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SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 2008

TURINYS

ATASKAITOS APIMTIS
Trečioji TEO LT, AB (toliau – TEO arba 
Bendrovės) Socialinės atsakomybės 
ataskaita apima Bendrovės socialinės 
atsakomybės projektus ir veiklas 
aplinkosaugos, rinkos, santykių su 
darbuotojais bei visuomene srityse 2008 
metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. 
imtinai). TEO antrinių įmonių duomenys į 
šią ataskaitą nėra įtraukti. Planuojama 
pradėti tokius duomenis teikti per 
artimiausius trejus metus.

Ataskaita lietuvių ir anglų kalbomis 
publikuojama nuo 2009 metų balandžio 
mėnesio PDF formatu Bendrovės interneto 
tinklalapyje. Darbuotojams ataskaita taip 
pat pateikiama Bendrovės intranete. 
Siekiant tausoti gamtos išteklius, ataskaita 
nėra spausdinama, o įrašoma į USB raktą, 
kuris platinamas suinteresuo toms 
grupėms.

Ankstesnė TEO socialinės atsakomybės 
ataskaita buvo išleista 2008 metų balandį ir 
apėmė socialiai atsakingą Bendrovės veiklą 
2007 metais. Bendrovė socialinės 
atsakomybės ataskaitas leidžia kartą per 
metus. 

ATASKAITA SKIrTA šIOMS 
SuINTereSuOTOMS GruPĖMS:

klientams■■

darbuotojams■■

investuotojams■■

tiekėjams■■

verslo ir socialiniams ■■

partneriams
visuomenei■■

Pastabas, klausimus ir kitą su TEO socialine 
atsakomybe susijusią informaciją galima siųsti  
el. paštu arba paštu. 

Kontaktinis atstovas:
Jūratė Jakimavičienė
TEO socialinės atsakomybės projektų vadovė

jurate.jakimaviciene@teo.lt
Tel. (8 5)  236 7421
Faks. (8 5) 278 3742 
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius, Lietuva

Ši ataskaita buvo parengta remiantis 
Visuotinio atsiskaitomumo iniciatyvos (angl. 
Global Reporting Initiative (GRI) gairėmis, 
kurios apibrėžia socialinę atsakomybę kaip 
įmonės darnios plėtros praktikos matavimą, 
atskleidimą ir atskaitomybę vidinėms bei 
išorinėms suinteresuotoms grupėms. 

Mes deklaruojame, kad ši ataskaita atitinka 
Visuotinio atsiskaitomumo iniciatyvos 
(toliau – GRI) C pritaikymo lygmens 
reikalavimus. Pritaikymo lygmuo buvo 
nustatytas savęs vertinimo būdu. 
Nepriklausomas šios socialinės 
atsakomybės ataskaitos auditas nebuvo 
atliktas.

ATASKAITOS TOBuLINIMO eTAPAI
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ATSKLeIDIMų ATžvILGIu, PrIvALOMų 

C PrITAIKYMO LYGIuI, BeI 
PAPILDOMAI:

1.2
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B PrITAIKYMO LYGIuI
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NĖrA PrIvALOMA
vADOvYBĖS POžIūrIO ATSKLeIDIMAI 

KIeKvIeNAI rODIKLIų KATeGOrIjAI
vADOvYBĖS POžIūrIO ATSKLeIDIMAI 

KIeKvIeNAI rODIKLIų KATeGOrIjAI

MAžIAuSIAI 10 rODIKLIų 
NAuDOjIMAS, BeNT PO vIeNą Iš 
KIeKvIeNOS SrITIeS: SOCIALINĖS, 
eKONOMINĖS, APLINKOSAuGOS

MAžIAuSIAI 20 rODIKIų 
NAuDOjIMAS, BeNT PO vIeNą Iš 

KIeKvIeNOS SrITIeS: eKONOMINĖS, 
APLINKOSAuGOS, žMOGAuS TeISIų, 
DArBO SANTYKIų, vISuOMeNĖS Ir 

ATSAKINGų PrODuKTų

vISų PAGrINDINIų G3 rODIKIų Ir 
veIKLOS rODIKLIų PAGAL SeKTOrIų 

NAuDOjIMAS, MATerIALuMO 
PrINCIPu PAGrINDžIANT:
A) rODIKLIO NAuDOjIMą

ArBA
B) rODIKLIO NeNAuDOjIMą

I etapas III etapas V etapas

G3 ĮMONĖS 
APIBūDINIMO 
ATSKLeIDIMAI

G3 veIKLOS 
rODIKLIAI Ir 

veIKLOS rODIKLIAI 
PAGAL SeKTOrIų

G3 vADOvYBĖS 
POžIūrIO 

ATSKLeIDIMAI

mailto:jurate.jakimaviciene@teo.lt
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SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 2008

TURINYS

Pristatau Jūsų dėmesiui TEO ataskaitą, atspindinčią Bendrovės 
veiklą socialinės atsakomybės ir darnios plėtros srityje 2008 metais. 

Lietuvos ekonomikai 2008-ieji buvo prieštaringi, neramūs, su 
sparčiai gilėjusia recesija metų pabaigoje. Šiame sparčiai 
prastėjančiame ekonominiame kontekste TEO pavyko užtikrinti 
stabilų verslo augimą, baigti metus puikiais finansiniais rodikliais. 
Kartu buvo užtikrinta galimybė Bendrovei vykdyti projektus 
socialinės partnerystės, informacinės visuomenės plėtros, 
ekologijos ir kitose socialiai reikšmingose srityse. Asmeniškai 
atkreipčiau Jūsų dėmesį į du didelius mūsų darbus – pernai TEO 
vykdytą kompleksinę savanorystės plėtojimo Lietuvoje programą 
ir įmonės darbuotojų ekologinės elgsenos skatinimo bei gamtos 
išteklių taupymo projektą „Tausok ir keiskis“. 

TEO pernai taip pat nuosekliai plėtojo socialinę atsakomybę, kaip 
specifinę vadybinę discipliną − buvo įsteigta Socialinės 
atsakomybės projektų vadovo pareigybė, pereita prie 
planuojamos ir reguliarios veiklos. 

Šiuos ir kitus socialinėje srityje TEO nuveiktus darbus rasite detaliai 
išvardintus ir aprašytus tolimesniuose šios ataskaitos puslapiuose. 
Čia galima būtų dėti tašką, bet prieš tai norėčiau pasidalinti su 
Jumis dar viena man asmeniškai svarbia mintimi. 
Pasaulio ir Lietuvos ekonomikai patekus į recesijos duobę, 

ekonomikos teoretikų bei ekspertų žvilgsnis nukrypo į sistemines 
problemas, daugiausiai liečiančias finansų rinkas ir jose 
vykstančius procesus, bei naujų rinkų reguliavimo mechanizmų 
nustatymo problematiką. Mano supratimu, dabartinės krizės 
šaknų reikėtų ieškoti pirmiausiai nesubalansuotoje verslo 
praktikoje ir kultūroje. Krizės įvyksta dėl ypač perdėto gobšumo ir 
dirbtinio finansų ir kitų rinkų „išsipūtimo“, kai niekas negalvoja apie 
pasekmes ir siekia tik greito ir trumpalaikio pelningumo, 
daugiausiai kitų rinkos dalyvių sąskaita. Versle trūkstant socialiniu 
atsakingumu bei morale grįstos savireguliacijos, vargu ar 
įmanoma sukurti tokias „naujas žaidimo taisykles“, kurios galėtų 
garantuoti tolygų ekonomikos vystymąsi ilgam laikui.

Dabartinė krizė yra ne kas kita, kaip grįžimas prie normalios ir 
nuoseklios ekonominės raidos. Prie brandžios vadybos, kurios 
pagrindinis tikslas – siekti ne milžiniško pelningo augimo, bet 
balansuotai saugoti dabartinę įmonės ar rinkos ilgalaikę vertę. 
Rinkose taip pat teks išmokti dirbti su ilgalaikėmis ir nedidelio 
pelningumo kapitalo grąžomis. Manau, kad naujausia vadybos 
„mada“ vadinsis „Ilgalaikės ekonominės vertės sukūrimas ir 
išsaugojimas ateities kartoms“, ir ji dar tvirčiau nei iki šiol remsis 
verslo socialinės atsakomybės bei harmoningos plėtros principais. 

VADOVO ŽODIS

Arūnas Šikšta, 

TEO LT, AB Generalinis direktorius



5

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 2008

TURINYS

TEO POŽIŪRIS Į SOCIALINĘ ATSAKOMYBĘ
TEO socialinę atsakomybę suvokia kaip nuoseklią, ilgalaikę veiklos strategiją, kuri 
pirmiausiai atsispindi Bendrovės filosofijoje:

TEO VERTYBĖS
ATVIRUMAS, ATSAKINGUMAS, VEIKLUMAS, BENDRADARBIAVIMAS

Diegdama socialiai atsakingo verslo kultūrą 
bei praktiką įmonėje ir jos aplinkoje, TEO 
atsižvelgia į socialinius bei gamtosauginius 
verslo aspektus, prisiima atsakomybę už 
savo veiklos trumpalaikes bei ilgalaikes 
pasekmes kaip rinkos dalyvis, darbdavys, 
vartotojas ir kaip visuomenės narys.  

TEO MISIJA
KURTI VERTę AKcININKAMS IR KLIENTAMS, TEIKIANT pRofESIoNALIAS IR KoKyBIšKAS 
TELEKoMUNIKAcIjų, TV IR IT pASLAUGAS

TEO VIZIJA
TAVo GERIAUSIAS pARTNERIS BENDRAUjANT SU NUoLAT KINTANčIU pASAULIU
Pasitelkdami moderniausias technologijas, suteikiame savo klientams galimybę pasiekti žmones, žinias ir pramogas

Tokiu būdu TEO realizuoja savo socialinę 
atsakomybę per kryptingą korporatyvinį 
elgesį keturiose svarbiausiose srityse, 
kurios įtvirtintos Bendrovės Socialinės 
atsakomybės politikoje:

rinkoje■■

aplinkosaugos srityje■■

santykiuose su darbuotojais■■

santykiuose su visuomene.■■

Savo kasdienėje veikloje TEO vadovaujasi 
šiais dokumentais: 

■■ TEO socialinės atsakomybės politika

■■ TEO etikos kodeksu

„TeliaSonera” socialinės atsakomybės ■■

politikos gairėmis

Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo ■■

principais

Visuotinės atsiskaitomumo iniciatyvos ■■

(angl. Global Reporting Initiative (GRI) 
rekomendacijomis (rengiant socialinės 
atsakomybės ataskaitą) 

Europos telekomunikacijų tinklo ■■

operatorių asociacijos (ETNO) 
Aplinkosaugos chartija  

Lietuvos Respublikos Reklamos etikos ■■

kodeksu

http://www.teo.lt/lt/soc_partneryste-1022.html
http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/Apie%20mus/Etikos_kodeksas.pdf
http://www.teliasonera.com/about_teliasonera/corporate_responsibility
http://www.undp.lt/lt/index.html?id=224
http://www.globalreporting.org/Home
http://www.etno.be/Default.aspx?tabid=1282
http://www.reklamosbiuras.lt/lt.php/
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TURINYS

Strateginės kryptys 2008 metais įgyvendinti veiksmai (santrauka) 2009 metų tikslai

rINKA Mažinti skaitmeninę technologijų 
atskirtį

* Diegtos atskirtį mažinančios technologijos (fTTH, DVB-T), 
prisidėta prie interneto infrastruktūros plėtros projektų (RAIN)

* Toliau diegti atskirtį mažinančias technologijas (fTTH, DVB-T) 
* prisidėti prie interneto infrastruktūros plėtros projektų 

Įgyvendinti priemones, 
padedančias vartotojams saugiai 
naudotis internetu

* pristatytos šios srities paslaugos („Triguba apsauga“, kitos)
* Dalyvauta Europos Komisijos (EK) programoje „Saugesnis 
internetas LT“

* Inicijuoti „Saugesnio interneto akademijos ant ratų“ turą po Lietuvą 
* Išleisti šviečiamojo pobūdžio leidinį, skirtą pradedantiems naudotis internetu 
* prisidėti prie interneto naudojimą kaimiškose vietovėse skatinančio projekto 
„Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimo

APLINKOSAuGA Tausoti gamtos išteklius * Sunaudota mažiau vandens, popieriaus palyginti su 2007 
metais

* pereiti prie sertifikuoto ekologiško popieriaus naudojimo administracinėms reikmėms 
* Sumažinti popieriaus naudojimą biuro reikmėms 10 procentų 
* Sunaudoti ne didesnį vandens, tenkančio vienam darbuotojui, kiekį nei 2008 metais 
* Suvartoti ne daugiau elektros energijos nei 2008 metais

Mažinti co2 išmetimą į aplinką * Suvartota mažiau kuro Bendrovės transporto parko reikmėms
* Į aplinką išskirta mažiau teršalų iš automobilių

* 10 procentų sumažinti kuro sunaudojimą TEo eksploatuojamų automobilių 
* 10 proc. sumažinti į aplinką TEo transporto parko automobilių išmetamų teršalų kiekį  
* Mažinti verslo kelionių automobiliais ir lėktuvais skaičių, keičiant jas moderniais, 
aplinką tausojančiais bendravimo būdais – vaizdo, telekonferencijomis, internetu ir pan.

Skatinti atliekų rūšiavimą 
Bendrovėje ir jų utilizavimą

* Įdiegta buitinių atliekų rūšiavimo sistema šešiuose Bendrovės 
pastatuose Vilniuje
* Vykdyta darbuotojų informavimo šia tema kampanija

* Baigti atliekų rūšiavimo sistemos diegimą Bendrovėje 
* Tęsti darbuotojų informavimą apie rūšiavimo galimybes ir privalumus

Įtraukti darbuotojus į 
aplinkosaugos iniciatyvas

Bendrovėje pradėtas projektas „Tausok ir keiskis” * Didinti darbuotojų įsitraukimą į projektą „Tausok ir keiskis“ 
* Skatinti darbuotojus ir jų šeimos narius dalyvauti aplinkos tvarkymo akcijose ir už 
Bendrovės ribų 

Įtraukti aplinkosaugos kriterijus į 
Bendrovės pirkimų tvarką

parengti papildomi aplinkosaugos kriterijai patvirtinti papildomus aplinkosaugos („Žaliuosius“) kriterijus Bendrovės pirkimų tvarkoje

STRATEGINĖS KRYPTYS IR TIKSLAI
Planuodama Bendrovės socialinės atsakomybės ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, TEO atsižvelgia į Bendrovės verslo strategiją, socialinės 
atsakomybės politiką, tarptautinius bei nacionalinius įsipareigojimus socialinės atsakomybės srityje, taip pat – bendrą ekonominę, 
socialinę ir aplinkosauginę padėtį šalyje bei pasaulyje.
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TURINYS

DArBuOTOjAI Didinti darbuotojų lojalumą * Atliktas darbuotojų prisirišimo tyrimas * Didinti darbuotojų lojalumo rodiklį 

Gerinti darbo sąlygas Bendrovėje, kuriant 
pozityvią, sveiką ir saugią darbo 
atmosferą

* Didžiajai daliai darbuotojų pakeltas pagrindinis 
atlyginimas (didesnis nei rinkos vidurkis)
* pakeisti kompiuteriai 
* Ilgiau nei metus Bendrovėje dirbantys darbuotojai 
apdrausti papildomu sveikatos draudimu.

* Išlaikyti darbuotojų atlyginimų, socialinių reikmių fondų dydį bei galimybę 
darbuotojams naudotis papildomomis socialinėmis garantijoms kaip ir 2008 metais

Suteikti darbutojams galimybę derinti 
darbo ir šeimos įsipareigojimus

* Suteikta galimybė darbuotojams pradėti ir baigti darbą 
jiems patogiu laiku 

* Suteikti galimybę nepilnamečių vaikų turintiems, neįgaliuosius ar senyvo amžiaus 
šeimos narius prižiūrintiems bei finansinių sunkumų turintiems bendrovės 
darbuotojams geriau derinti darbo ir šeimos interesus, dalyvaujant UNDp vykdomoje 
programoje „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas“ 
* Suteikti galimybę darbuotojų šeimos nariams naudotis papildomomis socialinėmis 
naudomis panašiomis sąlygomis kaip ir Bendrovės darbuotojams 

Stiprinti ryšį su darbuotojais, užtikrinti 
jiems grįžtamojo ryšio galimybę

* Atlikti darbuotojų nuomonės, padalinių 
bendradarbiavimo tyrimai 
* Vyko kalėdiniai renginiai darbuotojams ir jų vaikams

* Surengti  Bendrovės vadovybės susitikimų su darbuotojais ciklą, siekiant užtikrinti 
sklandų bei konstruktyvų dialogą 
* Stiprinti bendradarbiavimą tarp Bendrovės padalinių, rengiant darbuotojams šios 
srities mokymus, vertinant ir skatinant bendradarbiavimą 
* Didinti žinomumą apie karjeros galimybes  Bendrovėje vidiniais komunikacijos kanalais 

Investuoti į darbuotojų kompetencijų 
plėtrą

* padidėjo mokymuose dalyvavusių TEo darbuotojų 
procentinė dalis, pailgėjo mokymų laikas, tenkantis vienam 
TEo darbuotojui 

* Darbuotojų mokymams ir ugdymui skirti ne mažiau lėšų nei 2008 metais (neįskaitant 
ES paramos) 
* Užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas turėtų jo metinę veiklą ir ateinančių metų veiklos 
bei kompetencijų plėtros perspektyvas įvertinantį pokalbį su savo tiesioginiu vadovu 

vISuOMeNĖ propaguoti socialiai atsakingo verslo 
idėją Lietuvoje

Dalyvauta Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo 
veikloje

pirmininkauti Nacionaliniam atsakingo verslo įmonių tinklui, siekiant aktyvinti įmonių 
bendradarbiavimą ir stiprinti socialinės atsakomybės atskaitomybės tradicijas

Skatinti savanorystę Bendrovėje ir už jos 
ribų

* parengtas tyrimas, iliustruojantis savanorystės padėtį 
Lietuvoje 
* Surengta tarptautinė konferencija 
* Išleistas leidinys

* Skatinti Bendrovės darbuotojus įsitraukti į savanoriškas visuomenines veiklas  
* propaguoti savanorystės idėjas už Bendrovės ribų

Diegti ateities lyderių ugdymą 
skatinančius projektus

pradėti ar tęsti šios srities projektai, iniciatyvos (moksleivių 
IT konkursas „Bebras“, jaunimo verslumo konkursas „profas“, 
kiti)

* Tęsti šios srities projektus ir iniciatyvas

Skatinti socialinį bendradarbiavimą su 
vietos bendruomenėmis

pradėti ar tęsti šios srities projektai, iniciatyvos (remtos 
miestų šventės, kultūros, socialinio solidarumo ir kiti 
projektai)

* Tęsti pradėtus kultūros, socialinio solidarumo, paramos vietos bendruomenėms 
projektus ir iniciatyvas, prisidėti prie naujų šios srities projektų įgyvendinimo 
* prisidėti prie Lietuvos tūkstantmečio renginių palaikymo

vADYBA Įdiegti socialinės atsakomybės politiką 
bei veiklos principus ir antrinėse TEo 
grupės bendrovėse

* Atlikta TEo socialinės atsakomybės vadybos analizė 
* Įsteigta socialinės atsakomybės projektų vadovo 
pareigybė

* Numatyti TEo grupės įmonėse asmenis, atsakingus už reguliarų informacijos teikimą  
socialinės atsakomybės temomis

Tobulinti TEo socialinės atsakomybės 
atskaitomybę remiantis GRI (angl. Global 
Reporting Initiative) rekomendacijomis

* Atlikta TEo Socialinės atsakomybės atskaitomybės analizė 
* Numatyta reguliari GRI rodiklių (ekologinių) stebėsena

* plėsti Bendrovėje reguliariai stebimų GRI rodiklių sąrašą, įtraukiant į jį daugiau 
ekonominių, socialinių rodiklių
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TURINYS

TEO IŠ ARČIAU
TEO yra didžiausia Lietuvoje integruotų 
telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugų 
teikėja.

PAGrINDINIAI TeO PreKĖS  
žeNKLAI Ir PASLAuGOS:

VOX – Bendrovės  tinkle teikiama ■■

balso telefonijos paslauga, skirta 
privatiems klientams.

ZEBRA – interneto paslaugos ■■

privatiems klientams: Spartusis 
internetas ir Belaidis internetas.

GALA – televizijos paslaugos: ■■

skaitmeninės antžeminės televizijos 
(DVB-T) paslauga „Skaitmeninė GALA“ 
ir internetinė televizija (IPTV) − 
„Interaktyvioji GALA“.

TEO VERSLAS – paslaugos ir ■■

sprendimai verslui (balso, interneto, 
duomenų perdavimo ir IT paslaugos).

TeO vALDYMO STruKTūrA

Centrinė TEO būstinė yra įsikūrusi Vilniuje, 
Savanorių pr. 28. Bendrovė teikia paslaugas 
visoje Lietuvoje.

