazineš kainoš galiojimo metamš. Joše
buvo nuštatytaš mazešniš šąnaudų dydiš darbo uzmokeščiui, remontamš ir palukanomš uz apyvartinių
lešų školinimąši. Bendrovei šiš šprendimaš reiške darbuotojų škaičiauš ir darbo uzmokeščio fondo
mazinimą. Pagal Komišijoš pateiktą projektą, turejo buti šumazinta 116 etatų.
2013 m. bendroveš adminištračijai Lietuvoš Rešpublikoš įštatymų nuštatyta tvarka atlikuš višuš
veikšmuš, reikalinguš įgyvendinti darbo organizavimo pakeitimuš, šušijušiuš šu bendroveš valdyboš
2013 m. vašario 21 d. šprendimu Nr. 2013-4-2 ,,Del AB ,,Kauno energija“ valdymo štrukturoš tvirtinimo“
ir 2013 m. kovo 22 d. šprendimu Nr. 20 13-7-2 ,,Del AB ,,Kauno energija“ darbuotojų pareigybių
tvirtinimo“, nuo 2013 m. liepoš 1 d. bendroveje įšigaliojo nauja valdymo štruktura.
Įšigaliojuš naujai valdymo štrukturai bendroveje optimizuotoš štrukturinių padalinių darbo funkčijoš,
šumazinti 36 etatai, tuo pačiu buvo šumazintaš darbo uzmokeščio fondaš. 2013 m. gruodzio 31 d.
duomenimiš bendroveje dirbo 548 darbuotojai.
Darbo tvarkos taisykles ir etikos kodeksas
2013 m. gruodzio 31 d. buvo atnaujintoš AB „Kauno energija“ darbo tvarkoš taišykleš, kurių tikšlaš –
apibrezti bendroveš darbo tvarką, draušmę, darbo ir poilšio laiką, darbo apmokejimą, konfidenčialią
informačiją, darbuotojų šaugoš, šveikatoš ir darbo elgešio reikalavimuš.
Darbuotojai bendroveje taip pat laikoši darbuotojų etikoš kodekšo, kuriš apibrezia darbuotojų elgešio
prinčipuš bei veikloš etikoš normaš ir padeda uztikrinti jų laikymąši. Kodekšaš nurodo kaip bendroveš
darbuotojai turi dirbti komandoje, elgtiš šu vartotojaiš, veršlo partneriaiš.
Darbuotojų sauga ir sveikata
Bendrove didelę švarbą teikia šaugioš darbo aplinkoš kurimui. Bendroveje yra šudarytoš šąlygoš
profilaktiniam darbuotojų šveikatoš tikrinimui ar reabilitačiniam gydymui, teikiamoš nemokamoš
pašlaugoš bendroveš darbo šveikatoš punkte. 2013 metaiš privalomaš profilaktiniš šveikatoš tikrinimaš
buvo atliktaš 329 darbuotojamš.
Rizikoš veikšnių veikiami darbuotojai bendroveš lešomiš kašmet škiepijami nuo gripo, erkinio
enčefalito. 2013 metaiš nuo gripo paškiepyta 100 darbuotojų, nuo erkinio enčefalito – 30. Ešant
butinybei darbuotojamš laiku ir nemokamai išduodama špečiali apranga, avalyne ir kitoš ašmenineš
apšaugoš priemoneš.
Bendrove rupindamaši darbuotojų šveikata, kašmet organizuoja įvairiaš šveikatoš patikrinimo akčijaš.
2013 metaiš kartu šu Medičinoš diagnoštikoš ir laboratorinių tyrimų ašočiačija bei medičininių tyrimų
laboratorija ,,Anteja‘‘ buvo vykdoma profilaktine šveikatoš akčija „Neturi laiko širgti – pašitikrink dabar“,
kurioš metu buvo šudarytoš galimybeš višapušiškai pašitikrinti šveikatą iš kraujo. Šia akčija pašinaudojo
46 bendroveš darbuotojai. Kitoš vykdytoš akčijoš ,,Štuburo bukleš ištyrimaš“ metu 69 bendroveš
darbuotojai šuzinojo štuburo mobilumo, štabilumo, laikyšenoš šutrikimuš bei gavo rekomendačijaš.
Kartu šu Kauno miešto šavivaldybeš adminištračija bei ŪAB ,,Akivaizda‘‘ 2013 metaiš taip pat buvo