SvArBūS 2008 MeTų ĮvYKIAI

Vasario 6 d. patvirtintas TEO Bendravimo su klientais standartas■■

Vasario 7-8 d. Vilniuje vykusio NATO gynybos ministrų susitikime TEO buvo pagrindinė ■■

IT ir telekomunikacijų paslaugų teikėja
Vasario-birželio mėnesiais atnaujinti 8 TEO klientų aptarnavimo centrai, 1 atidarytas ■■

naujas
Kovą pradėta teikti skaitmeninės antžeminės televizijos paslauga „Skaitmeninė GALA“;■■

Kovą startavo aplinkosaugos projektas „Tausok ir keiskis“■■

Balandį TEO įmonių grupės darbuotojai, Bendrovėje dirbantys ne trumpiau nei metus, ■■

apdrausti papildomu sveikatos draudimu
Liepos 29 d. startavo atnaujintas portalas ZEBRA.LT ■■

Rugpjūtį Lietuvą pasiekė mobilus klientų aptarnavimo salonas TEOBUSAS■■

Rugsėjį pristatyta interneto saugumo paslauga „Triguba apsauga“■■

vALDYBA

pardavimo ir 
klientų 

aptarnavimo 
tarnyba

GeNerALINIS 
DIreKTOrIuS

paslaugų 
plėtros ir 

rinkodaros 
tarnyba

finansų tarnyba

Vidaus audito skyrius Rizikų valdymo skyrius

Tinklo 
technologijų 

tarnyba

personalo skyrius Korporatyvinės 
komunikacijos skyrius

Strateginės plėtros  
ir tyrimų skyrius

Korporatyvinio 
administravimo ir 

teisės reikalų skyrius
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TeO ĮMONIų GruPĖ

TEO LT, AB – pagrindinė TEO įmonių 
grupės įmonė, siūlanti balso telefonijos, 
interneto, skaitmeninės televizijos, 
duomenų perdavimo, IT bei tinklų 
sujungimo paslaugas Lietuvoje. Jai taip pat 
priklauso interneto vartai www.zebra.lt.

UAB „Lintel“ yra didžiausia pagal verslo 
apimtis ir moderniausia pagal 
technologijas ir vadybą kontaktų centro 
paslaugų teikėja Lietuvoje. Įmonė kasmet 
aptarnauja apie 16 milijonų  skambučių. 
„Lintel“ teikia informacijos telefonu 118 
paslaugą, pagalbą kompiuterių 
vartotojams telefonu 1518. Verslo 
klientams „Lintel“ teikia nuotolinio klientų 
aptarnavimo sprendimus.

UAB „Baltic Data Center“ – duomenų 
centrų ir informacinių sistemų valdymo 
lyderė Baltijos šalyse. „Baltic Data Center“ 
teikia profesionalias duomenų centrų bei 
kompiuterinių darbo vietų priežiūros ir IT 
pagalbos tarnybos „Service Desk“ 
paslaugas stambiajam verslo segmentui. 

Įmonę „Nacionalinė skaitmeninė 
televizija“ TEO įsigijo 2008 metų sausio 3 
dieną. Ši įmonė turėjo teisę retransliuoti 
televizijos kanalus skaitmeninės 
antžeminės televizijos (DVB-T) tinklais, o 
nuo 2008 metų kovo pradėjo teikti 
skaitmeninės antžeminės televizijos 
paslaugą „Skaitmeninė GALA“. Nuo 2008 

metų pabaigos ši bendrovė buvo 
integruota į TEO LT, AB.

UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ 
teikia mokymo bei konsultavimo 
paslaugas, rengia sertifikuotus mokymus. 
„Kompetencijos ugdymo centras“ – viena 
didžiausių darbuotojų ugdymo įstaigų 
Lietuvoje.

VšĮ „TEO sportas“ valdo TEO moterų 
krepšinio komandą – daugkartinę Lietuvos 
ir Baltijos šalių moterų krepšinio čempionę, 
moterų Eurolygos pirmenybių dalyvę. TEO 
yra vienintelė ne pelno siekiančios 
organizacijos VšĮ „TEO sportas“ steigėja.

DArBuOTOjAI

2008 metų gruodžio 31 dienos 
duomenimis, TEO įmonių grupėje dirbo 
3332 darbuotojai.

TEO darbuotojų įmonių grupėje skaičius

TEO LT, AB 2183
UAB „Lintel“ 934
UAB „Baltic Data Center“ 186
UAB „Kompetencijos ugdymo 
centras“ 22

VšĮ „TEO sportas“ 7

2008 metų  pagrindiniai TEO įmonių grupės finansų ir veiklos REZULTATAI

2008 m. 2007 m. Pokytis (%)

Pajamos (tūkst. Lt) 826 267 793 450 4,1

Pelnas (tūkst. Lt) 159 908 162 830 (1,8)

Kapitalizacija (tūkst. Lt) 945 299 1 931 343 (51,1)

Naudojamų telefono ryšio linijų skaičius 767 805 788 946 (2,7)

Plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius 298 080 258 819 15,2

Skaitmeninės TV paslaugų vartotojų skaičius 66 677 17 453 282,0

Belaidžio interneto prieigos taškų skaičius 4 203 3 182 32,1

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 3 332 3 177 4,9

Pagrindinis TEO akcininkas yra ■■

didžiausia Šiaurės ir Baltijos šalių 
telekomunikacijų įmonė 
„TeliaSonera AB“, netiesiogiai 
valdanti 60 proc. Bendrovės 
akcijų.

http://www.lintel.lt/lt
http://www.bdc.lt/
www.kuc.lt
http://www.teobasket.lt/
http://www.teo.lt
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TeO  vALDYMAS

Pagal TEO LT, AB įstatus Bendrovės 
valdymo organai yra visuotinis akcininkų 
susirinkimas, valdyba ir generalinis 
direktorius. Visuotinio akcininkų 
susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės 
įstatuose numatytais visuotinio susirinkimo 
kompetencijos klausimais, yra privalomi 
akcininkams, valdybai, generaliniam 
direktoriui ir kitiems Bendrovės 
darbuotojams. Eilinis visuotinis akcininkų 
susirinkimas vyksta kasmet, ne vėliau kaip 
per keturis mėnesius nuo finansinių metų 
pabaigos, t. y. gruodžio 31 dieną. 

VISUoTINIS AKcININKų SUSIRINKIMAS

GENERALINIS  DIREKToRIUS

AUDITo KoMITETAS vALDYBA ATLyGINIMų KoMITETAS

Bendrovės valdybą sudaro septyni nariai, 
išrenkami dvejiems metams visuotinio 
akcininkų susirinkimo metu. Valdyba 
formuoja du komitetus: Audito ir 
Atlyginimų. Kiekvieną komitetą sudaro trys 
valdybos nariai. Bendrovė turi vidaus 
auditorius. Nepriklausomą išorės auditorių 
renka eilinis visuotinis akcininkų 

susirinkimas. Valdyba renka ir atšaukia 
generalinį direktorių, kuris pagal savo 
įgaliojimus organizuoja TEO veiklą. 
Generalinio direktoriaus patvirtintas 
Administracijos darbo reglamentas aiškiai 
nustato generalinio direktoriaus bei jo 
pavaduotojų, taip pat kitų Bendrovės 
darbuotojų pareigas ir įgaliojimus. 

APDOvANOjIMAI 2008 MeTAIS

TEO buvo pripažinta:

 METŲ BENDRUOMENIŠKIAUSIA ĮMONE■■

„Nacionalinis atsakingo verslo 
apdovanojimas 2008“, didelių Lietuvos  
įmonių kategorija

EFEKTYVIAUSIAI VALDOMA ĮMONE■■

„Gerbiamiausios Lietuvos įmonės 2008“ 

GERBIAMIAUSIA ĮMONE■■

„Gerbiamiausios Lietuvos įmonės 2008“, 
visuomenės nuomonės tyrimas

GERIAUSIAI RYŠIUS SU INVESTUOTOJAIS ■■

PALAIKANČIA LIETUVOS BENDROVE
Tarptautinis ryšių su investuotojais 
profesionalams skirtas žurnalas „IR 
Magazine“

GERIAUSIAI INFORMACIJĄ RINKAI ■■

ATSKLEIDŽIANČIA BENDROVE LIETUVOJE
Baltijos šalių vertybinių popierių biržų 
apdovanojimai „OMX Baltic Market  
Awards 2008“

NArYSTĖ OrGANIZACIjOSe

2008 metais TEO dalyvavo šių Lietuvos bei tarptautinių organizacijų veikloje:

TArPTAuTINĖS OrGANIZACIjOS:

 ■■ Europos telekomunikacijų tinklų operatorių asociacija (ETNO – European 
Telecommunications Network Operators’ Association)
 ■■ IPLC OSS Forum (International Private Leased Circuit One Stop Shopping 
Forum)
ETRF (European Telekoms Risk Forum)■■

Europos tinklo projektavimo susitikimas (ENPM – European Network Planning ■■

Meeting)
Pasaulio telekomunikacijų susitikimas (GTM – Global Telecommunications ■■

Meeting)
Europos interneto tinklų sujungimo forumas (European Peering Forum)■■

Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas (UNPD Global Compact)■■

LIeTuvOS reSPuBLIKOS OrGANIZACIjOS:

Asociacija „Investor‘s Forum“■■

Asociacija „Infobalt“■■

Lietuvos reklamos asociacija „Reklamos biuras“■■

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai■■

Lietuvos muziejų asociacija■■

Nacionalinis atsakingo verslo įmonių tinklas■■



TURINYS

TEO SOCIALINĖ 
ATSAKOMYBĖ 
RINKOS SRITYJE

pagerinti visi pagrindiniai paslaugų kokybės rodikliai (reguliariai teikiami Ryšių  –
reguliavimo tarnybai)

atnaujinti 8, atidaryti 2 nauji TEO klientų aptarnavimo skyriai, iš kurių vienas −  –
mobilus klientų aptarnavimo salonas TEOBUSAS

TEO buvo pasirinktas telekomunikacijų partneriu organizuojant neeilinį, tarptautinės  –
svarbos renginį – NATO gynybos ministrų susitikimą Vilniuje

2008 metų rugsėjį pristatyta paslauga „Triguba apsauga“ iki metų pabaigos „sugavo“  –
daugiau nei 1,3 milijono interneto vartotojų kompiuterių užkratų

Pažanga rinkos srityje 
2008 metais:

Modernių interneto, TV technologijų 
diegimas ir jų pagrindu tobulinamos 
bei kuriamos naujos paslaugos 2008 
metais suteikė galimybę Bendrovės 
klientams pasiekti žmones, žinias, 
pramogas, kartu padėjo mažinti 
skaitmeninę atskirtį. 

11

Daugiau apie TEO socialinės 

atsakomybės politiką rinkos srityje

TURINYS

http://www.teo.lt/lt/soc_rinkoje-1449.html
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ATSAKINGOS 
INVESTICIJOS 
Investuodama į modernias technologijas, 
TEO siekia kurti klientams didžiausią naudą 
teikiančias paslaugas. Kartu atsakingomis 
investicijomis siekiama mažinti 
technologijų atskirtį šalies rinkoje, prisidėti 
prie informacinės visuomenės plėtros.

Per 2008 metus TEO investicijoms skyrė per 
180 mln. litų, iš jų į tinklo plėtrą buvo 
investuoti 127 mln. litų. Didžiausią dėmesį 
2008 metais Bendrovė skyrė naujos kartos 
šviesolaidinės interneto prieigos FTTH 
(angl. Fiber to the Home) tinklo ir 
skaitmeninės antžeminės TV plėtrai.

Tarptautinės Informacinės ■■

visuomenės dienos proga TEO 
gavo LR Susisiekimo ministro 
padėką už tai, kad prisideda prie 
šiuolaikinės visuomenės kūrimo 
vystydama ir diegdama 
moderniausias technologijas.

IŠSKIRTINIS DĖMESYS 
KOKYBEI
TEO veikia kokybės vadybos sistema, skirta 
užtikrinti ir didinti TEO teikiamų paslaugų 
kokybę. 2008 metų gegužę buvo 
patvirtinta nauja pagrindinio šio sistemos 
dokumento – „Kokybės vadovo“ – versija, 
kuria labiau priartėta prie tarptautinio 
kokybės vadybos standarto ISO 9001:2000 
reikalavimų.

Atnaujintame dokumente labiau 
detalizuojama kokybės vadybos sistema, 
nustatyta ir aprašyta Vadovybės atstovo 
kokybei funkcija. Dokumente detalizuotos 
ir pagrindinių TEO veiklos sričių – 
bendravimo su klientais, paslaugų diegimo 
bei teikimo – kokybės taisyklės, nustatyti 
metų kokybės tikslai. Šis dokumentas yra 
privalomas vidinis TEO norminis 
dokumentas. 

2008 metų vasarį patvirtintas ir TEO 
Bendravimo su klientais standartas, kuriuo 
vadovaujantis palaikoma ir gerinama 
tiesioginio klientų aptarnavimo kokybė. 
Naujieji reikalavimai pakeitė nuo 2004-ųjų 
Bendrovėje galiojusį Klientų aptarnavimo 
standartą. 

Siekdama užtikrinti aukštą klientų 
aptarnavimo kokybę, didinti jų lojalumą ir 
pasitenkinimą Bendrovės paslaugomis, 

2008 metais TEO pradėjo projektą „Šuolis“. 
Projektu buvo siekiama kiek įmanoma 
supaprastinti aptarnavimo procesą – 
pasiekti, kad paslaugas privatiems 
klientams diegtų, gedimus šalintų ir 
konsultuotų vienas universalus 
telekomunikacijų specialistas. 

Pirmąjį 2008 metų ketvirtį baigta rengti ir 
nauja telefoninių pokalbių laiko apskaitos 
sistema. TEO išliko vieninteliu operatoriumi 
Lietuvoje, kuris atlieka itin tikslią pokalbių 
apskaitos metrologinę patikrą.

Aptarnaujant klientus ir teikiant ■■

paslaugas, laikomasi įstatymų ir 
reguliavimo institucijų 
reikalavimų, remiamasi TEO 
misijoje, vertybėse, Etikos 
kodekse bei Kokybės vadove 
išdėstytais santykių su klientais 
principais.

ri
nk

a

Bendras klientų pasitenkinimas ■■

TEO inžinierių darbu šalinant 
gedimus siekia 9,5 balo iš 10 
galimų.
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KOKYBĖS rODIKLIAI

Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybai (RRT) TEO reguliariai teikia ataskaitas 
apie viešųjų telefono, interneto, TV paslaugų, teikiamų fiksuotoje vietoje, kokybės rodiklių 
įvertinimą*. 

Metiniai TEO paslaugų kokybės rodikliai 2007 ir 2008 metais

Paslaugos rodikliai rezultatas  
2008

rezultatas  
2007

2008 ir 2007 m. 
palyginimas

TeLefONIjOS 
PASLAuGOS

Gedimų skaičius šimtui linijų 0,83 0,94
Pasikartojančių gedimų skaičius  
šimtui šalintų gedimų 145 1,93
Gedimų skaičius šimtui įdiegtų 
paslaugų 0,51 1,3

INTerNeTO 
PASLAuGOS

Gedimų  skaičius šimtui linijų 1,78 3,15
Pasikartojančių gedimų skaičius 
šimtui šalintų gedimų 4,45 5,93
Gedimų skaičius šimtui įdiegtų 
paslaugų 4,68 5,83

IPTv 
TeLevIZIjOS 
PASLAuGOS

Gedimų skaičius šimtui linijų 2,68 9,42
Pasikartojančių gedimų skaičius 
šimtui šalintų gedimų 5,02 7,54
Gedimų skaičius šimtui įdiegtų 
paslaugų 5,07 10,34

DvB-T 
TeLevIZIjOS 
PASLAuGOS

Gedimų skaičius šimtui linijų 0,76
Pradėta teikti tik 2008 metaisPasikartojančių gedimų skaičius 

šimtui šalintų gedimų 5,81

2008 metais gerėjo ir kiti TEO paslaugų 
kokybės rodikliai: 

sutrumpėjo linijos įrengimo trukmė  ■■

(nuo 29 dienų 2007 metais iki 24 dienų 
2008 metais) 

sumažėjo santykinis gedimų skaičius ■■

šimte linijų  
(nuo 10,78 pranešimo 2007 metais iki 
9,65 pranešimo 2008-aisiais)

sumažėjo skundų dėl sąskaitų tikslumo ■■

procentas  
(nuo 0,11 proc. 2007 metais iki 0,09 
proc. 2008 metais). 

* Paslaugų kokybė apskaičiuota naudojantis GASS/Vantive sistemose užregistruota klientų pranešimų apie 
paslaugos veikimo sutrikimus informacija.

Informaciją apie šiuos ir kitus TEO bei kitų 
šalies operatorių kokybės rodiklius galima 
rasti viešai skelbiamose RRT ataskaitose. 

ri
nk

a

http://www.rrt.lt/index.php?877144433
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GeDIMų PreveNCIjA 

TEO operatyviai informuoja vartotojus ir 
visuomenę apie avarijas ir tinklo sutrikimus 
per savo komunikacijos kanalus bei 
žiniasklaidą. 

Bendrovėje veikia Krizių valdymo 
komitetas, kuris priima sprendimus dėl 
operatyvios informacijos sklaidos.

Siekdama sumažinti galimą avarijų ir 
gedimų riziką, TEO vykdo nuolatinį tinklo 
elementų stebėjimą (24 valandas per parą) 
ir priežiūrą. Šiuo tikslu pagrindiniai tinklo 
elementai yra dubliuojami, pagal 
patvirtintą metodiką sudarytas tinklo 
elementų atsarginių dalių sąrašas, 
reikalingas laiku atstatyti elementų 
funkcionalumą. Be to, kiekvieną savaitę 
vyksta Rizikų valdymo posėdžiai, kurių 
metu analizuojama situacija tinkle, 
anksčiau įvykusių gedimų priežastys, 
pasekmės ir galimi prevenciniai sprendimai 
mažinant avarijų tikimybę ateityje. 

Pastebėjus galimas incidentų užuomazgas, 
atliekami prevenciniai darbai. 

TEO nuolat vykdo avarijų registraciją ir 
vertina bendrą jų paveiktų vartotojų 
skaičių. 2008 metų gruodžio viduryje įvyko 
1 stambaus masto ( pirmo lygio) avarija – 
loginis komutatoriaus plokštės gedimas, 
kurio metu buvo sutrikęs duomenų 
perdavimo, interneto paslaugų veikimas. 

Buvo paveikti 93 verslo klientai (apie 1858 
prijungimai). Gedimas buvo operatyviai 
pašalintas perkrovus plokštę. Vėliau plokštė 
buvo pakeista nauja. 

ri
nk
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TeO rYšYS – NATO GYNYBOS 
MINISTrų SuSITIKIMe

Aukštą TEO paslaugų kokybę įrodo ir tai, 
kad TEO ryšys buvo pasitelktas didžiulės 
tarptautinės svarbos renginiui – NATO 
gynybos ministrų susitikimui. Vasario 7-8 
dienomis Vilniuje vykusiame renginyje TEO 
buvo pagrindinė IT ir telekomunikacijų 
paslaugų teikėja. 

Į šį aukščiausio lygio renginį atvyko 
daugiau nei 50 delegacijų iš įvairių pasaulio 
šalių bei tarptautinių organizacijų. Iš viso 
renginyje dalyvavo apie 1 000 dalyvių ir 
žurnalistų, kuriems buvo užtikrintas 
stabilus ir patikimas telefono bei interneto 
ryšys, įrengti vidaus kompiuteriniai tinklai. 
Už pagalbą organizuojant renginį TEO 
gavo Krašto apsaugos ministro padėką.

TEO yra sėkmingai užtikrinusi ryšį ir 2005 
metais vykusio NATO delegacijų susitikimo 
metu.

BBC žurnalistas ROB WATSON, portalui ■■

„Delfi“ komentuodamas NATO 
susitikimo organizavimą bei sudarytas 
darbo sąlygas, teigė:

„Galiu pasakyti, kad mane labai nustebino tai, ką 
mes radome čia, Lietuvos sostinėje Vilniuje. Vien 
matant šį pastatą. Puiki vieta dirbti, viskas veikia, 
telefono ryšys geras. Mes galėjome perduoti 
informaciją radijo ir televizijos laidoms beveik 
nepasijudinę iš savo kėdžių. Galite patikėti? Visa tai 
– dėka plačiajuosčio interneto ryšio“.
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TECHNOLOGINĖS 
ATSKIRTIES 
MAŽINIMAS
2008 metais technologijų atskirtį TEO 
mažino plėsdama šviesolaidžio prieigos 
tinklo (FTTH), IP ir duomenų perdavimo 
tinklus, montuodama skaitmeninės 
antžeminės televizijos siųstuvus, diegdama 
internetą mažesniuose miesteliuose ir 
kaimo gyvenvietėse, didindama belaidžio 
interneto prieigų skaičių.

fTTH – vIeNA PrOGreSYvIAuSIų 
INTerNeTO TeCHNOLOGIjų

TEO – vienas iš nedaugelio Europos 
operatorių, investuojančių į naujos kartos 
šviesolaidinės FTTH (angl. Fiber to the 
Home) prieigos tinklą. Šio tinklo skaidulos 
atvedamos tiesiai iki vartotojo kompiuterio. 
Naujasis optinis prieigos tinklas 2008 
metais buvo išvystytas daugiau kaip 1862-
uose šalies didmiesčių ir rajonų centrų 
daugiabučiuose namuose.

„FTTH Council Europe“ duomenimis, apie 
80 proc. visų vartotojų, internetu  
besinaudojančių per optinę prieigą, yra 
Azijoje, apie 15 proc. – Šiaurės Amerikoje, ir 
tik maždaug 5 proc. – Europoje. Ši situacija 
Europoje susidarė dėl gana griežtos 
telekomunikacijų rinkos reguliavimo 
patirties, ne itin aiškios šviesolaidžio tinklų 
reguliavimo politikos bei milžiniškų 
investicijų poreikio tinklo plėtrai.
Tiesa, Rytų Europoje ir Vakarų Europoje 
situacija skiriasi. Vakaruose plačiajuosčiam 
DSL ryšiui tenka apie 80 procentų, o į Rytų 
Europos šalis vėliau atėjusias DSL 
technologijas šviesolaidžiai keičia daug 
sparčiau. Tokioms šalims galima priskirti ir 
Lietuvą. „FTTH Council Europe“ 
duomenimis, Lietuva patenka į didžiausią 
FTTH skvarbą pasaulyje turinčių šalių 
dvidešimtuką.

Šviesolaidinė vartotojo prieiga ateityje leis 
padidinti interneto ryšio, teikiamo 

„FTTH Council Europe“ ■■

duomenimis, Lietuva patenka į 
didžiausią FTTH skvarbą 
pasaulyje turinčių šalių 
dvidešimtuką.

vartotojams, greitaveiką iki 1 gigabito per 
sekundę. Tai suteiks galimybę itin 
kokybiškai naudotis įvairiomis paslaugomis 
per vieną interneto prieigą: skambinti, 
žiūrėti skaitmeninę televiziją, naršyti 
internete bei siųsti vaizdo įrašus tuo pačiu 
metu.

ITIN SPArTI SKAITMeNINĖS 
ANTžeMINĖS TeLevIZIjOS PLĖTrA

2008 metų I ketvirtį TEO pradėjo teikti 
skaitmeninės antžeminės televizijos 
(DVB-T) paslaugą „Skaitmeninė GALA“. Šiuo 
žingsniu TEO siekė suteikti naują pagreitį 
antžeminės skaitmeninės TV plėtrai 
Lietuvoje. Bendrovė tikisi, kad tai užtikrins 
didesnę paslaugų įvairovę ir geresnę jų 
kokybę, palyginti su analogine televizija, 
kurią nuo 2012 metų visoje Lietuvoje 
visiškai pakeis skaitmeniniu būdu 
teikiamos paslaugos.

Skaitmeninė antžeminės televizijos 
paslauga itin aktuali priemiesčiuose ir nuo 
miestų nutolusiose vietovėse 
gyvenantiems žmonėms, kurie iki tol 
neturėjo galimybės rinktis iš kelių 
daugiakanalės televizijos paslaugų teikėjų.

Plečiant DVB-T tinklą, 2008 metais buvo 
investuota 4,1 milijono litų: 15-je naujų 
vietovių įrengta 16 siųstuvų, leidžiančių 
žiūrovams matyti iki 40 kanalų lietuvių, 
anglų, rusų ir kitomis kalbomis. Siųstuvų 
tinklo plėtra buvo vienas svarbiausių TEO 
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žingsnių plėtojant skaitmeninės televizijos 
paslaugas Lietuvoje ir rengiantis 
analoginės televizijos išjungimui 2012 
metais. 

TYrIMAS ATSKLeIDĖ INfOrMACIjOS 
STOKą

TEO užsakymu „TNS Gallup“ 2008 metais 
atlikto tyrimo duomenimis, vos 19 proc. 
šalies gyventojų teigė turintys pakankamai 
informacijos apie perėjimą prie 
skaitmeninės televizijos. Labiausiai jos 
trūko gyvenantiems kaimiškose vietovėse 
– vos kas aštuntas teigė jos turintis 
pakankamai. Tyrimo duomenimis, 
gyventojams patogiausia apie tai būtų 
sužinoti televizijos ir radijo laidose, o 
jaunimas informacijos yra linkęs ieškoti 
internete.
 
Visuomenės nuomonės tyrimai rodo, jog 
Lietuvos gyventojai teigiamai vertina 
naujųjų televizijos technologijų galimybes 
ir yra pasirengę išnaudoti jų privalumus. 
Nemaža dalis šalies gyventojų ketina 
pradėti naudotis skaitmenine televizija jau 
artimiausiu metu.
 
Beveik pusė – net 48 proc. dalyvavusiųjų 
tyrime ir žinančių apie technologijų 
pasikeitimus – manė, jog analoginės 
televizijos būtų galima atsisakyti nelaukiant 
2012 metų. Labiausiai vertinamos tokios 
skaitmeninės televizijos savybės kaip gera 
garso ir vaizdo kokybė (ją vertino 62 proc. 

apklaustųjų), didelis kanalų skaičius (42 
proc.) ir galimybės rinktis transliuojamo 
kanalo kalbą (35 proc.). Tyrimai rodo, kad 
nepalankiai sprendimą atsisakyti 
analoginės televizijos transliacijų vertina 
vos 14 proc. apklaustų šalies gyventojų.

TEO siekia kiek įmanoma ■■

anksčiau pradėti informuoti 
visuomenę apie technologijų 
pasikeitimus, kad 2012 metais 
nereikėtų to daryti paskubomis.

„Tv MOZAIKA“ SKATINS 
SKAITMeNINĖS TeLevIZIjOS 
GALIMYBIų PLĖTrą

TEO 2008 metų rugpjūtį baigė kartu su 
partneriais vykdyto ir iš dalies ES 
struktūrinių fondų finansuoto projekto „TV 
Mozaika“ įgyvendinimą. 

Daugiau nei 2 metus trukusio projekto 
metu buvo sukurtos prielaidos spartesnei 
skaitmeninės televizijos galimybių plėtrai 
Lietuvoje. Bendra iš dalies finansuoto 
projekto vertė viršijo 3 mln. litų.

Nuo 2006 metų vidurio vykdyto projekto 
metu TEO specialistai kartu su Kauno 
technologijos universiteto (KTU) 
mokslininkais ir bendrove „Tilde IT“ atliko 
skaitmeninio turinio sklaidos verslo 
modelių ir techninių galimybių analizę, 
sukūrė techninius reikalavimus sistemos 

prototipui įdiegti. Remdamasi analize, TEO 
sukūrė ir išbandė interaktyvių TV paslaugų 
valdymo ir teikimo sistemos prototipą.

Lietuvos Vyriausybė 2008 metų ■■

rugsėjį patvirtino Analoginės 
antžeminės televizijos išjungimo 
ir skaitmeninės televizijos 
skatinimo Lietuvoje programą, 
pagal kurią nuo 2012 metų 
spalio 29 dienos nuspręsta 
atsisakyti analoginės televizijos 
šalyje.
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BeLAIDžIO INTerNeTO PLĖTrA 

2005 metais pradėjusi Lietuvoje diegti 
belaidžio interneto (WiFi) zonas, 2008 
metais TEO jų skaičių padidino iki 4203. Tai 
– 32 procentais daugiau nei 2007 metais, 
kai jų buvo įrengta 3182.

Diegiant šias zonas, suteikiančias galimybę 
vartotojams naudotis internetu ten, kur jo 
labiausiai reikia, 2008 metais buvo sumontuoti 
1541 belaidžio interneto įrenginiai:

Šiuo metu TEO belaidžio interneto sparta 
siekia nuo 5 iki 10 Mb/s.

INTerNeTO SKvArBA reGIONuOSe

2008 metais TEO didelį dėmesį skyrė 
interneto paslaugoms kaimo vietovėse ir 
mažuose miesteliuose teikti. Šiuo tikslu 
buvo pasitelkta Europos Sąjungos 
remiamo kaimiškųjų vietovių informacinių 
technologijų plačiajuosčio tinklo plėtros 
(RAIN) projekto infrastruktūra.

Įgyvendinant šį projektą, paklojus 
šviesolaidinius kabelius atsirado galimybė 
išspręsti DSLAM srautų trūkumo problemas 
bei užtikrinti kokybiškų ir didesnės 
greitaveikos interneto bei IPTV paslaugų 
teikimą daugelyje kaimiškųjų seniūnijų 
centrų gyventojams bei bendrovėms. 

Siekdama kaimiškose vietovėse pradėti 
didelės greitaveikos reikalaujančias 
interneto ir skaitmeninės televizijos 
paslaugas, 2008 metais Bendrovė į savo 
perdavimo sistemų modernizavimą 
investavo per 2,5 milijono litų.

Vien per 2008 metus naudojantis RAIN 
projekto metu nutiesta infrastruktūra, 
sudaryta galimybė kokybiškai teikti VOX, 
ZEBRA ir GALA paslaugas 243 šalies 
miesteliuose, iš kurių Vilniaus regione – 73, 
Kauno regione – 52, Klaipėdos regione – 30, 
Šiaulių regione – 24, Panevėžio regione – 64. 

Be to, Bendrovės iniciatyva 2008 metais 
papildomai buvo modernizuoti 42 
interneto ryšio mazgai (SD DSLAM), kurių 
didžioji dalis – Kauno (15) ir Vilniaus (12) 
regionuose. Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio 
regionuose įrengta atitinkamai nuo 4 iki 6 
mazgų.

RAIN projekto metu 2008 metams į kaimiškųjų 
seniūnijų centrų teritorijas TEO nutiesti optikos 
ryšio kanalai (km)

regionas Nutiesti optinio ryšio  
kanalai (km)

Vilnius 10
Kaunas 1,5
Klaipėda planas įvykdytas 2007 metais

Šiauliai 17,1
Panevėžys 15,3
Iš viso: 43,9

Kaune 377
Klaipėdoje 339
Šiauliuose 191
Vilniuje 559
Panevėžyje 75
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INFORMACINIS LEIDINYS TEO LT, AB KLIENTAMS

NR. 2 (34) / 2008 M. VASARIO MĖN.

4 p.

POPIERINES SĄSKAITAS 

NAUDINGA KEISTI Į 

ELEKTRONINES

INFORMACIJA 118  

JAU IR INTERNETE

PER  VALSTYBĖS ŠVENTES  

POKALBIŲ ŠVENTĖS

3 p.

4 p.

4 p.

Sunkesniais laikais galbūt tenka 

atsisakyti koncertų, spektaklių ir dau-

giau laiko praleisti namie, prie tele-

vizorių. O jei jau sėdėti prie televizo-

riaus, tai ar ne geriau žiūrėti į vaizdą 

be „sniego“ ir „šešėlių“? Nuo šiol net 

ir atokiausiose Lietuvos vietose per te-

leviziją „Skaitmeninė GALA“ galėsite 

matyti ryškų skaitmeninį vaizdą. Tokią 

galimybę sudaro sausį baigtas plėtoti 

šios televizijos pagrindinis tinklas, ku-

ris dabar apima beveik visą Lietuvos 

teritoriją.
Sausį visu pajėgumu pradėjo veikti 

siųstuvai Alytuje, Marijampolėje, Rasei-

niuose, Anykščiuose, Skuode ir Visagine. 

Nuo šiol paslaugą „Skaitmeninė 

GALA“ galite užsisakyti beveik visur, kad 

ir kur gyventumėte: priemiestyje, maža-

me miestelyje ar kaime. Pasitikrinti, ar 

jūsų gyvenamojoje vietoje yra tinkamas 

šios TV priėmimo signalas, galite įrašę 

duomenis į paieškos sistemą svetainėje 

www.gala.lt arba paskambinę telefonu 

1817. 

Įsigykite kartu su antena

Mes nuolat tiriame paslaugos galimy-

bes ir geriname jos kokybę. Šiais metais 

specialia įranga bus tikrinamas perdavi-

mo signalas visoje šalyje: ir miestuose, ir 

atokiausiose vietovėse. Iškilus poreikiui 

„Skaitmeninė GALA” – 

per miestus ir kaimus
INFORMACIJA 118  

JAU IR INTERNETE

PER  VALSTYBĖS ŠVENTES  

POKALBIŲ ŠVENTĖS

tam tikrose vietose jį sustiprinti, įrengsi-

me papildomus siųstuvus.

Dabar televiziją GALA galite įsigyti 

metams už  pusę kainos, o jeigu ją pirk-

site kartu su internetu ZEBRA – už tele-

viziją Jums visus metus nereikės mokėti 

mėnesio mokesčio. Daugiau apie akcijos 

sąlygas – 2 ir 3 psl.

Beje, nuo vasario, užsisakydami tele-

viziją „Skaitmeninė GALA“, galėsite kar-

tu gauti ne tik TV priedėlį, kaip iki šiol, 

bet ir už priimtiną kainą įsigyti anteną, 

skirtą žiūrėti skaitmeninę TV. Antenas iš 

TEO galės nusipirkti ir jau esami šios te-

levizijos vartotojai. 

Daugiau apie tai – 3 p.

Nukelta į 2 p.

Netikite? Bankas su 

galimybe apmokėti 

sąskaitas, padėti indėlį,  

skolintis gali būti jūsų! 

Ir tik už 18 Lt. 
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VARTOTOJŲ 
INFORMAVIMAS
TEO siekia, kad informacija apie Bendrovės 
paslaugas, tarifus, naudojimo sąlygas ar 
apmokėjimo už paslaugas būdus būtų 
lengvai pasiekiama, aiški, skaidri ir vertinga 
vartotojui.

Informavimą apie TEO paslaugas 
reglamentuoja Elektroninių ryšių įstatymas, 
Elektroninių ryšių paslaugų teikimo 
taisyklės. Šie norminiai aktai įpareigoja 
informaciją apie paslaugas, įskaitant 
įkainius, taip pat informaciją apie abonento 
teises, tipines sutartis skelbti viešai. TEO 
vykdo šiuos reikalavimus, klientus bei 
vartotojus informuodama tiesiogiai ir per 
žiniasklaidos priemones. Bendrovė kasmet 
tiria, kaip klientai vertina įmonės teikiamą 
informaciją.

KLIeNTų INfOrMAvIMO KANALAI

TEO klientus informuoja įvairiais 
komunikacijos kanalais. Individuali 
informacija pateikiama klientų 
aptarnavimo salonuose, elektroninėje 
savitarnos svetainėje „Mano TEO“, 
elektroniniuose laiškuose, su sąskaitomis 
siunčiamuose kasmėnesiniuose 
laikraščiuose „TEO pasaulis“. Sužinoti 
informaciją klientai gali ir Bendrovės 
interneto svetainėse ar skambindami 
trumpaisiais numeriais (verslui skirtas 1816, 

gyventojams − 1817). Paskambinus 
informacija teikiama lietuvių, anglų ir rusų 
kalbomis. 

Siekdama, kad informacija vartotojus 
pasiektų greitai ir patogiai, TEO ragina 
klientus naudotis internetine savitarnos 
svetaine „Mano TEO“. Čia jie gali rasti visą 
reikiamą informaciją, susijusią su 
paslaugomis ir jų apmokėjimu. Perėjimas 
prie savitarnos internete atitinka 
šiuolaikinio vartotojo lūkesčius: patogiai 
internetu gauti tikslią informaciją, greitai ir 
nesudėtingai užsisakyti bei valdyti 
paslaugas bei sumokėti už jas. 

Nuo 2007 metų rugsėjo TEO interneto 
vartotojams vietoj popierinių sąskaitų 
siunčiami elektroniniai laiškai. Balso ir 
skaitmeninės televizijos GALA paslaugomis 
besinaudojantiems klientams popierinės 
sąskaitos siunčiamos ir toliau, tačiau klientai 
yra skatinami naudotis savitarnos svetaine. 

INfOrMAvIMAS APIe PrODuKTuS Ir 
PASLAuGAS

Platindama telekomunikacijų produktus 
(modemus, kitą galinę įrangą), TEO 
informuoja klientus apie:

produkto kilmės šalį■■

jo sudedamąsias dalis■■

saugų naudojimą (pagal ES reglamentus ■■

instrukcijoje pateikiamos 
informuojančios piktogamos).

Informacija apie Bendrovės teikiamas 
paslaugas yra suteikiama Bendrovės 
svetainėje (www.teo.lt) ir paslaugas 
pristatančiuose interneto puslapiuose 
(www.gala.lt; www.zebra.lt; www.vox.lt), 
taip pat su klientais pasirašomose sutartyse 
dėl paslaugų įsigijimo ir naudojimo. 

ATNAujINTI KLIeNTų APTArNAvIMO 
SKYrIAI

2008 metais TEO atnaujino didžiąją dalį (8 
iš 10) jau turimų klientų aptarnavimo skyrių 
Klaipėdoje, Alytuje, Marijampolėje, 
Utenoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Šiauliuose 
ir Panevėžyje. Naujas TEO klientų 
aptarnavimo skyrius atidarytas ir 
Klaipėdoje, prekybos centre „Neapolis“. 

Atnaujinti TEO klientų aptarnavimo skyriai 
tapo funkcionalesni ir patogesni, 
atėjusiems klientams paslaugos ir 
informacija suteikiama greičiau. Juose 
gauti konsultacijas ar susimokėti už 
paslaugas galima specialiose greitojo 
aptarnavimo ar savitarnos vietose. 

Norintieji išmėginti TEO paslaugas ir 
įsitikinti jų kokybe gali tai padaryti 
specialiose demonstracinėse skaitmeninės 
televizijos GALA ir interneto ZEBRA 
stenduose. Verslo klientams sukurtos 
patogios erdvės susitikti su vadybininkais, 
įrengta konferencijų salė. 
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Atnaujinti klientų aptarnavimo skyriai yra 
pritaikyti ir žmonių su negalia poreikiams.
Kai kurie skyriai, klientų patogumui, 
pradėjo dirbti ir šeštadieniais.

Viena ryškiausių naujovių klientų 
aptarnavimo srityje tapo mobilaus klientų 
aptarnavimo salono − TEOBUSO – 
pristatymas. 

TEOBUSAS, kuriame įdiegtos modernios 
ryšio technologijos, garso ir vaizdo 
sistemos, suteikė galimybę pristatyti šias 
technologijas ir atokių vietovių 
gyventojams, taip prisidėdamas prie 
technologinės atskirties mažinimo 
Lietuvoje. 

Vienas išskirtinių pagal specialų užsakymą 
pagaminto TEOBUSO bruožų – didžiulis 9,4 
kv.m ploto iškeliamas šviesos diodų (LED) 
ekranas, galintis rodyti televizijos 
transliacijas, vaizdo klipus.

TYrIMAI APTArNAvIMO Ir PASLAuGų 
KOKYBeI TIrTI

Siekiant įvertinti TEO aptarnavimo, 
paslaugų kokybę bei klientų požiūrį į tai, 
reguliariai atliekami tyrimai:

kartą per metus – išsamus privačių ir ■■

verslo klientų pasitenkinimo tyrimas;
kas ketvirtį – klientų pasitenkinimo ■■

paslaugų kokybe ir klientų aptarnavimu 
tyrimas;
du kartus per metus –  „Slapto pirkėjo“ ■■

tyrimas, kurio metu profesionalai 
apklausos atlikėjai įvertina, kaip TEO 
klientus aptarnaujantys darbuotojai 
laikosi aptarnavimo standarto. 

2008 metų tyrimo rezultatai rodo, kad per 
pastaruosius metus sustiprėjo TEO, kaip 
patikimos bendrovės, įvaizdis. TEO 
suvokiama kaip klientais besirūpinanti, 
žinoma bendrovė. Per metus buvo 
išlaikytas aukštas klientų aptarnavimo lygis.

 „TNS Gallup“ 2008 metais atlikto 
simuliacinių slaptųjų pirkimų tyrimo 
duomenys rodo, kad TEO pagal klientų 
aptarnavimo lygį tarp šiuos tyrimus 
atliekančių telekomunikacijų įmonių užima 
aukštas pozicijas. Tiesioginis klientų 

 TeOBuSAS – SKAIčIAI Ir fAKTAI:

pagamintas per 7 mėnesius■■

Bendras svoris (kartu su vilkiku) – 30 tonų■■

Bendras treilerio ilgis (kartu su vilkiku) –  ■■

17 metrų
Treilerio aukštis su iškeltu ekranu –  ■■

8,30 metro
Treilerio plotis – 2,55 metro■■

Išskleisto treilerio plotis – 9 metrai■■

Įrengiant treilerį sunaudota 15 tonų metalo ■■

ir 2 tonos medienos
Bendras instaliuotų laidų ilgis − 6,5 km■■

aptarnavimas Klientų aptarnavimo 
skyriuose įvertintas 9,1 balo (2007 metais – 
9,0 balo), kai telekomunikacijų sektoriaus 
vertinimo vidurkis – 8,9 balo.

Kaip rodo atlikti tyrimai, aptarnavimo 
telefonu lygis yra aukštesnis už bendrą 
tyrimuose dalyvaujančių įmonių vidurkį. 
TEO klientų aptarnavimas telefonu 
įvertintas 9,3 balo, kai bendras visų sričių 
įmonių vertinimas yra 9,1 balo, o 
telekomunikacijų sektoriaus vertinimo 
vidurkis – 9,2 balo. 
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AIŠKŪS RINKODAROS, 
KOMUNIKACIJOS, 
REKLAMOS PRINCIPAI
Rinkodaros, komunikacijos ir reklamos 
veikloje TEO laikosi sąžiningos 
komunikacijos ir vartotojų neklaidinimo 
principų.

Bendrovėje patvirtintos „Reikalavimų TEO 
LT, AB, ir jos teikiamų paslaugų reklamai bei 
reklamos rengimo ir derinimo gairės”, 
kuriose nurodoma laikytis vieningų 
standartų ir užtikrinti, kad reklama atitiktų 
galiojančius teisės aktus.

Nuo 2006 metų birželio TEO 
bendradarbiauja su reklamos 
savireguliacijos asociacija „Reklamos biuras“ 
ir laikosi Reklamos etikos kodekso.

2008 metais Bendrovėje nebuvo užfiksuota 
incidentų rinkodaros, komunikacijos, 
reklamos ar rėmimo srityse, nebuvo 
pažeisti įstatymai, standartai ar savanoriški 
įsipareigojimai.

VARTOTOJŲ 
SAUGUMAS
Kurdama ir plėtodama naujas paslaugas, 
TEO atsižvelgia į galimą jų poveikį 
skirtingoms vartotojų grupėms.