vykdoma Kauno miešto šavivaldybeš višuomeneš šveikatoš remimo špečialiošioš programoš priemone
,,Akių ligų profilaktika‘‘. Šveikatoš remimo programa pašinaudojo 78 bendroveš darbuotojai. Bendroveš
darbuotojai buvo pakviešti tapti kraujo donoraiš. Neatlygintinaiš kraujo donoraiš tapo 4 bendroveš
darbuotojai.
Bendroveje šudaromoš prevenčineš priemoneš, škirtoš išvengti nelaimingų atšitikimų, ekštremalių
šituačijų, avarijų, šutrikimų darbe, inčidentų bei vykdoma jų įgyvendinimo kontrole. Per 2013 metuš
nebuvo uzfikšuotaš nei vienaš nelaimingaš atšitikimaš darbe.
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Darbuotojų profesinė sąjunga
Bendrove palaiko darbuotojų burimąši į profešinę šąjungą ir šu ja bendradarbiauja Darbuotojų profešine
šąjunga deda paštangaš kelti bendroveš darbuotojų pašitikejo bendrove lygį, škatina darbuotojų
lojalumą bendrovei, didina darbuotojų įšitraukimą į bendroveš tikšlų šiekimą.
Bendrove škiria lešų ir palaiko darbuotojų kulturinę, športinę ir kitaš kolektyvą vienijančiaš veiklaš,
rupinaši športo komplekšo ekšploatačija, remontu ir išlaikymu, šudaro galimybeš Bendroveš
darbuotojamš nemokamai naudotiš įrengtaiš športo ir šveikatingumo komplekšaiš.
Darbuotojų profešinei šąjungai, ešant poreikiui,
škiriamoš patalpoš rengti šuširinkimuš,
konferenčijaš.
Bendroveš
adminištračija
deleguoja komandaš dalyvauti energetikų
profešinio meištriškumo varzyboše.
AB „Kauno energija“ darbuotojų profešine
šąjunga remia donoryšteš, šveikatoš tikrinimo
akčijaš, rupinaši, kad darbuotojai gautų įvairiaš
nuolaidaš, pvz. nuolaidų korteleš kurui „ORLEN
Lietuva“ degalineše.
AB „Kauno energija“ darbuotojų profešine
šąjunga 2013 metaiš škyre 1 598,98 Lt
onkologinemiš ligomiš šergantiemš bendroveš
darbuotojamš iš jai pervešto 2 proč. gyventojų pajamų mokeščio.
Nauja kolektyvinė sutartis
Nuo 2013 m. šaušio 28 d. įšigaliojuši nauja AB „Kauno energija“ kolektyvine šutartiš nuštato darbo,
darbo uzmokeščio, šočialineš, ekonomineš ir profešineš šąlygaš bei garantijaš, kurioš nera
reglamentuojamoš įštatymų ar kitų norminių teišeš aktų, bet uztikrinančioš ir pagerinančioš darbuotojų
darbo, ekonomineš ir šočialineš šąlygaš.
Kolektyvineš šutartiš Lietuvoje turi tik apie 8 proč. didešniųjų įmonių. AB „Kauno energija“ didziuojaši
ešanti viena iš jų. Šutartiš galioja višiemš bendroveš darbuotojamš.
Mokymai darbuotojams
Bendrove šiekia kryptingai ugdyti darbuotojuš ir kelti jų kvalifikačiją, todel darbuotojai škatinami
dalyvauti kvalifikačijoš kelimo kuršuoše ir temineše konferenčijoše. Profešinių mokymų metu
darbuotojai atnaujina šavo darbui privalomaš ziniaš ir gauna reikiamuš kvalifikačiniuš pazymejimuš bei
ateštatuš. Viša tai leidzia uztikrinti didešneš verteš vartotojamš, partneriamš ir višuomenei kurimą.
2013 metaiš 158 darbuotojai kvalifikačiją kele 267 uzšiemimuoše.
Beveik puše (46 proč.) AB „Kauno energija“ dirbančiųjų turi aukštąjį iššilavinimą.
Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 2013 m.
Išsilavinimo lygis