TrIGuBA APSAuGA

2008 metų rugsėjį TEO privatiems 
interneto paslaugų ZEBRA klientams 
pristatė naują paslaugą „Triguba apsauga“, 
kuri saugo kompiuterius nuo virusų, 
įsilaužimų ir konfidencialių duomenų 
vagysčių.

Paslauga buvo pristatyta išanalizavus 
tyrimų duomenis ir vartotojų poreikius. 
TEO duomenimis, net 82 proc. interneto 
ZEBRA klientų žino apie galimus pavojus 
atsiskaitant internete. Net 96 proc. 
nerimauja dėl internete plintančių virusų ir 
galimos jų žalos, tačiau du trečdaliai neturi 
įsidiegę tinkamos apsaugos nuo jų.

„Triguba apsauga“ klientų kompiuterius 
saugo nuo virusų, „Trojos arklių“, kirminų, 
šnipinėjimo ir reklaminių programų, 
blokuojamos ir tokių programų atakos iš 
kitų kompiuterių. „Triguba apsauga“ saugo 
klientus ir nuo laiškų, kuriais siekiama, kad 
vartotojas trečiųjų asmenų tinklapiuose 
paliktų savo konfidencialius duomenis 
(angl. phishing).

Paslaugos „Triguba apsauga“ technologijų 
sprendimą kūrusi JAV kompanija „Fortinet“ 
yra  pripažinta integruotų kompiuterių 
apsaugos sprendimų rinkos lyderė.

Apskaičiuota, kad „Triguba ■■

apsauga“ į vieną kompiuterį 
neleidžia patekti vidutiniškai 
vienam virusui per dieną, vienam 
nepageidaujamam laiškui per  
2 valandas ir per savaitę apsaugo 
nuo vieno įsilaužimo.

MAžeSNIS NePAGeIDAujAMO PAšTO 
KIeKIS

2008 metų vasarį TEO baigė atnaujinti 
elektroninio pašto serverius, o tai leido 
žymiai sumažinti plintančių 
nepageidaujamų laiškų (angl. spam) kiekį. 
Be to, el. pašto paslauga besinaudojančių 
TEO klientų dėžučių talpa be papildomų 
mokesčių padidėjo iki 100 megabaitų.
 
Nuo kovo TEO teikiamomis el. pašto 
paslaugomis besinaudojantys klientai 
laiškus gali siųsti naujuoju serveriu (smtp.
zebra.lt), kuris užtikrina didesnį siunčiamų 
laiškų saugumą, laiškus siunčia greičiau bei 
užkerta kelią nepageidaujamiems laiškams. 

TEO serveriuose įdiegta kelių pakopų 
apsauga nuo nepageidaujamo pašto. Visus 
gautus laiškus sistema tikrina pagal tam 

Ryšių reguliavimo tarnybos ■■

duomenimis, daugiau kaip 80 
proc. verslo bendrovių nuolat 
susiduria su nepageidaujamais 
elektroniniais laiškais – reklama, 
virusais; apgaule bandoma išgauti 
informacijos.
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tikrus jų požymius ir didžiąją dalį 
nepageidaujamo turinio laiškų pažymi 
„SPAM“ žyme. Ši laiškų vertinimo sistema 
koordinuojama su kitais visame pasaulyje 
esančiais tokių paslaugų teikėjais, ji nuolat 
atnaujinama, kad būtų galima efektyviai 
atskirti ir ištrinti nepageidaujamus laiškus.
 
SuKčIAvIMų PreveNCIjA

TEO vykdo savo klientų – fiksuotojo 
telefono ryšio abonentų – sąskaitų 
stebėseną, kuri leidžia užkirsti kelią 
sukčiavimams. Jei pastebimi ryškūs 
pokyčiai sąskaitoje, rodantys, kad klientas 
neįprastai daug kalbėjo telefonu, 
abonentas apie tai perspėjamas. Taip 
klientas apsaugomas nuo galimo 
sukčiavimo ar neapdairaus elgesio su 
telefonu ateityje (pavyzdžiui, sąskaitą gali 
labai padidinti ir į užsienį ar mokamais 
telefonų numeriais skambinantys vaikai).

SLAPTAžODžIAI SKAITMeNINĖS 
TeLevIZIjOS vArTOTOjAMS

Skaitmeninės televizijos GALA paslaugų 
vartotojai, norėdami žiūrėti suaugusiems 
skirtus kanalus, turi įvesti slaptažodį. Jie 
taip pat gali išimti televizijos kortelę, kad 
vaikai negalėtų  žiūrėti ne jiems skirtų 
programų. GALA videonuomos paslaugos 
vartotojai, užsakydami bet kurį filmą, turi 
suvesti slaptažodį.  

VARTOTOJŲ 
DUOMENŲ 
PRIVATUMAS
TEO turi griežtą politiką dėl klientų 
duomenų saugos užtikrinimo, kuri 
vykdoma įgyvendinant Asmens duomenų 
teisinės apsaugos, Elektroninių ryšių 
įstatymo reikalavimus. Teikdama asmens 
duomenis, TEO su kitomis įmonėmis ir 
valstybės institucijomis bendradarbiauja 
įstatymų nustatyta tvarka.

Papildomas klientų duomenų privatumo 
užtikrinimo garantas – TEO galiojančios 
vidinės Asmens duomenų tvarkymo 
taisyklės, kurios reglamentuoja ir TEO 
darbuotojų veiksmus, tvarkant TEO klientų 
asmens duomenis.

Kiekvienas Bendrovės darbuotojas griežtai 
laikosi Asmens duomenų privatumą 
užtikrinančių įmonės dokumentų 
reikalavimų  ir yra asmeniškai atsakingas už 
Asmens duomenų saugą įmonėje. TEO 
darbuotojai gerbia klientų teisę į privatumą 
ir saugo jų suteiktą konfidencialią 
informaciją. Ši informacija neviešinama ir 
nenaudojama klientų nenaudai arba 
trečiųjų asmenų naudai.

Griežčiausių informacijos saugos 
reikalavimų yra laikomasi teikiant visas 
Bendrovės paslaugas: serverių ir kitos 

įrangos valdymo bei priežiūros, verslo 
valdymo sistemų priežiūros bei vystymo, IT 
pagalbos tarnybos „Service Desk“ ir 
kompiuterinių darbo vietų priežiūros.

2008 metais Bendrovėje nebuvo užfiksuota 
pagrįstų nusiskundimų dėl klientų 
duomenų privatumo pažeidimų. Taip pat 
2008 metais neįvyko ir jokių incidentų, 
kurių metu būtų prarasti klientų 
duomenys.

TEO antrinė įmonė „Baltic Data ■■

Center“ 2008 metais įrengė 
griežčiausius saugumo 
reikalavimus atitinkantį požeminį 
duomenų centrą. Išskirtinė jo 
savybė – galimybė apsaugoti 
techninę įrangą ir ten laikomus 
duomenis nuo 
elektromagnetinio 
spinduliavimo net ir 
branduolinio sprogimo atveju. 
Tai pirmas tokio lygio duomenų 
centras Lietuvoje.
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KONKURENCINĖ APLINKA
Vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymu ir kitais norminiais aktais 
Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) TEO su susijusiais 
juridiniais asmenimis yra pripažinusi didelę įtaką turinčiu operatoriumi 
keturiolikoje rinkų. TEO konkuruoja fiksuotos telefonijos, interneto, 
duomenų perdavimo, skirtųjų linijų, IT ir TV paslaugų teikimo srityse, išskyrus 
mobiliojo ryšio paslaugas. Bendrovės veiklą stebi ir nuolat vertina RRT.

2008 metais TEO konkurencinėje aplinkoje nepadarė pažeidimų, už kuriuos 
būtų paskirtos nuobaudos, susijusios su įstatymų ir reikalavimų nesilaikymu.

2008 metais užregistruotas vienas neturtinio pobūdžio ginčas, susijęs su 
Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos atsisakymu pradėti tyrimą dėl 
tariamo TEO piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi. Šį 2008 metų sausio 
31 dienos nutarimą apskundė penkios bendrovės. Pirmosios instancijos 
teismas pareiškėjų skundą atmetė, tačiau pareiškėjai šį sprendimą apskundė 
apeliacine tvarka. TEO šioje byloje yra trečiasis asmuo.

Bendrovės vertinimu, 2008 m. pabaigoje TEO skaitmeninės televizijos (IPTV ir DVBT) vartotojų skaičius (66,7 tūkst.) sudarė 
apie 12 proc. Lietuvos daugiakanalių televizijų rinkos.

TEO konkuruoja visose srityse, išskyrus mobiliojo ryšio paslaugas

rinka 2008 m. rinkos pajamos  
(mln. Lt.)

rinkos pokytis 
per metus (%) 

rinkos dalyvių 
skaičius

TeO rinkos dalis 2008 m.  
Iv ketvirtį (%)

Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos 400 (3,2) 47 95,2
Skirtųjų linijų paslaugos 38 44,3 13 64,1
Prieigos prie interneto paslaugos 384 22,7 113 40,1
Duomenų perdavimo paslaugos 73 31,2 14 64,8
Tinklų sujungimo paslaugos 730 8,4 >4 15,6
Mobiliojo telefono ryšio paslaugos 1363 (1,7) 9 –
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TEO SOCIALINĖ 
ATSAKOMYBĖ 
APLINKOSAUGOS 
SRITYJE

TEO 2008 metais siekė kryptingai 
spręsti aplinkosaugos problemas. Tai 
Bendrovė darė tausodama gamtos 
išteklius,  įtraukdama darbuotojus į šios 
srities iniciatyvas ir teikdama aplinką 
tausojančias paslaugas šalies 
gyventojams bei bendrovėms.

23

Daugiau apie TEO socialinės atsakomybės 

politiką aplinkosaugos srityje

23 proc. padidėjo darbuotojų rūpinimasis aplinka darbe –

sunaudota 19 proc. mažiau biuro popierius –

išsiųsta 27 proc. mažiau popierinių sąskaitų klientams –

sunaudota 3 proc. mažiau vandens –

sunaudota 5,8 proc. mažiau kuro (dyzelino ir benzino) –

į aplinką automobilių išskirta 12 proc. mažiau  teršalų –

Pažanga aplinkosaugos 
srityje 2008 metais:

TURINYS

http://www.teo.lt/lt/soc_aplinkosaug-1450.html
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TAUSOK IR KEISKIS
Vienas svarbiausių 2008 metų TEO 
žingsnių aplinkosaugos srityje – visus 
metus Bendrovėje vykęs projektas „Tausok 
ir keiskis“.

Pagrindinis projekto tikslas − skatinti 
darbuotojus ir jų šeimos narius imtis 
konkrečių veiksmų taupant gamtos 
išteklius ir mažinant jos užterštumą. Turint 
omenyje tai, kad visuose šalies regionuose 
TEO dirba per 2100 darbuotojų, net ir 
individualios darbuotojų pastangos turi 
akivaizdų rezultatą.

Projektas, kurio simboliu tapo žalias 
dobiliukas, buvo suskirstytas į tris etapus – 
pavasario, vasaros ir rudens. Kiekvienas jų 
buvo skirtas tam tikrai aplinkosaugos 
problemai spręsti. Pavyzdžiui, pavasaris 
skirtas popieriui ir vandeniui taupyti, 
vasara – transporto problematikai 
aktualinti ir atliekoms rūšiuoti, ruduo – 
elektrai taupyti ir triukšmui darbo vietoje 
mažinti. 

Projekto metu vyko aktyvi darbuotojų 
informavimo kampanija intranete ir 
Bendrovės vidaus laikraštyje. 

Svarbiausias projekto „Tausok ir ■■

keiskis“ tikslas – skatinti TEO 
darbuotojus ir jų šeimos narius 
imtis konkrečių veiksmų 
taupant gamtos išteklius ir 
mažinant jos užterštumą.

Svarbiausius projekto „Tausok ir keiskis“ 
rezultatus 2008 metais apibendrina 
darbuotojų apklausa (dalyvavo per 700 
TEO darbuotojų):

per metus darbuotojų rūpinimasis ■■

aplinka darbe padidėjo 23 procentais. 
Aplinka daugiau ar mažiau rūpinasi 
beveik visi (95 proc.) TEO darbuotojai; 
net 51 proc. darbuotojų paskatino ■■

labiau rūpintis aplinka ir savo šeimą bei 
draugus;
vidutiniškai 2 iš 3 TEO darbuotojų 2008 ■■

metais naudojo mažiau išteklių 
(popieriaus, vandens, energijos, kitų 
resursų);
85 proc. TEO darbuotojų aplinkosauga ■■

yra asmeniškai svarbi, ir jie siekia, kad ir 
įmonė skatintų saugoti aplinką.

Atsižvelgus į darbuotojų bei Bendrovės 
interesus, šį projektą nuspręsta tęsti ir 2009 
metais.

Projektas „Tausok ir keiskis“ 2008 ■■

metais buvo pripažintas 
geriausiu vidinės komunikacijos 
projektu renginyje „PR Baltic 
Awards“. Šiame konkurse „Tausok 
ir keiskis“ taip pat tapo vienu iš 
geriausių projektų Socialinės 
atsakomybės kategorijoje.

Ar dirbdami rūpinatės aplinka ?

Taip Iš dalies Ne Nežino
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TEO atsiskaitymo dokumentai, siunčiami 
klientams, yra atspausdinti ant ekologiško 
popieriaus, kurio struktūroje 30 proc. 
sudaro perdirbtas popierius. 2008 metais 
TEO sunaudojo 27 tonas šio popieriaus. Tai 
per 0,5 t mažiau negu 2007 metais. Šis 
sumažėjimas susijęs su tuo, kad Bendrovė 
2008 metais išsiuntė klientams 27 proc. 
mažiau popierinių sąskaitų nei 2007-aisiais.

2008 metais TEO paskelbė iniciatyvą, 
skatinančią klientus atsisakyti popierinių 
sąskaitų ir naudotis elektroninėmis. Taip 
Bendrovė tikisi bendromis jėgomis su 
klientais kasmet sutaupyti 100 tonų 
popieriaus ir tokiu būdu išsaugoti beveik  
2 tūkst. medžių. 

Pakavimo medžiagų – kartono, polietileno 
TEO nenaudoja.

MEDŽIAGOS
Siekdama tausoti gamtos išteklius, TEO 
savo veikloje 2008 metais stengėsi naudoti 
mažiau popieriaus, tai daryti ragino ir savo 
klientus. 

2008 metais TEO biuro reikmėms (kopijuoti 
ir spausdinti) sunaudojo 28,6 tonos 
popieriaus. Palyginti su 2007 metais, 
popieriaus sunaudojimas sumažėjo 19 
procentų.

TEO biuro reikmėms sunaudotas popierius 2007 ir 
2008 metais (t).

Patikslinimas. TEO Socialinės atsakomybės 
ataskaitoje už 2007 metus buvo skelbta, kad 2007 
metais TEO sunaudojo 87 t popieriaus. Iš tiesų  
2007 m. buvo sunaudota 35 tonos popieriaus. 
Atsiprašome.

Apie tai, kad atsiskaitymo dokumentai 
atspausdinti ant ekologiško popieriaus,  
TeO klientai informuojami užrašu ant voko.
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ENERGIJA
Dėl augančių veiklos apimčių ir sparčiai 
diegiamų tinklo technologijų (FTTH/LAN, 
ADSL interneto įrangos, skaitmeninės 
antžeminės televizijos siųstuvų) plėtros 
2008 metais TEO sunaudojo 8,8 proc. 
daugiau elektros energijos nei 2007 metais.

 TEO suvartota elektros energija 2007 ir 2008 
metais (MkWh)

2008 metais TEO sunaudojo per 13,5 m3 degalų, 
skirtų bandyti elektros generatoriams  ir elektrai 
gaminti:

Alyva 0,05 m3

Dyzelinas 5,79 m3

Benzinas 7,7 m3

2007 m. 35 t
2008 m. 28,6 t

Metai Suvartota 
elektros 
energijos  
iš viso

Infrastruktūrai 
suvartota 
elektros 
energijos

Technologijoms
suvartota 
elektros 
energijos  

2007 35,9 8,4 27,54
2008 39,1 8,6 30,5



26

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 2008

TURINYS

Skaičiuojant sunaudoto vandens kiekį, 
tenkantį vienam TEO darbuotojui, vandens 
sunaudojimas 2008 metais padidėjo  
1 procentu.

Visas vanduo buvo sunaudotas iš 
vienintelio šaltinio – centrinio 
vandentiekio. 

Lietaus vandens nuotekos TEO teritorijoje 
2008 metais sudarė 19,648 m3.

Lietuva yra vienintelė Europos ■■

Sąjungos šalis, kurioje gruntinis 
vanduo sudaro 100 proc. 
geriamojo vandens.

VANDUO
2008 metais TEO sunaudojo 48,1 tūkst. 
kubinių metrų vandens arba per 3 proc. 
mažiau nei 2007 metais, kai jo buvo 
sunaudota 49,6 tūkst. m3. 

ATLIEKOS
TeO 2008 MeTAIS ATIDAvĖ PerDIrBTI:

Nepavojingų atliekų kiekis

Pavojingų atliekų kiekis
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BuITINIų ATLIeKų rūšIAvIMAS

2008 metų liepos mėnesį Vilniaus mieste 
esančiuose šešiuose TEO pastatuose 
Bendrovė savo iniciatyva įdiegė biuro 
atliekų rūšiavimo sistemą. 

Iš surinktų atliekų kiekio 82 proc. sudarė 
buitinės atliekos, o likęs kiekis buvo 
išrūšiuotas: 6 proc. sudarė plastiko atliekos 
(47,65 m3), 12 proc. – popieriaus atliekos 
(110,7 m3). 

TEO partneriai atliekų perdirbimo ir 
tvarkymo srityje:

UAB „Elektroninių mašinų perdirbimas“ ■■

(EMP) – bendradarbiaujama nuo 1999 
metų dėl liuminescencinių lempų, 
kabelių ir juodojo metalo laužo 
pridavimo

UAB „Bateris“ – antriniam perdirbimui ■■

priduodamos atliekos, susijusios su 
telekomunikacinio tinklo įranga – 
akumuliatoriais, kabeliais, etc.

AB „Grigiškės“ ir UAB „Europopierius“ ■■

(Vilniuje) bei UAB „Eko group“ (Lietuvos 
mastu) – šioms bendrovėms 
priduodamos popieriaus ir plastiko 
atliekos.

Metalo laužo 25,04 t
Varinių kabelių laužo su 
plastikiniu apvalkalu 11,9 t

Popieriaus 7,4 t
Iš viso: 44, 3 t

Liuminescencinių lempų 1 313 vnt. 0,19 t
Akumuliatorių laužo 62,9 t
Iš viso: 63,09 t

TEO sunaudotas vanduo 2007 ir 2008 metais

2007 m. 49,6 tūkst. m3

2008 m. 48,1 tūkst. m3
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TRANSPORTAS
Turėdama vieną didžiausių transporto 
parkų Lietuvoje, savo Transporto politika 
TEO siekia tausoti aplinką ir mažinti 
sąnaudas. Šiuo tikslu 2008 metais, kaip ir 
kasmet, TEO atnaujino automobilių parką 
teikdama pirmenybę automobiliams, kurių 
varikliai ekonomiški (1,2 – 1,6 litro tūrio), 
atitinka „Euro 4” reikalavimus ir mažiau teršia 
aplinką. Kartu Bendrovė skatina 
darbuotojus automobiliu keliauti kiek 
įmanoma mažiau (operatyviniams 
automobi liams nustatyti limitai – ne 
daugiau 2 000 km / mėn.); naudojamas tik 
bešvinis kuras.

Per 2008 metus TEO atnaujinto automobilių 
parko dalis siekė net 24 proc. viso TEO 
turimo automobilių skaičiaus. Vidutiniškai 
iki 2008 metų buvo atnaujinama apie 13 
proc. automobilių per metus.

2008 metų pabaigoje TEO automobilių 
parką sudarė beveik 1000 automobilių, 
maždaug 5 proc. mažiau nei 2007 metų 
pabaigoje.

2008 metais TEO automobilių parko  
sunaudotas kuras 

Atnaujinus Bendrovės turimą transporto 
parką naujais, mažiau aplinką teršiančias 
automobiliais, TEO sumokėtas mokestis už 
aplinkos teršimą iš transporto priemonių 
2008 metais sumažėjo net 53 procentais.

TEO sumokėtas mokestis už aplinkos teršimą  
iš automobilių 

Išmestų teršalų kiekis (t) iš TEO eksploatuotų 
automobilių

Beje, 2008 metais TEO išplėtė transporto 
parką ir dešimčia tarnybinių dviračių, kurie 
skirti visiems TEO darbuotojams naudotis 
darbo tikslais. Siekiant, kad naudotis 
dviračiais darbuotojams būtų patogu, TEO 
pastatuose įrengti dušai ir kita reikiama 
infrastruktūra. 

fAKTAI:

TEO skaičiavimais, dabartiniai ■■

bendrovės operatyviniai 
automobiliai suvartoja 
trečdaliu mažiau kuro nei 
naudoti prieš 10 metų

2008 metais TEO įsigijo  ■■

12 operatyvinių mažalitražių 
automobilių „Fiat 500“, kurie 
dėl ekologiškumo pripažinti 
Europos Metų automobiliais
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TEO duomenimis, Bendrovės  ■■

transporto parko išplėtimas 
tarnybiniais dviračiais – viena 
pirmųjų tokio tipo iniciatyvų, 
įgyvendintų šalies verslo 
bendrovių.

verSLO KeLIONĖS

TEO skatina darbuotojus pagal galimybes 
rinktis ne keliones automobiliais ar kitomis 
transporto priemonėmis, o 
telekonferencijas ir kitus, žalos aplinkai 
nedarančius bendravimo būdus.