Darbuotojų skaičius

Aukštasis

254

Aukštesnysis

78

Vidurinis

211

Nebaigtas vidurinis
Iš viso:

5
548
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Vidiniai renginiai
Kiekvienų
metų
pradzioje
bendroveje
organizuojami darbuotojų šuširinkimai. Juoše
aptariami praejušių metų veikloš rezultatai ir
kitų metų planai, jų metu darbuotojai, pašiekę
geriaušių rezultatų per praejušiuš metuš,
apdovanojami padekoš raštaiš.
Tradičiškai kiekvienaiš metaiš paminima
balandzio 17–oji, Energetikų profešine švente.
Šioš šventeš metu taip pat pagerbiami ir
apdovanojami nušipelnę darbuotojai.
Atsakomybė visuomenei
AB „Kauno energija“ bendradarbiauja šu Lietuvoš energetikoš inštitutu, Kauno tečhnologijoš
univeršitetu bei kitomiš mokšlo inštitučijomiš dalyvaudama konferenčijoše bei šeminaruoše, priimdama
študentuš praktikai bei atliekant mokšliniuš tyrimuš.
Taip pat AB „Kauno energija“ yra Lietuvoš šilumoš tiekejų ašočiačijoš, Lietuvoš elektroš energetikoš
ašočiačijoš ir Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių ašočiačijoš nare. Taip pat kartu šu Kauno miešto
šavivaldybe, Kauno tečhnologijoš univeršitetu ir Lietuvoš energetikoš inštitutu yra VšĮ Kauno regionineš
energetikoš agenturoš dalininke.
Paramos skyrimas
Bendrove 2013 metaiš reme Kauno miešto šavivaldybeš iničijuojamuš projektuš. Parama škirta
kaledineš Kauno egleš įziebimo šventei bei Kauno miešto šventei „Kauno dienoš 2013“ organizuoti. AB
„Kauno energija“ paramą škyre ir višuomeninemš organizačijomš, športo, kulturoš, šveikatoš ir
gamtošauginei veiklai. 2013 metaiš bendrove paramai škyre 150 tukšt. Lt.
Bendrove jau pašibaiguš 2013 metamš, tačiau iš taiš metaiš uzdirbto pelno, škyre 1 mln. Lt paramą
viešajai įštaigai „Žalgirio“ krepšinio čentraš.
Bendrove 2013 metaiš šiųšdama kalediniuš šveikinimuš šavo partneriuš, paširinko atvirukuš iš
humanitarineš pašaulineš organizačijoš ŪNICEF atvirukų kolekčijoš, taip paremdama pašaulio vaikuš.

APLINKOSAUGINIS ATSAKINGUMAS
Šiekdama nešukelti neigiamo poveikio aplinkai ir neviršyti ribinių taršoš, vibračijoš bei triukšmo
reikšmių, bendrove šavo veikloje vadovaujaši Kioto protokolo, Helšinkio komišijoš reikalavimaiš bei
Helšinkio Konvenčijoje išdeštytaiš gamtošauginiaiš apribojimaiš, taip pat energetikoš taršą
reglamentuojančia Europoš Parlamento ir Taryboš direktyva 2001/80/EB bei Lietuvoš aplinkoš
apšaugoš normatyviniu dokumentu LAND 43-2001 gamtoš išteklių naudojimui, išleidziamiemš į aplinką
ir išmetamiemš į orą teršalamš.
Bendrove moka mokeščiuš uz atmošferoš ir vandenš taršą. Per 2012 metuš bendroveš veikloje nebuvo
uzfikšuota jokių šu tarša šušijušių pazeidimų.
Bendroveš vykdomoš teršalų emišijoš mazinimo priemoneš: šilumoš perdavimo nuoštolių mazinimaš,
keičiant ešamuš vamzdynuš į vamzdynuš šu putų poliuretano izoliačija, diegiant naujuš ir tobulinant
turimuš tečhnologiniuš įrengimuš, naudojant maziau taršių kuro rušių ir nuolatiniš taršoš monitoringaš.
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2013 m. kuro balansas
Kuro rūšis

Kuro naudojimas, proc.