2008 metais buvo pradėta stebėti verslo 
kelionių tikslais TEO darbuotojų nuvažiuotą 
arba nuskristą kilometrų skaičių ir 
nuspręsta siekti šį rodiklį mažinti. 

2008 metais verslo kelionių tikslais buvo 
nuvažiuota arba nuskrista

(bendrovės nuosavais, TEO ar įsigytais išperkamosios 
nuomos būdu)

Benzinas 1,166 t
Dyzelinas 300 t
Iš viso: 1,466 t

2007 m. 5 889 Lt
2008 m. 3 840 Lt

2007 m. 2008 m.

Anglies monoksidas 144,634 128,369
Angliavandeniliai 56,745 43,158
Azoto oksidai             16,103 11,877
Sieros anhidridas       1,552 1,465 
Kietosios dalelės        0,833 0,619 
Iš viso:        219,876 185,488

Automobiliais 60 681 km

Lėktuvais 72 885 km
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APLINKą TAuSOjANčIOS PASLAuGOS

Siekdama prisidėti prie gamtos išteklių 
tausojimo, TEO diegia pažangias, aplinką 
tausojančias technologijas bei skatina 
klientus naudotis jų pagrindu sukurtomis 
paslaugomis, kurios prisideda prie 
aplinkosaugos problemų sprendimo:

Vaizdo konferencijos, bendravimas 1. 
internetu. Sparčiai diegiamas naujos 
kartos šviesolaidinės (FTTH) prieigos 
tinklas užtikrina kokybiškesnių pokalbių 
internetu bei vaizdo konferencijų 
galimybę, o tai leidžia klientams dar 
efektyviau bendrauti per atstumą, dirbti 
iš namų. Tai  gerokai sumažina būtinybę 
keliauti verslo tikslais, o kartu ir CO2 dujų 
išmetimą į aplinką.

Fiksuotasis ryšys. Neskleidžia 2. 
elektromagnetinių spindulių.

El. savitarna. TEO skatina klientus 3. 
naudotis el. savitarnos www.manoteo.lt 
paslaugomis, atsisakyti popierinių 
sąskaitų, už paslaugas mokėti tiesioginio 
debeto būdu. 

KLIeNTAI TAuSOjA GAMTą  
KArTu Su TeO: 

2008 metais elektronines ■■

sąskaitas gavo maždaug trečdalis 
TEO klientų

Maždaug penktadalis privačių ■■

TEO klientų atsiskaitė už 
paslaugas naudodamiesi 
tiesioginiu debetu

Atsiskaitančių tiesioginiu debetu ■■

TEO klientų skaičius kasmet auga 
maždaug 20 procentų
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žALIejI PIrKIMAI

2008 metais TEO pradėjo analizuoti 
galimybę į TEO pirkimų tvarką įtraukti 
„žaliųjų pirkimų“ kriterijus. Nors iki tol tai 
nebuvo reglamentuota, jau ir anksčiau 
įsigyjant įvairią technologinę įrangą buvo 
atsižvelgiama ne tik į jos kainą, bet ir 
naudingumo koeficientą, aplinką 
tausojančias savybes:

spausdinimo ir kopijavimo įrenginiai ■■

perkami su dvipusio spausdinimo, 
daugkartinio kasečių papildymo 
galimybėmis; 
įsigyjami tokie akumuliatoriai, kurie ■■

tarnauja ne trumpiau kaip 12 metų. 

2008 metų gruodį „žaliųjų pirkimų“ 
kriterijus buvo įtrauktas į TEO „Žaliųjų 
pirkimų“ projektą. Planuojama, kad jis 
įsigalios nuo 2009 metų II ketvirčio.

TeO INICIATYvOS TAuSOTI GAMTOS 
IšTeKLIuS 

Siekdama mažinti elektros energijos 
vartojimą ir tausoti gamtos išteklius, TEO 
2008 metais įgyvendino šias iniciatyvas:

pakeitė 159 seno tipo nuolatinės srovės ■■

lygintuvus BAZ (įrenginius 
telekomunikacinei įrangai maitinti bei 
akumuliatorių baterijoms pakrauti ir 
palaikyti) naujo tipo įrenginiais. Tai 
beveik trečdaliu padidino įrenginių 
naudingumo koeficientą ir per metus 
leidžia sutaupyti per 35 168 kWh 
elektros energijos. Be to, nauji lygintuvai 
tiksliai reguliuoja išėjimo maitinimo 
įtampą, dėl to pailgėja akumuliatorių 
baterijų tarnavimo laikas. Tai leidžia 
rečiau keisti akumuliatorius ir tuo pačiu 
mažiau teršiama aplinka. Be to, šiems 
akumuliatoriams naudojamos 
akumuliatorių baterijos su mažesniu 
švino kiekiu;
daugiau kaip pusšimtyje TEO objektų ■■

pakeitė 420 akumuliatorių, kurių 
tarnavimo laikas yra beveik 2 kartus 
ilgesnis nei naudotų anksčiau, todėl juos 
gaminant ir eksploatuojant mažiau 
teršiama aplinka;

Šviesolaidžio technologijos ■■

laikomos progresyviausiomis 
ne vien dėl to, kad suteikia 
daugybę naujų galimybių 
vartotojams, bet ir dėl to, kad 
yra ekologiškos bei taupančios 
elektros energijos išteklius.

https://www.manoteo.lt/Login.aspx
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investavo į tokią technologinę įrangą, ■■

kuriai reikia mažesnių patalpų, o joms 
apšildyti naudojama pačių įrenginių 
išskiriama šiluma;
investavo į beveik 200 CTV serijos ■■

akumuliatorių, kurių sudėtyje yra mažiau 
švino nei įprastuose akumuliatoriuose; 
įgyvendindama kompiuterinės ■■

technikos ir programinės įrangos 
atnaujinimo projektą, 2008 metais TEO 
naujais pakeitė daugiau nei 2000 
kompiuterių. Be kitų naudų nauji 
kompiuteriai padeda sutaupyti apie 70 
proc. visos kompiuterių sueikvojamos 
elektros energijos; 
gerino teikiamų paslaugų kokybę kaimo ■■

vietovėse bei taupė energijos išteklius, 
išjungdama nekokybiškas, daug 
energijos naudojančias analoginio tipo 
telefonines stoteles. 2008 metais buvo 
pakeistos 29 senojo tipo stotys (2007 
metais – 18 stočių);
toliau naudojo efektyvius patalpų ■■

šildymo metodus, kai šildymas 
reguliuojamas pagal lauko temperatūrą, 
o ne darbo dienomis sumažinamas. 

2008 metais TEO negavo jokių nuobaudų 
ar įspėjimų, susijusių su aplinkosaugos 
įstatymų ar kitų šios srities teisės aktų 
normų nesilaikymu.

2008 metais TEO prisijungė prie ■■

dienraščio „Verslo žinios“ 
aplinkosaugos iniciatyvos  
„Tavo biuras – atsakingo elgesio 
zona“, skatinančios biurų 
darbuotojus tausoti 
naudojamus išteklius.
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– pagerinti visi pagrindiniai paslaugų kokybės rodikliai; 

– TEO ryšys pasirinktas organizuojant tarptautinės svarbos renginį –NATO gynybos 
ministrų susitikimą Vilniuje;

– Pagal naują koncepciją atnaujinti 8, atidaryti 2 nauji TEO klientų aptarnavimo 
skyriai, iš kurių vienas − mobilus klientų aptarnavimo salonas TEOBUSAS ;

– per nepilnus keturis 2008 metų mėnesius paslauga „Triguba apsauga“ „sugavo“ 
daugiau nei 1 300 000 kompiuterių užkratų.

Svarbiausi TEO 
atsakomybės rinkos 
srityje pažangos 
rodikliai 2008 metais:

30

TEO SOCIALINĖ 
ATSAKOMYBĖ 
SANTYKIUOSE SU 
DARBUOTOJAIS

daugiau kaip 80 proc. TEO darbuotojų pakeltas pagrindinis atlyginimas –

darbuotojai, dirbantys Bendrovėje ilgiau nei vienerius metus, apdrausti papildomu  –
sveikatos draudimu

daugiau nei 2000 kompiuterių pakeisti naujais, skleidžiančiais mažesnę spinduliuotę –

vienam TEO darbuotojui vidutiniškai teko 30 mokymo valandų. Mokymuose iš viso  –
dalyvavo net 79 proc. TEO darbuotojų

Pažanga santykių su 
darbuotojais srityje 
2008 metais:

Būdama viena didžiausių šalies 
darbdavių, TEO 2008 metais skyrė 
nuolatinį dėmesį darbo santykiams 
gerinti, socialinėms garantijos, 
palankiai darbo atmosferai kurti.

Daugiau apie TEO socialinės atsakomybės 

politiką santykių su darbuotojais srityje

30TURINYS

http://www.teo.lt/lt/soc_sant__su_darb-1451.html
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TEO darbuotojų pasiskirstymas pagal regionus 
(2008-12-31)

BENDRA 
INFORMACIJA
2008 metų gruodžio 31 dienos 
duomenimis, TEO dirbo 2183 darbuotojai. 
Iš jų 2143 Bendrovėje dirbo pagal 
neterminuotas darbo sutartis.

Didžioji dalis – daugiau kaip pusė – TEO 
darbuotojų dirbo Vilniuje. Likusieji – 
kituose šalies regionuose.

„TNS Gallup“, „Verslo žinių“ ir  ■■

CV.LT atliktas Lietuvos 
gyventojų nuomonės tyrimas 
„Geidžiamiausias darbdavys 
2008“ atskleidė, kad TEO 
patenka į geidžiamiausių 
darbdavių Lietuvoje 
dvyliktuką.

TEO darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 
(2008-12-31)

TEO duomenimis, Bendrovės darbuotojų 
kaita yra itin maža ir siekia tik 9,6 procento. 
Adaptavimo programos naujiems 
darbuotojams netaikančiose įmonėse šis 
rodiklis vidutiniškai siekia 37 proc., o 
didelėse įmonėse – nuo 13 iki 35 procentų.

Daugiau nei pusė (53,2 proc.) TEO 
dirbančiųjų turi aukštąjį išsilavinimą. 
Aukštesnįjį išsilavinimą turi 21,75 proc., 
vidurinįjį – 24,77 proc., nebaigtą vidurinį – 
0,27 procentai.

Visų TEO darbuotojų teises ir 
interesus užtikrina 
Kolektyvinė sutartis. Joje 
apibrėžti bendrieji 
organizaciniai principai 
saugių ir sveikų darbo 
sąlygų užtikrinimo, 
materialinės atsakomybės, 
darbo užmokesčio, darbo 
laiko ir poilsio bei 
darbuotojų ugdymo srityse, 
išplėtotos garantijos bei 
lengvatos, padedančios 
užtikrinti darbuotojų 
socialinį saugumą. 

DARBUOTOJŲ 
SVEIKATA IR 
SAUGUMAS 
Siekiant užtikrinti efektyvią TEO darbuotojų 
saugos ir sveikatos priežiūrą, Bendrovėje 
vadovaujamasi Darbuotojų saugos ir 
sveikatos (DSS) vadybos sistema. Joje 
numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos  
politikos pagrindiniai principai, tikslai, 
uždaviniai ir vykdymo kryptys. 
Vadovaujantis šia sistema taip pat siekiama 
mažinti nelaimingų atsitikimų darbe 
tikimybę ir darbuotojų sergamumą. 

Saugių ir sveikų darbo sąlygų sudarymas 
Bendrovėje įtvirtintas ir Kolektyvinėje 
sutartyje, TEO Saugos darbe politikoje, 
reglamentuojamas Lietuvos Respublikos 
Darbo kodeksu bei kitais darbuotojų 
saugos ir sveikatos teisės aktais. 

TOBuLINIMAS
Koregavimo veiksmai
Prevenciniai veiksmai

Veiklos analizė

TIKrINIMAS
Procesų monitoringas

Matavimai
Neatitikčių valdymas

Auditas

PLANAvIMAS
Politika
Tikslai
Uždaviniai
Programos

ĮGYveNDINIMAS
Atsakomybė
Mokymas ir informavimas
Veiklos valdymasda
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Aukštasis 1120
1162Aukštasis neuniversitetinis 33

Studentas 9
Aukštesnysis 45

475
Spec. vidurinis 430
Vidurinis 499

541Pagrindinis 2
Profesinis 40
Nebaigtas vidurinis 2

6
Kitas 4

Vilniaus regione  1 221
Kauno regione  364
Klaipėdos regione  256
Šiaulių regione  174
Panevėžio  regione  168
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PAPILDOMOS SOCIALINĖS NAuDOS 
DArBuOTOjAMS

Kaip ir kasmet, didelį dėmesį Bendrovė 
2008 metais skyrė papildomoms 
socialinėms garantijoms. Viena iš 
aktualiausių – nuo 2008 metų gegužės 
įsigaliojęs papildomas sveikatos draudimas 
darbuotojams, dirbantiems Bendrovėje 
ilgiau nei vienerius metus. 
2008 metais buvo atnaujintos ir 
darbuotojų draudimo nuo nelaimingų 
atsitikimų sąlygos, t.y. visi be išimties 
Bendrovės darbuotojai apdrausti visą parą 
galiojančiu draudimu nuo nelaimingų 
atsitikimų.
TEO darbuotojai darbo vietose aprūpinami 
pirmosios pagalbos rinkiniais, 
organizuojami kolektyviniai ir asmeniniai 
apsaugos priemonių bandymai, darbo 
aplinkos ir darbo vietų tyrimai. Visi 
pageidaujantys darbuotojai nemokamai 
skiepijami nuo gripo.
Viena iš papildomų socialinių iniciatyvų – 
visiems TEO darbuotojų vaikams nuo 3 iki 
14 metų buvo specialiai pagaminta ir 
padovanota per 1 100 atšvaitų, kurie 
padeda mažiesiems būti saugesniems 
kelyje.
2008 metais TEO baigus įgyvendinti 
darbuotojų darbo vietose naudojamos 
kompiuterinės technikos ir programinės 
įrangos atnaujinimo projektą, į naujus 
buvo pakeista daugiau nei 2 tūkst. 
kompiuterių, skleidžiančių mažesnę 
spinduliuotę.

Taip pat 2008 metais buvo įgyvendintas 
mobilios darbo vietos projektas – daugiau 
nei 400 TEO klientų aptarnavimo 
darbuotojų nuo 2008 metų gruodžio gali 
dirbti žymiai patogiau ir efektyviau – 
naudodamiesi nešiojamaisiais 
kompiuteriais ir interneto ryšiu, leidžiančiu 
nuotoliniu būdu jungtis prie įmonės vidaus 
sistemų.

NeLAIMINGI ATSITIKIMAI

2008 metais TEO iš viso užfiksuoti 9 
nelaimingi atsitikimai – per 2,5 karto 
mažiau nei 2007 metais, kai buvo užfiksuoti 
25 nelaimingi atsitikimai. Iš 2008 metais 
užfiksuotų nelaimingų atsitikimų 2 įvyko 
darbe, kiti – pakeliui į / iš darbo.

Mirtinų, grupinių nelaimingų atsitikimų ar 
profesinių ligų, susijusių su nelaimingais 
atsitikimais, 2008 metais užfiksuota 
nebuvo. 

Dėl sveikų ir saugių darbo sąlygų TEO 
fiksuojamas mažas sergamumas. Per metus 
vienas TEO darbuotojas vidutiniškai sirgo 5 
dienas.

SOCIALINIų reIKMIų fONDAS

TEO darbuotojų reikmėms ir socialiniams 
poreikiams tenkinti skirtas Socialinio 
rėmimo fondas, iš kurio finansuojamos 
įvairios darbuotojų sveikatingumo 
priemonės, kultūriniai renginiai; nutikus 
nelaimingiems atsitikimams darbuotojams 
skiriamos įvairios pašalpos.
Šiems tikslams 2008 metais buvo skirta 
beveik 650 tūkst. litų. Fondą valdo 
Socialinių reikmių fondo komitetas, kurį 
sudaro darbdavio ir profesinių sąjungų 
atstovai.

DArBuOTOjų MOKYMAI Ir uGDYMAS

TEO darbuotojų kompetencijai tobulinti ir 
konkurencingumui didinti skirtos lėšos, 
įskaitant ES paramą (1,56 mln. Lt), 2008 
metais siekė 3,4 mln. litų, (2007 metais – 
3,6 milijonų litų).

Įvairiose ugdymo programose, tarp jų ir 
Lietuvos Respublikos remiamų bei iš dalies 
ES Socialinio fondo finansuojamų projektų 
mokymuose, 2008 metais dalyvavo 79 
proc. darbuotojų.

Iš viso vienam TEO darbuotojui 2008 
metais vidutiniškai buvo skirta net 30 
mokymų valandų.

NeLAIMINGO ATSITIKIMO rūšIS

Darbe
Pakeliui 

į/iš darbo

Mirtinas 0 0
Sunkus 0 1
Lengvas 2 5
Tyrimas nutrauktas 0 1

TEO 2008 metais įvykusių nelaimingų atsitikimų 
darbe, pakeliui į/iš darbo analizė
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2008 metais TEO parėmė 16 ■■

darbuotojų magistrantūros 
studijas įvairiuose Lietuvos ir 
užsienio universitetuose. Tam 
buvo skirta beveik 56 000 Lt.

Vienam TEO darbuotojui vidutiniškai skirtos 
mokymų valandos 2006 – 2008 metais

2008-aisiais, kaip ir 2007 metais, buvo 
numatytos ir toliau įgyvendinamos šios 
programos:

SVARBIAUSIŲ DARBUOTOJŲ ■■

PROGRAMA. Remiantis šia programa, 
kasmet įvardinami svarbiausi bendrovės 
verslui darbuotojai, sudaromas jų 
rezervas. 2008 metais buvo parengtos 
verslo lyderių ugdymo bei meistriškumo 
ugdymo programos, vesti mokymai.

VADOVŲ UGDYMO PROGRAMA. ■■

Naujovė 2008 metais – programa 
„Ugdomasis vadovavimas“, kurioje 
dalyvavo visi TEO vadovai. Pagrindiniai 
šios programos akcentai: susitelkimas į 
sprendimus, darbuotojų pripažinimas 
įtraukiant juos į naujų idėjų ir pasiūlymų 
paiešką bei jų pasiūlymų realizavimas.

VERSLO LYDERIŲ UGDYMO PROGRAMA. ■■

Pagrindinis jos tikslas – ugdyti 
kompetentingus, atsakingus, 
orientuotus į rezultatą verslo lyderius, 
galinčius suburti ir įkvėpti kitus 
komandos narius siekti užsibrėžto tikslo.

NAUJAI PRIIMTŲ DARBUOTOJŲ ■■

PROGRAMA. Siekiant paspartinti 
adaptacijos procesą, aukščiausio lygio 
vadovai naujai priimtiems TEO 
darbuotojams pristato TEO viziją, misiją, 
strategiją ir tikslus, specialistai dalijasi 
paslaugų ir produktų kūrimo patirtimi 
bei plėtros aktualijomis. Naujiems 
darbuotojams išsami informacija apie 
bendrovę suteikiama nuolat 
atnaujintame leidinyje „Naujoko knyga“.

Vidutinis mokymo laikas kiekvienos kategorijos darbuotojui 2008 metais (val.)

Kategorija Darbuotojų skaičius Valandų skaičius Vidutinis laikas

Vadovaujantys vadovai 9 304 34
Operacinio lygmens vadovai 267 13 004 49
Vadovaujantys specialistai 61 29 715 49
Specialistai 1312 46 757 36
Techniniai darbuotojai 69 20 545 30
I š viso: 1718 65 091 38

PARDAVIMŲ SPECIALISTŲ RENGIMAS. ■■

2008 metais buvo įgyvendinta 
programa „Šuolis“, skirta pagerinti 
klientų aptarnavimą, pasitelkiant 
techninius darbuotojus – inžinierius ir 
telekomunikacijų specialistus. Iš viso 
Pardavimų specialistų rengimo 
programą sudaro keturi moduliai – nuo 
programos „Pardavimo pagrindai“ iki 
„Meistriškumo modulio“.

2008 metais 25 proc. svarbiausių ■■

darbuotojų rezervo ugdymo 
programos dalyvių žengė 
karjeros laiptais ir buvo paskirti į 
vadovaujančias pareigas.
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2006 m. 2007 m. 2008 m.

12 val. 23 val. 30 val.
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Vadovaudamasi Pasaulinio ■■

susitarimo principais, TEO 
atsisako bet kokio prievartinio 
ir vaikų darbo ir siekia, kad šią 
nuostatą perimtų bendrovės 
partneriai bei tiekėjai.

LYGIOS GALIMYBĖS 

TEO darbuotojams užtikrina lygias 
galimybes, laikydamasi LR Konstitucijoje ir 
darbo įstatymuose nustatytų 
nediskriminavimo pagal amžių, lytį, rasę, 
religiją, kilmę ir įsitikinimus nuostatų. 

Bendrovėje nei 2008 metais, nei anksčiau 
nebuvo užfiksuota atvejų ar minėtų 
nuostatų pažeidimų, kai darbuotojai buvo 
diskriminuojami dėl rasės, lyties, religijos, 
politinių įsitikinimų, tautybės ar kitų 
priežasčių.

2008 metų gruodžio 31 dienos ■■

duomenimis, TEO dirbo 12 
žmonių su negalia.

2008 metų gruodžio 31 dienos 
duomenimis, TEO dirbo 1330 vyrų  (60,9 
proc. visų darbuotojų) ir 854 moterys (39,1 
proc.). Iš visų aukščiausio ir vidurinio lygio 
vadovų 2008 metais buvo 86 moterys (31 
proc.).

TEO 7 narių Valdybą sudaro vyrai. 
Bendrovės administracijos vadovai 
(generalinis direktorius ir keturi jo 
pavaduotojai – tarnybų vadovai) yra vyrai. 
Iš šešių pagrindinių skyrių vadovų viena yra 
moteris. Keturios moterys vadovauja TEO 
departamentams (iš viso yra 12 
departamentų),viena moteris yra vieno iš 
penkių regionų centrų vadovė. Taip pat 

viena moteris yra generalinio direktoriaus 
patarėja korporacijos įvaizdžio formavimo 
klausimais.

Skatinant lygias galimybes bendrovėje, 
2008 metais „Talentų ugdymo programoje“ 
dalyvavo 42,5 proc. moterų, nors 
bendrovėje moterų santykis yra mažesnis 
(39 procentai). Tokiu būdu buvo siekiama 
paskatinti moteris siekti karjeros bei 
vadovaujančių pozicijų bendrovėje.

2008 metais TEO darbuotojų amžiaus 
vidurkis buvo 39,6 metai. Daugiausia 
įmonės darbuotojų patenka į 40 - 49 metų 
(31,7 proc.) ir 30 - 39 metų (27,2 proc.) 
amžiaus grupes. Mažiausiai yra 18-19 metų 
amžiaus darbuotojų (2 darbuotojai arba 
0,09 proc.). 

Mažiau nei 18 m.  0
18 – 19 m. 2
20 – 29 m.  471
30 – 39 m.  594
40 – 49 m.  692 
50 – 59 m.  372
60 – 65 m.  50
Daugiau nei 65 metai  3 

Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių:

BENDRADARBIAVIMAS 
SU DARBUOTOJAIS 
TEO daug dėmesio skiria 
bendradarbiavimui su darbuotojais bei 
grįžtamojo ryšio su jais palaikymui. Tam 
naudojami vidiniai komunikacijos kanalai, 
vyksta įvairūs renginiai, atliekami 
darbuotojų nuomonės, padalinių 
bendradarbiavimo tyrimai, vyksta metiniai 
darbuotojų veiklos vertinimo pokalbiai, 
darbuotojai skatinami įsitraukti į sprendimų 
priėmimo procesus. 

vIDINĖ KOMuNIKACIjA 

Siekiant užtikrinti gerus darbo santykius 
bendrovėje, didelis dėmesys skiriamas 
vidinei komunikacijai. Šiuo tikslu 2008 
metais buvo pradėti rengti ir internete 
publikuoti video reportažai.

2008 metais buvo atnaujintas ir intraneto 
puslapis „TEO lyga“ – jis tapo dar 
patogesnis ir patrauklesnis darbuotojams. 
Viena iš naujienų – rubrika „Naujoko 
puslapis“, kurioje patogiai pateikiama 
naujiems darbuotojams aktuali informacija 
bei elektroninė leidinio „Naujoko knyga“ 
versija. Atskirai išskirti vaizdo reportažai, 
atsirado nauja rubrika „EKOpulsas“, atlikti 
kiti atnaujinimo darbai. 
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Efektyvesnę vidinę ■■

komunikaciją Bendrovėje 
užtikrina ir nuo 2008 metų 
pradėti rengti informaciniai 
vaizdo reportažai.
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Didelio darbuotojų dėmesio sulaukia ir 
savaitraštis „Mūsų TEO“, kurį per savaitę 
intranete vidutiniškai perskaito apie 1000 
darbuotojų. 

Dar viena originali TEO vidinės 
komunikacijos priemonė – IDĖJŲ BANKAS, 
kuriuo skatinama darbuotojus reikšti savo 
idėjas, susijusias su verslo plėtra ar 
naujomis paslaugomis, ir taip prisidėti prie 
sprendimo priėmimo. Per 2008 metus 
buvo gauta beveik 50 idėjų, dalis jų – 
sėkmingai įgyvendintos.

DArBuOTOjų APKLAuSOS

Siekiant įvertinti TEO darbuotojų 
pasitenkinimą Bendrove ir savo darbo 
vieta, 2008 metais buvo atnaujintas 
Darbuotojų nuomonės tyrimas (paskutinį 
kartą toks „TNS Gallup“ tyrimas buvo 
atliktas 2003 metais). Tyrimas parodė, kad 
TEO darbuotojų pasitenkinimas Bendrove  
atitinka rinkos vidurkį (50 balų). 

Šio tyrimo rezultatai taip pat parodė, jog 
TEO vadovų vertinimo indeksas, siekiantis 
77 balus, yra aukštesnis už atitinkamus 
vidutinius pasaulio indeksus (70 balų). TEO 
darbuotojai, vertindami savo įmonę, 
ypatingai pabrėžė TEO „pirmavimą diegiant 
naujoves“ bei „atsakingumą prieš aplinką ir 
visuomenę“. Į tyrimo rezultatus buvo 
atsižvelgta planuojant ateinančių metų 
Bendrovės veiklą.

Pasaulyje vidutiniškai tik 3 proc. ■■

tiesioginių vadovų vertinami 100 
ir daugiau TRI*M indekso balų. O 
TEO 100 balų ir daugiau įvertinti 
net 23 proc. Bendrovės vadovų.

Bendrovėje yra skatinamas bei vertinamas 
ir antrinių TEO įmonių bei padalinių 
bendradarbiavimas. Kaip ir kasmet, 2008 
metais atliktame Padalinių 
bendradarbiavimo tyrime buvo vertinama 
80 padalinių ir 3 antrinių įmonių veikla, 
ypatingą dėmesį skiriant  
bendradarbiavimo, atvirumo, atsakingumo 
bei veiklumo aspektams. Tyrimo, kurio 
metu dalyvavo per 500 darbuotojų, 
rezultatai atskleidė nuolat gerėjantį 
padalinių bendradarbiavimą. 

Beje, 2008 metais per 400 TEO darbuotojų 
dalyvavo ir dviejų dienų trukmės 
mokymuose „Bendradarbiavimo 
skatinimas“ („Žmogaus studijų centro“ 
lektoriai). Šių mokymų tikslas – paskatinti 
bendradarbiavimą tarp skirtingų padalinių 
darbuotojų. 

Siekiant veiklos valdymo sistemos 
efektyvumo ir veiklos vertinimo pokalbių 
konstruktyvumo, 2008 metais buvo atlikta 
ir vadovų apklausa apie veiklos pokalbius. 
Jos rezultatų pagrindu vadovams surengti 
mokymai.

DArBuOTOjų SKATINIMAS

Bendrovė siekia pripažinti ir įvertinti 
darbuotojus, kurie pasiekė puikių darbo 
rezultatų ir savo darbu bei elgesiu atitinka 
ir įgyvendina TEO vertybes. Tokiu 
įvertinimu kasmet tampa „Metų 
darbuotojo“ rinkimai, kurie jau tapo 
tradicine Bendrovės organizacijos kultūros 
dalimi. 2008 metais geriausiais buvo 
pripažinta 20 TEO darbuotojų.

Siekiant paskatinti darbuotojus, jiems 
skiriami atlyginimo priedai už tikslų 
pasiekimą (metiniai arba ketvirtiniai, 
priklauso nuo darbo pobūdžio), taip pat 
vienkartiniai priedai. Svarbu pabrėžti ir tai, 
kad visiems TEO darbuotojams mokamas 
didesnis nei minimalus darbo užmokestis, 
o darbuotojų atlyginimų vidurkis viršija 
rinkos vidurkį.

Bendrovėje taikomas ir nefinansinis 
skatinimas: kelionės, renginiai, papildomos 
poilsio dienos ir kt. Šiais metais 
darbuotojams buvo pasiūlyta ir galimybė 
visomis TEO paslaugomis naudotis už pusę 
kainos.

Vadovų vertinimo indeksas

77
70

TEO    N=1 438

PASAULIS    N=25 000
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DArBO APLINKA – PALANKI šeIMAI 

Norėdama sudaryti palankias sąlygas 
darbuotojams derinti darbą bei šeimos 
poreikius, TEO darbuotojams suteikia 
galimybę pasirinkti darbo laiką nuo 7 iki 11 
valandos, ir baigti darbą atitinkamai nuo 16 
iki 20 valandos.

Valstybei sudarius palankias finansines 
sąlygas tėvams auginti vaikus (kol vaikui 
sueis 1 metai, motinai mokama 100 proc. 
gauto darbo užmokesčio, o iki sukaks dveji 
– 85 proc.), TEO darbuotojai aktyviai 
naudojasi tėvystės ir vaiko priežiūros 
atostogomis. Be to, iki kol vaikui sukaks 3 
metai, užtikrinamos visos garantijos į darbo 
vietą. 

Darbuotojai taip pat naudojasi 
papildomomis laisvomis dienomis, 
skiriamomis du vaikus iki 12 metų 
auginančioms šeimoms bei 
daugiavaikiams tėvams. 

Iš viso 2008 metais TEO darbuotojai turėjo 
per 840 vaikų iki 12  metų, kuriems Kalėdų 
proga TEO vardu įteiktos šventinės 
dovanėlės bei padovanotas šventinis 
renginys. 

TeO darbuotojų vaikams buvo surengti iš viso 6 kalėdiniai spektakliai vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
šiauliuose ir Panevėžyje.
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TEO SOCIALINĖ 
ATSAKOMYBĖ 
SANTYKIŲ SU 
VISUOMENE 
SRITYJE

išplėtus socialinių partnerių ratą, jis jungė per 20 ilgalaikių partnerių. Iš viso 2008 metais  –
TEO sudarė daugiau kaip 230 paramos ir bendradarbiavimo sutarčių

neatlygintinai suteikti 23 trumpieji numeriai, kuriais paaukota beveik 400 tūkst. litų –

skatinta savanorystė (inicijuotas tyrimas, surengta tarptautinė konferencija, išleistas  –
informacinis leidinys)

skatintas socialinis bendradarbiavimas (remtos miestų šventės, socialinio solidarumo,  –
kultūros projektai, pačių bendruomenių inicijuoti projektai ir pan.)

Pažanga santykių su 
visuomene srityje 
2008 metais:

2008 metais TEO tęsė pradėtus 
bendradarbiavimo projektus su 
ilgalaikiais socialiniais partneriais, 
neatlygintinai teikė trumpuosius 
numerius, skatino studentų verslumą, 
dalyvavo daugelio šalies miestų 
šventėse, kartu inicijavo bei rėmė 
naujus, didelį atgarsį visuomenėje 
sukėlusius projektus.

37

Daugiau apie TEO socialinės atsakomybės 

politiką santykių su visuomene srityje

TURINYS

http://www.teo.lt/lt/soc_sant_su_visuom-1452.html
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TEO SOCIALINĖS 
PARTNERYSTĖS 
STRATEGIJA
Palaikydama ryšių su bendruomenėmis 
tradicijas ir būdama viena didžiausių 
paramos teikėjų Lietuvoje, TEO siekia 
užtikrinti ilgalaikę harmoningą verslo bei 
visuomenės pažangą, prisidėti prie 
visuomenės socialinės raidos ir gerovės,  
el. visuomenės kūrimo. 

Vadovaudamasi 2007 metais priimta 
Socialinės partnerystės strategija, TEO 
investuoja į tokius visuomeninius projektus 
bei programas, kurie:

kuria ilgalaikę vertę■■

padeda spręsti problemas, aktualias visai ■■

visuomenei
padeda įtvirtinti Lietuvoje pažangias,  ■■

į ateitį orientuotas tendencijas.

Remiantis šiais principais, numatytos tokios 
pagrindinės TEO paramos ir 
bendradarbiavimo kryptys:

savanorystės skatinimas■■  (nuo šios 
srities tyrimų, paramos realiai 
dirbančioms savanorių organizacijoms 
iki darbuotojų įtraukimo į savanorystės 
projektus)

2008 metais skirta   96 000 Lt

Siekis būti visuomeniška, ■■

bendruomenių vertinama nare 
atsispindi jau TEO vizijoje:  
„Tavo geriausias partneris 
bendraujant su nuolat 
kintančiu pasauliu“ bei šūkyje: 
„Būti su pasauliu“.

ateities lyderių ugdymas ■■ (švietimo 
srities projektai, inovatyvių jaunų 
žmonių idėjų įgyvendinimas (verslo bei 
socialinėje srityje); mokslo ir 
informacinių technologijų plėtra) 

2008 metais skirta beveik  150 000 Lt

socialinio bendradarbiavimo ■■

skatinimas (miestų ir miestelių šventės; 
vietos bendruomenių inicijuoti 
projektai)

2008 metais skirta per  1,2 milijono Lt

inovacijų skatinimas■■  (žinių visuomenės, 
paremtos naujausiomis 
technologijomis, skaitmeninės atskirties 
mažinimo projektai)

2008 metais skirta  71 000 Lt 

parama sportui ■■ (moterų krepšinio 
komandai TEO)

2008 metais skirta per  2,5 milijono Lt 

Iš viso 2008 metais TEO paramai skyrė  
per 4 mln. litų*. Iš jų regioniniams kultūros, 
socialiniams ir bendruomenių veiklų 
projektams skirta 295 000 Lt. 

* Visa ši suma – TEO skirta finansinė parama. Į ją neįskaičiuota 
Bendrovės parama teikiant nuolaidas telekomunikacijų 
paslaugoms ir darbuotojų darbo valandos, įgyvendinant 
socialinius projektus.

BeNDrADArBIAvIMO PrINCIPAI

TEO partnerystė su vietos 
bendruomenėmis, nevyriausybinių 
organizacijų ar savivaldybių atstovais yra 
pagrįsta TEO vertybėmis: atvirumu, 
atsakingumu, veiklumu ir 
bendradarbiavimu.

Vystant dialogą su suinteresuotomis 
grupėmis, pirmiausia išklausomi jų 
pageidavimai ir, atsižvelgus į jų poreikį bei 
interesus, pasiūlomos optimalios 
bendradarbiavimo galimybės (nuo 
ilgalaikio bendradarbiavimo, finansinės 
paramos iki telekomunikacijų sprendimų ar 
specialiai kuriamų paslaugų). 

Sprendimai dėl konkrečios paramos ar 
bendradarbiavimo priimami kartą per 
mėnesį vykstančiuose posėdžiuose, 
kuriuos dalyvauja TEO Paramos ir kitų 
lengvatų teikimo bei Komunikacijos 
komitetų nariai.

Priklausomai nuo projekto pobūdžio, 
turinio ir kitų aplinkybių su 
suinteresuotomis grupėmis sudaromos 
trumpalaikės arba ilgalaikės 
bendradarbiavimo sutartys. Iš viso 2008 
metais buvo sudaryta per 230 tokių 
sutarčių (2007 metais – 189). 
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Didelis dėmesys skiriamas ir grįžtamajam 
ryšiui: suinteresuotų grupių atsiliepimai 
apie bendrovės veiklą integruojami į 
veiklos planus gerinant bendradarbiavimą, 
kuriant paslaugas.

TEO neteikia paramos ir kitų lengvatų 
pelno siekiančioms ir politinėms 
organizacijoms bei partijoms, religinėms 
bendruomenėms, brutalaus sporto 
atstovams, azartinių lošimų 
organizatoriams bei nelegaliai 
veikiančioms organizacijoms. Finansinė 
parama taip pat neteikiama fiziniams 
asmenims.

SOCIALINĖS GerOvĖS PASLAuGOS

Atidėtas mokėjimas už paslaugas. ■■

Atsižvelgdama į sudėtingą ekonominę 
Lietuvos situaciją 2008 metų pabaigoje, 
prasidėjus šildymo sezonui TEO suteikė 
galimybę visiems privatiems klientams 
atidėti dalį mokėjimų už bendrovės 
paslaugas ir sumokėti už jas vėliau. 

Nuolaidos senjorams ir socialiai ■■

remtiniems žmonėms. Senjorams ir 
socialiai remtiniems žmonėms 
aktualiausiai paslaugai – balso telefonijai 
– TEO  taiko nuolaidas nuo 5 iki  
15 Lt/mėn.

Bendravimo skatinimas. Visiems ■■

privatiems klientams švenčių dienomis 
TEO taiko 0,03 Lt per minutę tarifą balso 

telefonijos paslaugai. Ši kaina galioja net 
15 šventinių dienų vietiniams ir 
tarpmiestiniams skambučiams TEO 
tinkle. Šventinis tarifas taikomas siekiant, 
kad žmonės galėtų glaudžiau bendrauti 
su artimaisiais.

Socialinės atskirties mažinimas. 2008 ■■

metais TEO pasirašė trejų metų sutartį 
su Švietimo ir mokslo ministerija dėl 
ilgalaikio bendradarbiavimo ir paramos 
diegiant informacijos ir komunikacijos 
technologijas bei taikant elektroninių 
ryšių paslaugas Lietuvos švietimo 
sistemoje. 

2008 metais TEO sudaryta galimybe 
naudotis internetu nemokamai arba su 
didele nuolaida pasinaudojo per 100 
šalies mokyklų.

Renkantis socialinius ■■

partnerius atsižvelgiama į tai, 
ar jie veikia socialiai atsakingai.
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SAVANORYSTĖS 
SKATINIMAS
2008 metais TEO skatino savanorystę 
Lietuvoje. Šiuo tikslu bendrovė aktyviai 
bendradarbiavo su partneriais – VšĮ 
„Savanorių centras“, Lietuvos Laisvosios 
rinkos institutu (LLRI) ir visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimo bendrove „TNS 
Gallup“.  

SAvANOrYSTĖS PADĖTĮ LIeTuvOje 
ATSKLeIDžIANTYS TYrIMAI

Siekdama išsiaiškinti realią savanorystės 
padėtį ir aktualiausias šios srities problemas 
šalyje, 2008 metais TEO kartu su partneriais 
inicijavo du tyrimus: visuomenės 
nuomonės tyrimą ir teisinės aplinkos 
analizę šia tema. 

„TNS Gallup“ atliktas visuomenės 
nuomonės tyrimas parodė, kad savanoriška 
veikla per pastaruosius vienerius metus 
užsiėmė 46 proc. lietuvių (daugiausia – 
tvarkė aplinką arba kokiu nors būdu 
padėjo kitiems žmonėms). Vis dėlto dar 
maždaug 39 proc. gyventojų taip pat tai 
darytų, jei žinotų tinkamų būdų ir 
nekliudytų organizacinės, teisinės ir kitos 
sąlygos.

LLRI ekspertai savo tyrime pabrėžė, kad 
savanorystės plėtrai Lietuvoje būtina 
tinkama teisinė aplinka, kuri užtikrintų 

saugią ir lanksčią savanorystę, patogią ir 
savanoriui, ir jį priimančiai organizacijai. 
Tyrimas atskleidė ir pagrindinę problemą, 
su kuria susiduria savanorišką darbą 
organizuojančios institucijos – šiuo metu 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra 
tiesioginio savanoriškos veiklos 
reglamentavimo ir tai kelia nerimą dėl 
tolimesnės veiklos perspektyvų bei 
apskritai paties savanoriško darbo 
legalumo. Vis dėlto, pasak tyrimą atlikusių 
LLRI ekspertų, savanoriška veikla nekelia 
abejonių dėl savo teisėtumo. 

KONfereNCIjA „SAvANOrYSTĖ 
LIeTuvOje: IššūKIAI Ir 
PerSPeKTYvOS“

Siekdama pristatyti atliktų tyrimų rezultatus 
visuomenei, 2008 metų pabaigoje TEO 
kartu su partneriais inicijavo tarptautinę 
konferenciją „Savanorystė Lietuvoje: iššūkiai 
ir perspektyvos“, skirtą savanoriškos veiklos 
plėtros ekonominėms, organizacinėms ir 
teisinėms problemoms aptarti.

Lietuvos Respublikos Seime vykusios 
konferencijos metu buvo pristatyta ir 
nevyriausybinio sektoriaus apžvalga, 
Europos parlamento pozicija šiuo klausimu 
bei užsienio šalių – Italijos bei Kroatijos – 
patirtis savanorystės skatinimo srityje. 
Renginį baigė itin didelio dalyvių 
susidomėjimo sulaukusi diskusija „Ar 
Lietuva išnaudoja savanoriavimo 
galimybes?“.

Pirmą kartą Lietuvoje ■■

organizuojama tokio tipo 
konferencija susilaukė ypač 
didelio susidomėjimo – joje 
dalyvavo daugiau nei 300 
atstovų iš nevyriausybinių 
organizacijų, akademinių, 
valstybinių institucijų pareigūnų 
bei kitų savanorystės rėmėjų. 
Dalyvauti konferencijoje TEO 
pakvietė ir savo darbuotojus.

Pagrindinės kliūtys ■■

savanoriauti – laiko stoka ir 
nežinojimas, kur ir kaip 
žmonės galėtų dalyvauti tokio 
pobūdžio veiklose.

Šaltinis: „TNS Gallup“.

europos parlamento atstovė Marian Harkin 
pristatė europos parlamento poziciją 
savanorystės atžvilgiu.
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SAVANORYSTĖ 

LIETUVOJE
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2011-IejI – SAvANOrYSTĖS MeTAI

Po tarptautinės konferencijos jos 
organizatoriai pasirašė peticiją, kuria 
aukščiausi šalies pareigūnai buvo paraginti 
palaikyti Europos Parlamento narių 
iniciatyvą 2011 metus paskelbti 
Savanorystės metais Europos Sąjungoje. 