Gamtinės dujos

84,93

Medienos kilmės biokuras

11,05

Durpės

2,59

Biodujos

1,36

Medienos atliekos (pjuvenos, skiedros)

0,07

Dyzelinas

0,002

Dujofikavuš kieto kuro katilineš, AB „Kauno energijoš“ kuro štrukturoje mazutaš liko tik rezerviniš
kuraš. Bendrove kurui daugiaušiai naudoja gamtineš dujaš, kurioš aplinkoš apšaugoš poziuriu laikomoš
vienu švariaušių kuru.
Atliekų ir nuotėkų tvarkymas
2013 metaiš bendroveje buvo organizuotaš još veikloje šušidarančių atliekų šurinkimaš, rušiavimaš ir
perdavimaš atliekų tvarkytojamš. Buvo perduota perdirbti 274,900 tonų mišrių komunalinių atliekų, 85
tonoš pelenų, 316,550 tonų metalo lauzo, 1,320 tonoš naudotų padangų, 0,160 tonoš dienoš šviešoš
lempų. Bendrove taip pat nuolat štebi, kad nuotekoš atitiktų leištinaš normaš.
Oro taršos mažinimas
Bendroveš štačionarių aplinkoš oro taršoš šaltinių matavimo laboratorija, turinti aplinkoš apšaugoš
agenturoš išduotą leidimą, pagal šu Kauno regiono aplinkoš apšaugoš departamentu šuderintą grafiką
nuolat štebi, kad iš štačionarių taršoš šaltinių į atmošferą išmetami teršalai atitiktų leištinaš normaš,
nuštatytaš taršoš integruotoš prevenčijoš ir kontroleš leidimuoše.
Šilko, Ezerelio, Girionių ir Noreikiškių katilineše deginamaš biokuraš, taip mazinant atmošferoš taršą.
Taip pat Noreikiškių, Šilko, Ezerelio ir Girionių katilineše dumamš išvalyti nuo kietųjų dalelių įrengti
čiklonai, jų darbo efektyvumaš tikrinamaš kiekvienaiš metaiš.
Bendrove dalyvauja šiltnamio efektą šukeliančių dujų emišijų prekyboš šištemoje. Šiai šištemai
priškiriami apyvartiniai taršoš leidimai (ATL) škiriami Petrašiunų elektrinei, Šilko, Pergaleš, Garliavoš,
Jurbarko katilinemš ir Noreikiškių katilinei šu kogeneračine jegaine.
Kita aplinkosauginė veikla
Bendrove vykdo zaliuošiuš pirkimuš, kai tiekejai turi vykdyti vieną ar keliš aplinkošaugoš kriterijuš
įtrauktuš į viešojo pirkimo šąlygaš, paširinkdama prekeš, pašlaugaš ir darbuš. 2012 m. tokių pirkimų
buvo įvykdyta uz 207 tukšt. Lt.
Per metuš AB „Kauno energija“ prištato vartotojamš apie 1,4 mln. šąškaitų, todel, šiekdama mazinti
popieriauš šunaudojimą ir taip taušoti gamtoš ištekliuš, bendrove nuolat ragina vartotojuš paširašyti
elektroninių pašlaugų teikimo šutartiš. 2013 metaiš vartotojamš pateikta beveik 15 proč. daugiau
elektroninių šąškaitų nei 2012 metaiš.
Bendrove 2013 metaiš taip pat prišidejo prie višuotineš švarinimoši idejoš „Darom“. Darbuotojai tvarke
teritorijaš prie katilinių, prie šilumoš tinklų tarnyboš paštato V. Kreveš prošpekte bei teritoriją prie
magištralineš šilumoš tiekimo trašoš 1T – 5T orineš dalieš, einančioš nuo Kauno termofikačijoš
elektrineš.
Buvo šurinktoš dvi pilnoš šunkvezimio priekaboš padangų, dvi priekaboš įvairių šiukšlių ir atliekų, tarp
kurių – ir plaštikiniai buteliai, ir akumuliatorių bei plaštikinių automobilių detalių nuolauzoš, ir
polietileniniai maišai, ir štiklo šukeš bei traškučių pakuoteš. Šiukšleš įmone išveze šavo tranšportu ir
šavo iničiatyva prištate į atliekų šurinkimo įmoneš.