Peticijos tekste išreikšta viltis, kad 2011-ųjų 
paskelbimas Savanorystės metais Europos 
Sąjungoje prisidės prie savanorystės 
plėtros ir bus teigiamas postūmis tiek 
Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje imtis 
realių veiksmų skatinant platesnį 
visuomenės įsitraukimą į savanorišką 
veiklą. Ši peticija buvo perduota Lietuvos 
Respublikos Prezidentui, Vyriausybės ir 
Seimo vadovams.

LeIDINYS NOrINTIeMS 
SAvANOrIAuTI 

Siekiant savanorystės skatinimo iniciatyvos 
tęstinumo, TEO išleido šviečiamojo 
pobūdžio leidinį „Savanorystė Lietuvoje: 
KAS? KUR? KAIP?“, kuriame pateikiami 
svarbiausi visuomenės nuomonės ir 
teisinės aplinkos tyrimų rezultatai, 
praktiniai patarimai bei savanorius 
priimančių organizacijų kontaktai. 

Leidinys buvo platinamas konferencijos 
„Savanorystė Lietuvoje: iššūkiai ir 
perspektyvos“ metu, o vėliau išdalintas 
savanorius priimančių organizacijų 

atstovams visoje Lietuvoje (tiražas – 5 000 
egz.). Leidinys ir konferencijos medžiaga 
po renginio visiems norintiems yra 
prieinamas bendrovės tinklalapyje.

Išleisti informacinį leidinį ■■

paskatino visuomenės 
nuomonės tyrimų rezultatai – 
nemažai daliai žmonių 
savanoriauti Lietuvoje trukdo 
būtent informacijos stoka. 

PArAMA „AuKSINĖMS šIrDIMS“

2008 metų savanorystės skatinimo 
iniciatyvas vainikavo tradiciniu tampantis 
renginys „Auksinė širdis“, kurio metu 
iškilmingai apdovanoti žmonės, metų 
metus savanoriškai darantys gerus darbus 
be jokio atlygio.

TEO remtas renginys jau trečius metus iš 
eilės buvo organizuotas tarptautinės 
Savanorių dienos proga ir transliuotas per 
vieną iš televizijos kanalų Kūčių vakarą.

ATEITIES LYDERIŲ 
UGDYMAS
Kryptingos TEO investicijos 2008 metais 
buvo skirtos ir mokslo iniciatyvoms bei 
perspektyvaus šalies jaunimo – būsimų 
ateities lyderių – ugdymui.

Daugiau nei 1 000 000  knygų  ir ■■

100 000 jas perskaičiusių 
mokinių – tokiais skaičiais gali 
pasigirti 2008 metais TEO remtas 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
projektas „Draugauk su knyga. 
Atrask lietuvišką knygą“.

IT KONKurSAI MOKINIAMS

Apie 7 tūkstančiai 5-12 klasių mokinių iš 
visos šalies mokyklų jau penktus metus iš 
eilės turėjo galimybę atskleisti savo 
sugebėjimus tarptautiniame informacinių 
technologijų konkurse „Bebras“, kurio 
iniciatoriai – Švietimo ir mokslo ministerija 
bei Matematikos ir informatikos institutas.

Konkurso metu mokiniai sprendė logikos, 
struktūrinio mąstymo gabumų, 
kompiuterių sistemų suvokimo ir bendro 
istorinio išprusimo reikalaujančias užduotis, 
kurias varžyboms kūrė ne tik Lietuvos, bet 
ir užsienio šalių mokytojai bei universitetų 
dėstytojai. vi

su
om

en
ė

TURINYS

http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=1802%20-%2057k
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Geriausiai pasirodžiusiems dalyviams 
ilgametis konkurso partneris TEO surengė 
ir šventę – per 200 mokinių, mokytojų ir jų 
tėvelių buvo pakviesti į Vilniaus Mažąjį 
teatrą, kur jiems įteikti diplomai ir 
parodytas Gabrielės Tuminaitės režisuotas 
spektaklis „Atsitiktinumas“.

Lietuvoje sukurto konkurso ■■

„Bebras“ koncepcija sėkmingai 
įgyvendinama ir dar 9 užsienio 
šalyse: Austrijoje, Čekijoje, 
Estijoje, Latvijoje, Olandijoje, 
Lenkijoje, Slovakijoje, Ukrainoje ir 
Vokietijoje. Iš viso 2008 metais 
konkurse „Bebras“ dalyvavo  
97 617 dalyvių. 

Dar vienas TEO ilgalaikio bendradarbiavimo 
su jaunimo ugdymo organizacijomis 
pavyzdys – tradicinis Lietuvos mokyklų 
interneto svetainių konkursas, vykstantis 
jau devintus metus iš eilės. 2008 metais 
konkurse dalyvavo 100 Lietuvos bei 7 
Latvijos mokyklos. Konkursą organizuoja 
VšĮ „Švietimo tinklas“.

Jau ne vienerius metus TEO remia ir 
Respublikinio jaunųjų informatikų 
olimpiadą bei informatikos konkursą LOGO. 

PASKATA GABIeMS MOKINIAMS

TEO siekį prisidėti prie ateities lyderių 
ugdymo įrodo ir besitęsiantis 
bendradarbiavimas su VšĮ „Nacionalinė 
moksleivių akademija“, kuri ugdo išskirtinių 
gabumų turinčius vaikus. 

Ši unikali Lietuvoje organizacija vienija 
visos šalies įvairių sričių gabiausiuosius 
mokinius ir daug dėmesio skiria ne tik jų 
dalykinėms žinioms, bet ir asmenybei 
ugdyti.

Be to, 2008 metais TEO rėmė „Jungtinių 
pasaulio koledžų komiteto“ organizuojamą 
kasmetinį mokinių konkursą gauti 
stipendijoms mokytis Italijos, Norvegijos ir 
Honkongo koledžuose. Studijuoti išrinkti 
trys geriausiai besimokantys vienuoliktokai 
(iš 67 paraiškų); po studijų moksleiviams 
suteikiamas tarptautinio bakalauro 
sertifikatas, atitinkantis brandos atestatą.

Nuo 1993-ųjų „Jungtinių pasaulio ■■

koledžų komitetas“ studijuoti į 
užsienį išsiuntė per 50 Lietuvos 
moksleivių.

TILTAS TArP STuDeNTų Ir verSLO

Jau ketvirtus metus vykstantis tarptautinis 
jaunimo verslumo konkursas „Profas“ 2008 
metais išsiskyrė rekordiškai dideliu dalyvių 
skaičiumi – jame dalyvavo per 500 

universitetų ir kolegijų studentų iš Lietuvos 
ir kitų Europos šalių mokslo įstaigų. 

„Profas“ – edukacinis projektas, ■■

padedantis jaunimui ugdyti 
verslumo įgūdžius bei pažinti 
verslo pasaulį ne tik iš vadovėlių.

Specialią atranką praėjusiems 30 studentų 
(2007 metais – 15) finale teko nelengva 
užduotis – dalyvauti verslo simuliacijoje, 
skirtoje pažinti oligopolinės rinkos 
procesams bei įvertinti verslo įmonių 
korporatyvinę strategiją  vykdant veiklą 
ekonominio nuosmukio periodu. 

2008 metais TEO šiam projektui skyrė ne tik 
finansinę paramą, bet ir dalyvavo vertinimo 
komisijos darbe. Tarptautinį jaunimo 
verslumo konkursą organizuoja LR 
Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos 
studentų sąjunga, VšĮ „Profat“ ir šalies verslo 
įmonės.  
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SOCIALINIO 
BENDRADARBIAVIMO 
SKATINIMAS
Nuo paramos miestų šventėms iki 
pagalbos konkretiems žmonėms, 
pavyzdžiui, daugiavaikėms šeimoms iš 
Varėnos rajono, kur nukeliavo TEO dovanoti 
kompiuteriai – taip galima apibūdinti TEO 
visus metus skatintą socialinį 
bendradarbiavimą su vietos 
bendruomenėmis.

KuLTūrOS Ir MeNO PrOjeKTAI

2008 metais TEO rėmė ar bendradarbiavo 
rengiant daugybę kultūros projektų visoje 
Lietuvoje. Vienas iš įdomiausių – 
„Džiazuojanti GALA gatvė“. Tai – TEO 
mecenuojamo festivalio „Palangos vasara“ 
– didžiausio visą vasarą vykstančio 
Palangos kultūros renginio – dalis. 

„Džiazuojančia GALA gatve“ festivalio metu 
virto atsinaujinusi kurorto Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno gatvė, kur visą vasarą vyko 
nemokami ne tik džiazo grandų, bet ir 
mažiau žinomų profesionalių atlikėjų 
pasirodymai iš skirtingų Europos šalių. 

Ne mažiau garsūs ir kiti pajūryje vykę bei 
TEO globoti renginiai – didžiulio 
populiarumo visuomet sulaukianti Jūros 
šventė bei Klaipėdos džiazo festivalis.

Senuosiuose Lietuvos dvaruose ir pilyse 
2008 metų pavasarį vyko TEO remiamas 
unikalus šiuolaikinio meno projektas 
„Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose 
2008“. Jo metu savo tapybos, fotografijos, 
skulptūros darbus bei menines instaliacijas 
pristatė devyni kūrėjai iš Lietuvos ir 
Ukrainos. Projekto metu iš viso buvo 
surengtos 38 personalinės ir grupinės 
parodos. 

TEO 2008 metais buvo ir pagrindinis 
tarptautinio eksperimentinio archeologijos 
festivalio „Gyvosios archeologijos dienos“ 
Kernavėje rėmėjas.

NuO KINO IKI MuZIKOS

2008 metais pagreitį įgavo ir TEO 
mecenuojamas GALA nekomercinio kino 
festivalis. Per pirmąjį sezoną (2007 metų 
lapkritis – 2008 metų gegužė) buvo 
parodyti 37 filmai, kuriuose apsilankė 
daugiau kaip 10 000 žiūrovų. Festivalio 
seansai pradėti rengti ir Kaune bei  
Panevėžyje. Antrasis GALA festivalio 
sezonas prasidėjo 2008 metų lapkritį ir tęsis 
iki 2009 metų birželio.
Lietuvių sukurta nauja kino festivalio 
formulė – rodyti filmus paskutinę kiekvieno 
mėnesio savaitę visą kino sezoną – yra 
novatoriška ir unikali pasauliniu mastu. 
2008 metų sausį festivalis pelnė kultūros 
leidinio „Pravda“ prizą kaip geriausias metų 
kino naujokas. 

GALA feSTIvALIO STATISTIKA:  

parodyti 24 valstybių kūrėjų filmai■■

populiariausia 2008 metų juosta − ■■

„Orkestro vizitas“
per antrąjį GALA sezoną (2008 metų ■■

lapkritis - 2009 m. birželis) bus parodyta 
30 filmų. 
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TEO 2008 metais parėmė ir garsios 
rašytojos, dailininkės, keliautojos ir 
fotografės Jurgos Ivanauskaitės (1961 - 
2007) atminimui skirto biografinio 
dokumentinio filmo „Šokis dykumoje“ 
pastatymą. Filmo premjera – 2009 metų 
vasario mėnesį.

Siekdama padėti atsiskleisti jaunųjų 
muzikų talentui, TEO 2008 metais tęsė 
bendradarbiavimą su Lietuvos muzikų 
rėmimo fondu. Bendrovės finansinė 
parama buvo skirta Lietuvos mokiniams, 
tarptautinių konkursų laureatų bei jų 
pedagogų premijoms ir pagerbimo 
ceremonijai organizuoti.

SOCIALINIO SOLIDAruMO PrOjeKTAI

Vienas iš labiausiai matomų TEO pagalbos 
žingsnių bendruomenėms – neatlygintinai 
suteikti numeriai, kurie kasmet prisideda 
prie visuomeninių akcijų, skirtų padėti 
nelaimės ištiktiems žmonėms ar sutelkti 
visuomenę sprendžiant socialines 
problemas. Trumpaisiais numeriais 
skambinę TEO fiksuoto ryšio vartotojai per 
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2008 metus įvairiems paramos projektams, 
akcijoms ir iniciatyvoms paaukojo beveik 
400 000 litų (2007 metais – 330 337 litus).

2008 metais karo nuniokotai ■■

Gruzijai šalies gyventojai 
skambindami TEO suteiktais 
trumpaisiais numeriais paaukojo 
per 35,7 tūkst. litų.

TEO suteikti trumpieji numeriai, 800 ir 900 
linijos paslaugos padėjo TEO 
visuomeniniams partneriams ne tik rinkti 
paramą, bet ir teikti įvairaus pobūdžio 
konsultacijas. Pavyzdžiui, Vaiko teisių 
apsaugos kontrolieriaus įstaigai suteikta 
telefono linija nuo 2008 metų teikiamos 
nemokamos konsultacijos sprendžiant 
socialines ir psichologines problemas, 
susijusias su vaiko teisių ir jo teisėtų 
interesų pažeidimais. Vidaus reikalų 
ministerijos informacinei akcijai „Pastebėk 
gerą policininką“ skirta linija 
paskambinusieji galėjo papasakoti apie 
gerus policininkų darbus, o švietėjiškai 
akcijai „Egzaminai.Nesinervink.lt“ suteikta 
nemokama telefono linija konsultantai 
padėjo abiturientams ruoštis brandos 
egzaminams bei patarinėjo, kaip išmokti 
valdyti atsirandantį jaudulį, baimę.

Lietuvoje yra maždaug 7 000 ■■

regėjimo negalią turinčių 
žmonių, kuriems ypač svarbu ne 
tik klausytis įskaitytų knygų, 
tačiau ir turėti galimybę patiems 
jas skaityti. 

Įsimintinu TEO socialinio solidarumo 
projektu tapo 2008 metų sausį išleista 
septintoji, paskutinioji serijos Haris Poteris 
knyga „Haris Poteris ir mirties relikvijos“ 
Brailio raštu. Lietuva tapo viena nedaugelio 
Europos valstybių, kurioje akliesiems 
suprantamu raštu buvo išleistos visos 7 
Džoanos Rouling (Joanne Rowling) 
sukurtos knygos apie burtininką berniuką. 
Knygos, kurių leidybą rėmė TEO, buvo 
padovanotos Lietuvos aklųjų bibliotekai 
bei jos padaliniams kituose miestuose.

LABDArOS PrOjeKTAI

Vilniaus Rotušėje įvyko šeštoji tarptautinė 
Kalėdinė labdaros mugė, kurią organizavo 
Tarptautinė moterų asociacija, vienijanti 
Lietuvoje reziduojančių užsienio 
ambasadorių ir verslininkų žmonas. Viena 
pagrindinių mugės rėmėjų yra TEO. 
Pirmosios šalies ponios Almos Adamkienės 
globojamame renginyje buvo galima ne tik 
įsigyti originalių kalėdinių dovanų, bet ir 
suteikti paramos tiems, kuriems labiausiai 
jos reikia. vi
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TEO palaiko palaiko ■■

neatlygintiną kraujo donorystę. 
2008 metais bendrovėje 
vykusiose kraujo donorystės 
akcijose dalyvavo ir kraujo davė 
34 bendrovės darbuotojai.

Suskaičiavus labdarai gautus pinigus 
paaiškėjo, kad pasiektas iki šiol mugėje 
surinktų lėšų rekordas – paaukota per 250 
tūkst. litų. Iš viso per penkerius metus 
mugėje buvo surinkta beveik 700 tūkst. 
litų, jie atiteko neįgaliems ir likimo 
nuskriaustiems vaikams bei seneliams.

Per 55 000 litų socialiai remtiniems vaikams 
buvo surinkti ir ketvirtajame kalėdiniame 
visuomeninės organizacijos „Gelbėkit 
vaikus” surengtame aukcione, kuriame 
buvo pristatyti Lietuvos menininkų 
paaukoti meno kūriniai. TEO indėlis šiame 
aukcione – už 9 000 Lt aukciono metu 
įsigytas dailininkės Dovilės Norkutės 
paveikslas „Kosmoso stebėtoja“. 

PArAMA vIeTOS BeNDruOMeNĖMS

2008 metais TEO parėmė beveik 90 (2007 
metais – 60) miestų ir miestelių švenčių, 
kultūros projektų, kitų bendruomenių 
iniciatyvų. 

Norėdama suteikti daugiau spalvų 
mažesnių šalies miestelių kasdienybei ar jų 
šventėms, TEO pasitelkė TEOBUSĄ – 
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modernų, specialiai TEO užsakymu sukurtą 
treilerį, kuris nuo 2008 metų rugpjūčio iki 
metų pabaigos jau spėjo aplankyti 15 šalies 
miestų. 

Beje, mobiliame TEOBUSO LED ekrane, 
kuris yra didžiausias  Lietuvoje, 2008 metais 
Vilniaus Rotušės aikštėje buvo viešai 
transliuojamos ir XXIX Olimpinės žaidynės, 
vykusios Pekine. Projekto partneriu tapo 
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija 
(LRT), o rungtynės sutraukė milžinišką 
dalyvių skaičių.

2008 metais TEO taip pat skatino vietos 
bendruomenių užimtumą ir sveiką 
gyvenseną: atnaujino lauko krepšinio 
aikšteles Alytuje, Radviliškyje, Švenčionyse. 
Iš viso šio projekto metu 2007 – 2008 
metais TEO atnaujino 24 aikšteles 
skirtinguose šalies miestuose.

Vietos bendruomenėms penkiuose 
didžiuosiuose šalies regionuose TEO 2008 
metais padovanojo ir 250 kompiuterių, 
kurie atiteko labiausiai jų stokojantiems 
žmonėms, pavyzdžiui, daugiavaikėms 
Varėnos rajone gyvenančioms šeimoms. Į 
dovanotus kompiuterius buvo įdiegta 
atvirojo kodo operacinė sistema „Baltix-
Linux“ su visomis biuro programomis 
lietuvių kalba.
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INOVATYVUMO 
SKATINIMAS
Pasirinkdama rėmimo ir bendradarbiavimo 
kryptis bei  projektus, TEO pirmiausia 
atsižvelgė į jų naudą visuomenei – ar jais 
sprendžiamos aktualios problemos.

rINKTI SeIMą PADĖjO „MANO 
BALSAS“

Vienas iš visos Lietuvos mastu aktualių TEO 
remtų projektų 2008-aisiais – balsavimo  
internete sistema „Mano balsas“  
(www.manobalsas.lt). Šį Lietuvos piliečių 
visuomeniškumą ir atsakingumą renkant 
Lietuvos Respublikos Seimą skatinantį 
projektą įgyvendino VU Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų institutas, 
Kauno technologijos ir Mykolo Riomerio 
universitetai bei VšĮ „Regioninių projektų 
iniciatyva“.

Vien per pirmuosius tris projekto ■■

gyvavimo mėnesius svetainę 
„Manobalsas.lt“ aplankė 140 
tūkst. lankytojų.

Projektas sulaukė itin didelio visuomenės ir 
specialistų pripažinimo: buvo apdovanotas 
„Infobalt“ organizuoto konkurso „Geriausias 
2008 metų lietuviškas informacinių ir ryšių 
technologijų  produktas“ specialiu prizu už 
inovatyvumą. Be to, nacionaliniame 

konkurse „Inovacijų prizas 2008“ projektą 
„Mano balsas“ iniciavusi VšĮ „Regioninių 
projektų iniciatyva“ buvo apdovanota už 
inovatyvų produktą ne verslo srityje.

SKATINAMA žINIų vISuOMeNĖS 
PLĖTrA

Ne vienerius metus bendradarbiaudama 
su nevyriausybiniu sektoriumi, TEO siekia 
skatinti informacijos ir komunikacijos 
technologijų, žinių visuomenės plėtrą. Šiuo 
tikslu 2008 metais TEO tęsė 
bendradarbiavimą su aljansu „Langas į 
ateitį“, Lietuvos savivaldybių asociacija, 
įvairių miestų ir rajonų savivaldybėmis, 
kultūros centrais, viešosiomis įstaigomis, 
projektu „Elektroninis dienynas“, asociacija 
„Infobalt“, kitomis organizacijomis.

ATKreIPIAMAS DĖMeSYS Į 
INTerNeTO SAuGuMO PrOBLeMAS

Jau antrus metus TEO tęsė 
bendradarbiavimą su Europos Komisijos 
(EK) programą „Saugesnis internetas LT“ 
Lietuvoje įgyvendinančia Ryšių reguliavimo 
tarnyba bei Lietuvos Respublikos Švietimo 
ir mokslo ministerija. Ši EK programa 
vykdoma visose Europos Sąjungos šalyse. 

Programos „Saugesnis internetas“ svetainei 
www.draugiskasinternetas.lt 2008 metais 
TEO reguliariai teikė šviečiamojo pobūdžio 
informaciją apie interneto galimybes ir 
pavojus, su kuriais internete gali susidurti 
tiek vaikai, tiek tėvai. 

http://www.manobalsas.lt/index/index.php
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Programa „Saugesnis internetas“ ■■

siekia atkreipti visuomenės 
dėmesį į nelegalią ir žalingą 
informaciją internete 
(pornografija, pedofilija, 
rasizmas, ksenofobija). Ypač 
daug dėmesio skiriama vaikams 
bei paaugliams apsaugoti nuo 
žalingo interneto turinio.

Be to, bendradarbiaujant su vaikų žurnalu 
„Bitutė“, 2008 metais šio leidinio 
puslapiuose TEO sukurtas personažas 
Jonvabalis Žybsis reguliariai „vedė“ 
interneto pamokėles patiems mažiausiems 
interneto vartotojams.

Žurnalistų etikos tarnyba ■■

pripažino „Bitutę“ vienu iš 
geriausių Lietuvoje kultūrinių – 
švietėjiškų leidinių vaikams.

PARAMA SPORTUI
2008 metais TEO ir toliau išliko didžiausia 
moterų krepšinio komandos TEO rėmėja. 
Tai – stipriausia moterų krepšinio komanda 
Baltijos regione ir viena pajėgiausių 
Europoje.

2008 metais TEO krepšininkės devintą kartą 
iš eilės laimėjo Baltijos moterų krepšinio 
lygos čempionatą bei Lietuvos moterų 
krepšinio lygos nugalėtojų taurę. TEO – 
vienintelė Lietuvos komanda, žaidžianti 
prestižiniame Europos moterų krepšinio 
turnyre – „Eurolygoje“.

TEO krepšininkės pateko tarp ■■

geriausių 2008 metų jaunųjų 
Europos žaidėjų TOP 10. Gintarė 
Petronytė užėmė aukščiausią – 
1-ąją vietą, o Aurimė Rinkevičiūtė 
– 8-ąją. Geriausias krepšininkes 
rinko krepšinio ekspertų ir 
mėgėjų komisija.

Geriausia Lietuvos krepšininke vadinama jurgita 
štreimikytė - virbickienė daugelį metų žaidžia 
TeO moterų krepšinio komandoje.
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TURINYS

vi
su
om

en
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KOVA SU KORUPCIJA
2005 metais TEO viena pirmųjų šalyje 
prisijungė prie Jungtinių Tautų Pasaulinio 
susitarimo ir aktyviai dalyvauja Nacionalinio 
atsakingo verslo įmonių tinklo veikloje. 

Prisijungusi prie Pasaulinio susitarimo, TEO 
prisiėmė įsipareigojimus laikytis dešimties 
žmogaus teisių, darbo jėgos, aplinkos 
apsaugos ir kovos su korupcija principų. 

Siekdama užkirsti kelią korupcijai, Bendrovė 
supažindina darbuotojus su sąžiningo 
verslo principais ir etikos normomis. Taip 
pat, remdama organizacijas, kurios 
Lietuvoje populiarina socialiai atsakingą 
požiūrį į verslą, skatina sąžiningą verslo 
politiką ir skaidrų bendravimą su 
valstybinėmis institucijomis.

Bendrovėje įsteigtas ir Etikos komitetas, 
kuris nagrinėja galimos korupcinės veikos, 
susijusios su TEO veikla, atvejus. Visi 
darbuotojai apie etikos normų pažeidimus 
gali pranešti TEO Etikos komitetui specialiu 
elektroniniu pašto adresu.

TEO yra ir viena pirmųjų šalies bendrovių, 
prisijungusių prie „Baltosios bangos“ 
judėjimo. Pagrindinis jo tikslas – skatinti 
skaidrią šalies verslo praktiką, kovoti su 
ydinga praktika dalį atlyginimo 
darbuotojams mokėti „vokeliuose“, atkreipti 
visuomenės dėmesį į pažangų ir atsakingą 

Lietuvos verslą, siekiantį kurti tinkamas 
darbo sąlygas savo darbuotojams.

2008 metais Bendrovei nebuvo išsakyta 
jokių kaltinimų dėl korupcinės veiklos. 

TEO kovos su korupcija ■■

nuostatos įtvirtintos ir Bendrovės 
Etikos kodekse: TEO 
darbuotojams draudžiama 
dalyvauti neteisėtoje ir 
negarbingoje veikloje, priimti 
dovanas, pinigus ar 
neatlygintinas paslaugas. TEO 
taip pat įsipareigoja neteikti 
dovanų ir paslaugų, jei tai gali 
atnešti naudos kitai šaliai. 

Vis dėlto svarbu pažymėti tai, kad 2008 
metais iškilo teisinių nesklandumų dėl TEO 
administracinio pastato statybų Lvovo g. 
21A, Vilniuje. Šalia pastato teritorijos 
gyvenamąją vietą deklaravę asmenys buvo 
pareiškę teisinių pretenzijų dėl pastato 
detaliojo plano tvirtinimo Vilniaus miesto 
savivaldybei. TEO teikė ir teikia visą 
atitinkamų institucijų prašomą informaciją 
ir bendradarbiauja aiškindamasi šio 
proceso aplinkybes.

http://www.globalcompact.lt/lt/
http://www.undp.lt/lt/index.html?id=224
http://www.baltojibanga.lt/
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rodiklis Aprašymas Statusas Puslapis 
ataskaitoje Komentarai

1. STrATeGIjA Ir ANALIZĖ

1.1 Aukščiausias pareigas einančio bendrovės vadovo pareiškimas apie socialinės atsakomybės svarbą ir strategiją T 4 psl.

2. ĮMONĖS APIBūDINIMAS

2.1 Bendrovės pavadinimas T 3 psl.

2.2 Pagrindiniai prekės ženklai ir paslaugos T 8 psl.

2.3 Organizacijos struktūra, pagrindiniai departamentai, susijusios įmonės, antrinės įmonės, bendros įmonės T 8, 9 psl.

2.4 Bendrovės pagrindinės būstinės adresas T 8 psl.

2.5 šalys, kuriose bendrovė veikia T 8 psl. Bendrovė veikia tik Lietuvoje

2.6 Nuosavybės tipas ir teisinė forma T 10 psl. Daugiau informacijos -  
„TeO metinė ataskaita 2008"

2.7 rinkos, kuriose bendrovė veikia (pagal geografines ribas, sektorius, klientus, ir t.t.) T 9 psl. Daugiau informacijos -  
„TeO metinė ataskaita 2008"

2.8 Įmonės dydis, nurodant:  

2.8.1 darbuotojų skaičių T 9 psl.

2.8.2 pardavimų apimtį T 9 psl.

2.8.3 kapitalizaciją (skolos ir nuosavybės santykį) T 9 psl.

2.8.4 teikiamų paslaugų kiekius T 9 psl.

2.9 Svarbūs pasikeitimai atskaitomybės laikotarpiu (dėl įmonės dydžio, struktūros, nuosavybės) T 9 psl. Daugiau informacijos -  
„TeO metinė ataskaita 2008"

2.10 Atskaitomybės laikotarpiu gauti apdovanojimai T 10, 24 psl.

rodiklis Aprašymas Statusas Puslapis 
ataskaitoje Komentarai

3. ATASKAITOS PArAMeTrAI

3.1 Atskaitomybės laikotarpis T 3 psl.

3.2 Ankstesnės socialinės atsakomybės ataskaitos pateikimo data T 3 psl. Daugiau informacijos –  
„TeO Socialinės atsakomybės 
ataskaita 2007“

3.3 Atskaitomybės dažnumas (kasmet, kartą per dvejus metus) T 3 psl.

PRIEDAS. Rodiklių lentelė
Žemiau esančioje lentelėje pateikiami Visuotinio atsiskaitomumo iniciatyvos (GRI) rodikliai, atitinkantys C pritaikymo lygmens reikalavimus. Lentelėje nurodoma jų atskleidimo statusas, 
vieta ataskaitoje ir komentarai. 

TURINYS

http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/Investuotojams/MA/2008_Metine_ataskaita.pdf
http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/Investuotojams/MA/2008_Metine_ataskaita.pdf
http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/Investuotojams/MA/2008_Metine_ataskaita.pdf
http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/Investuotojams/MA/2007_socialine_ataskaita.pdf
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3.4 Kontaktinis asmuo klausimams, susijusiems su socialinės atsakomybės atskaitomybe T 3 psl.

3.5 Socialinės atsakomybės ataskaitos turinio nustatymo procesas (reikšmingumo nustatymas; prioritetų socialinės atsakomybės 
atskaitomybės temoms suteikimas; suinteresuotų grupių, kurioms ši atskaitomybė skirta, nustatymas)

T 3, 5, 6, 7 psl.

3.6 Ataskaitos ribos (ar įtraukiami visi skyriai, bendros / susijusios įmonės, tiekėjai ir pan.) T 3 psl.

3.7 Ataskaitos apribojimai (ar ataskaita apima visus svarbias bendrovės įtakas ekonominėje, socialinėje ir aplinkosaugos srityje) T 3,5 psl.

3.8 Paaiškinimas, kaip atsakomybė rengiama bendroms, antrinėms įmonėms T 3 psl.

3.10 Paaiškinimai pasikeitus bet kokiems ankstesniems socialinės atsakomybės ataskaitų duomenims (susijungus įmonėms, pasikeitus 
atskaitomybės periodui, pasikeitus matavimo metodams ir pan.)

T 3 psl. Daugiau informacijos -  
„TeO metinė ataskaita 2008"

3.11 reikšmingi ataskaitos apimties, apribojimų ir pan. pasikeitimai T 3 psl. reikšmingų ataskaitos pasikeitimų 
nebuvo

3.12 Lentelė, kurioje nurodomi (psl.) ataskaitos standartiniai atskleidimai T 48 psl.

3.13 Politika ir dabartinė praktika siekiant išorinio ataskaitos įvertinimo užtikrinimo T 7 psl. 2008 metais išoriniai ekspertai 
atliko ankstesnių metų TeO 
socialinės atsakomybės 
atskaitomybės analizę

rodiklis Aprašymas Statusas Puslapis 
ataskaitoje Komentarai

4. vALDYMAS

4.1 Bendrovės valdymo struktūra, įskaitant aukščiausio lygio komitetus (apibrėžiant jų įgaliojimus, sudėtį ir atsakomybes) T 10 psl. Daugiau informacijos -  
„TeO metinė ataskaita 2008"

4.2 Nurodoma, ar aukščiausio valdymo organo vadovas taip pat yra ir vykdomasis direktorius (jei taip, nurodyti kodėl, kokias funkcijas 
atlieka) 

T/N 10 psl. Daugiau informacijos -  
„TeO metinė ataskaita 2008"

4.3 Įmonėms, kuriose yra tik viena valdyba, nurodyti aukščiausio valdymo organo nepriklausomų / nevykdomųjų narių skaičių T/N 10 psl. Daugiau informacijos -  
„TeO metinė ataskaita 2008"

4.4 Priemonės, kuriomis įmonės akcininkai ir darbuotojai gali teikti pasiūlymus ar rekomendacijas aukščiausiam valdymo organui T 10, 34, 35 
psl.

Daugiau informacijos -  
„TeO metinė ataskaita 2008"

4.14 Organizacijos narystė įvairiose asociacijose, tarptautinėse ir vietos organizacijose, socialinė partnerystė T 10 psl.

4.15 Pagrindiniai reikalavimai suinterestuotų grupių identifikavimui ir jų atranka T/N 39 psl. Daugiau informacijos -  
„TeO metinė ataskaita 2008"

rodiklis Aprašymas Statusas Puslapis 
ataskaitoje Komentarai

5. eKONOMINIAI rODIKLIAI

eC4 Didelė finansinė parama, gauta iš valstybės T 16, 32 psl. Bendrovė gavo 1,8 milijono 
europos Sąjungos finansinę 
paramą, skirtą darbuotojų 
mokymų programoms ir naujų 
technologinės plėtros projektų 
diegimui

TURINYS

http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/Investuotojams/MA/2008_Metine_ataskaita.pdf
http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/Investuotojams/MA/2008_Metine_ataskaita.pdf
http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/Investuotojams/MA/2008_Metine_ataskaita.pdf
http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/Investuotojams/MA/2008_Metine_ataskaita.pdf
http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/Investuotojams/MA/2008_Metine_ataskaita.pdf
http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/Investuotojams/MA/2008_Metine_ataskaita.pdf
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eC8 Infrastruktūros investicijų ir paslaugų visuomenės gerovei kūrimas bei poveikis T 12, 15, 16, 
17, 20, 38 

psl.

rodiklis Aprašymas Statusas Puslapis 
ataskaitoje Komentarai

6. APLINKOSAuGOS rODIKLIAI

eN1 Sunaudoti ištekliai pagal svorį ar tūrį T 25 psl.

eN2 Perdirbtos medžiagos, įsigytos antriniam panaudojimui T 25 psl.

eN3 Tiesioginis energijos sunaudojimas pagal pirminį šaltinį T 26 psl.

eN4 Netiesioginis energijos sunaudojimas pagal pirminį šaltinį T 27 psl.

eN5 Sutaupytos energijos kiekis konkrečiose srityse, įdiegus naujas, energiją taupančias technologijas T/N 29 psl.

eN6 Iniciatyvos teikti energiją taupančius arba atsinaujinančia energetika pagrįstus produktus ir paslaugas bei energijos poreikio 
sumažinimas, kaip šios iniciatyvos rezultatas

T 28, 29 psl.

eN7 veiksmai, kuriais siekiama sumažinti netiesioginį energijos vartojimą ir pasiekimai T 27, 28, 29 
psl.

eN8 Sunaudotas vanduo / nuotekų kiekis vienam darbuotojui T 26 psl.

eN16 Tiesioginį ir netiesioginį šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų  kiekis T/N 27 psl.

eN18 veiksmai, kuriais siekiama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją T 27, 28, 29 
psl.

eN20 Azoto bei kitų oro teršalų tipas ir kiekis T 27 psl.

eN21 Bendros vandens nuotekos T/N 26 psl.

eN22 Bendras atliekų kiekis pagal atliekų tipą ir pašalinimo būdą T 26 psl.

eN23 Bendras gamtai reikšmingų teršalų išsiliejimų kiekis ir apimtys N Bendrovė tokių duomenų neturi

eN26 veiksmai, kuriais siekiama sumažinti produktų ir paslaugų žalingą poveikį gamtai T 28, 29 psl.

eN27 Procentas parduotų produktų ir jų pakavimo medžiagų, kurios buvo utilizuotos pagal kategorijas T/N 26, 27 psl.

eN28 Piniginės arba nepiniginės sankcijos, kurios buvo pritaikytos už aplinkosaugos įstatymų ar taisyklių nesilaikymą T 29 psl.

rodiklis Aprašymas Statusas Puslapis 
ataskaitoje Komentarai

7. SANTYKIų Su DArBuOTOjAIS rODIKLIAI 

LA1 Bendras darbuotojų skaičius; darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas ir terminuotas darbo sutartis, skaičius   T 31 psl.

LA2 Bendras darbuotojų kaitos skaičius, pagal amžiaus grupę, lytį ir regioną T/N 31 psl. Pateikiamas tik  bendras kaitos 
procentas

LA3 Papildomos socialinės naudos visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams T 32 psl.

LA4 Darbuotojų, kuriems taikomi kolektyvinės sutarties susitarimai, procentas T 31 psl. Kolektyvinė sutartis galioja visiems 
TeO darbuotojams, su kuriais 
sudaryta darbo sutartis

TURINYS
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LA7 Nelaimingų atsitikimų, profesinių susirgimų skaičius T 32 psl.

LA8 vykdomos švietimo, mokymo, konsultavimo, prevencijos ir rizikos kontrolės programos, siekiant padėti darbuotojams bei jų šeimoms 
ar bendruomenės nariams susirgus sunkiomis ligomis

T 32 psl. Daugiau informacijos -  
„TeO metinė ataskaita 2008“

LA10 vidutinis mokymų laikas kiekvienam darbuotojui pagal darbuotojų kategorijas T 33 psl.

LA11 Programos, skirtos darbuotojų įgūdžių gerinimui bei mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinančios darbuotojų darbingumo tęstinumą ir 
padedančios valdyti karjerą

T 33 psl.

LA13 Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį, amžiaus grupę ir kitus rodiklius T 34 psl.

rodiklis Aprašymas Statusas Puslapis 
ataskaitoje Komentarai

8. žMOGAuS TeISIų APSAuGOS rODIKLIAI

Hr4 Diskriminacijos incidentų skaičius ir veiksmai, kurių buvo imtasi spręsti incidentus, susijusius su žmogaus teisių pažeidimais T 34 psl.

Hr5 Nustatytos operacijos, kurias atliekant gali būti rizikuojama teise į asociacijų laisvę ir kolektyvines derybas, bei veiksmai, kurių imtasi, 
kad būtų palaikytos šios teisės

T/N TeO Socialinės atsakomybės 
politikoje santykių su darbuotojais 
srityje apibrėžti antidiskriminavimo 
įsipareigojimai

Hr6 veikla, kuri gali būti identifikuojama kaip turinti didelę riziką atsirasti priverstiniam vaikų darbui  T/N 34 psl.

Hr9 Bendras skaičius inicidentų, susijusių su vietinių žmonių teisių pažeidimais T 34 psl.

rodiklis Aprašymas Statusas Puslapis 
ataskaitoje Komentarai

9. rODIKLIAI ATSAKOMYBĖS vISuOMeNeI SrITYje

SO2 Procentinis ir bendras skaičius verslo padalinių, kurie buvo įtarti dėl korupcijos T Tokių atvejų nebuvo užfiksuota

SO3 Procentinis darbuotojų skaičius, kurie buvo supažindinti su kovos prieš korupciją politika bei procedūromis T/N 47 psl. ši informacija yra prieinama 
visiems Bendrovės darbuotojams 
intranete

SO5 Dalyvavimas viešojoje politikoje ir jos vystyme T 39 psl.

SO6 Bendra finansinės paramos ar nemokamai suteiktų paslaugų vertė politinėms partijoms, politikams ar su jais susijusioms 
institucijoms 

T 39 psl.

SO7 Teisiniai veiksmai ir jų pasekmės, susiję su monopoliniais veiksmais, karteliniais susitarimais ar sveikos konkurencijos principų 
pažeidimu  

T 22 psl.

SO8 Svarbių nuobaudų, susijusių su įstatymų ir reikalavimų nesilaikymu, piniginė išraiška bei bendras nepiniginių nuobaudų skaičius T 2008 metais TeO negavo 
nuobaudų, susijusių su įstatymų 
reikalavimų nesilaikymu šioje 
srityje

rodiklis Aprašymas Statusas Puslapis 
ataskaitoje Komentarai

10. ATSAKOMYBĖS už PrODuKTą / PASLAuGAS rODIKLIAI

Pr2 Bendras incidentų, kai buvo pažeisti teisiniai ir savanoriški įsipareigojimai dėl produktų ir paslaugų saugumo, skaičius, jų pasekmės T 2008 metais TeO nebuvo incidentų, 
susijusių su šios srities įstatymų 
reikalavimų nesilaikymu

TURINYS

http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/Investuotojams/MA/2008_Metine_ataskaita.pdf
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Pr3 Procedūros, nustatančios informacijos apie produktus ir paslaugas teikimą, bei produktų ir paslaugų dalis, kuriai šios procedūros 
taikomos 

T/N 18 psl.

Pr5 veiklos, susijusios su klientų lūkesčių tenkinimu, įskaitant klientų pasitenkinimą, tyrimų rezultatus T 19 psl.

Pr6 Programos, nustatančios rinkodaros, komunikacijos, reklamos ir rėmimo veiklos atitiktį įstatymams, standartams ir savanoriškiems 
įsipareigojimams

T 20 psl.

Pr7 Bendras rinkodaros, komunikacijos, reklamos ir rėmimo incidentų, kai buvo pažeisti įstatymai, standartai ar savanoriški 
įsipareigojimai, skaičius bei jų pasekmės

T 20 psl.

Pr8 Bendras pagrįstų nusiskundimų dėl klientų duomenų privatumo pažeidimų skaičius bei klientų duomenų praradimai T 21 psl.

Pr9 Stambios piniginės baudos už įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, susijusius su produktų ar paslaugų teikimo bei naudojimo 
taisyklių nesilaikymu

T 2008 metais TeO negavo 
nuobaudų, susijusių su įstatymų 
reikalavimų nesilaikymu

rodiklis Aprašymas Statusas Puslapis 
ataskaitoje Komentarai

11. TeLeKOMuNIKACIjų rODIKLIAI

PA1 Bendrovės politika ir praktika, siekiant įdiegti telekomunikacijų infrastruktūrą ir prieigą naudotis telekomunikacijų paslaugomis 
atokesnėse vietovėse gyvenantiems gyventojams 

T 15, 17, 18 
psl.

PA2 Kompanijos politika ir praktika, kuria siekiama palengvinti naudojimąsi telekomunikacijos produktais bei paslaugomis (galimos 
kliūtys: kalba, kultūra, neraštingumas, nepakankamas išsilavinimas, pajamos, negalia arba amžius)

T 18 psl. Klientams paskambinus 
trumpaisiais informacijos 
numeriais, TeO teikia informaciją 
lietuvių, anglų ir rusų kalbomis

PA3 Bendrovės politika ir praktika, kuria siekiama užtikrinti telekomunikacijų produktų ir paslaugų prieinamumą ir patikimumą T 14 psl.

PA4 Telekomunikacijų produktų ir paslaugų prieinamumo lygis vietovėse, kur veikia organizacija T 15,17 psl.

PA5 Telekomunikacijų produktų ir paslaugų skaičius, kuris yra suteikiamas mažas pajamas turintiems gyventojams T 39 psl. TeO taiko nuolaidas balso 
telefonijos paslaugai senjorams; 
taip pat siūlo paslaugą „Atidėtas 
mokėjimas"

PA6 Programos, kurios yra skirtos palaikyti telekomunikacijų produktų ir paslaugų teikimą avarinių situacijų ir stichinių nelaimių atveju T 14 psl.

PA10 veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti aiškius mokesčius bei tarifus už paslaugas T 18, 20 psl.

PA11 Iniciatyvos, siekiant informuoti vartotojus apie produkto savybes bei programos, skatinančios atsakingą, ekonomišką požiūrį į 
aplinkosaugą

T 18, 28, 45, 
46 psl.

t - Taip, rodiklis yra pateiktas ataskaitoje
N - Ne, rodiklis nėra pateiktas ataskaitoje
t/N - rodiklis yra iš dalies pateiktas ataskaitoje

TURINYS
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