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ATASKAITA
Vadovo žodis
Apie tvarumo ataskaitą
Trumpai apie bendrovę
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Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

ATASKAITA
Vadovo žodis
Pirmąją Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) Tvarumo ataskaitą skelbiame vienu
sudėtingiausių Europai laikotarpių, kuris išsiskiria aibe itin sudėtingų
iššūkių. Vienas tokių – dramatiškas, sakyčiau, gąsdinantis energijos išteklių
brangimas, kurio pradžia sutapo su 2021 metų pabaiga, taigi, palietė ir
ataskaitinį laikotarpį.

Bendrovė įsipareigojo iki 2050 metų tapti klimatui neutralia rinkos dalyve,
o pernai patvirtinta plėtros strategija tapo mūsų žemėlapiu, padėsiančiu
šio tikslo link judėti trumpiausiu keliu.
Strategija apibrėžia įrankius ir būdus, kurie padės VŠT transformuotis į
ketvirtosios kartos centralizuoto šilumos tiekimo tinklo valdytoją ir
atsinaujinančios energetikos rinkoje veikiančią bendrovę. Tik tokiu būdu
galima pasiekti užsibrėžtų ilgalaikių energetinio efektyvumo ir taupios bei
puoselėjančios šilumos, vėsos ir elektros energijos gamybos bei vartojimo
tikslų.

2021 metų pabaigoje prasidėjusi energijos išteklių kainų krizė pakeitė
daug ką, tačiau mūsų komandos tikslai aplinkosaugos, socialinėje bei
valdysenos srityse liko nepasikeitę. VŠT komanda ir toliau nuosekliai siekia
tvarios plėtros balanso, vadovaudamasi atsargumo bei Jungtinių Tautų
Pasaulinio susitarimo principais, o priimdama esminius sprendimus dėl
įmonės veiklos, siekia atsižvelgti į visų suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir su
jomis bendradarbiauti.

Tuo tarpu įmonė investuoja į didžiausią Lietuvoje šilumos trasų
infrastruktūrą, siekdama ne tik atnaujinti senus vamzdynus, bet ir
sumontuoti naujus katilus, ekonomaizerius, absorbcinius šilumos
siurblius, modernias tinklo veikimo kontrolės bei valdymo sistemas. 2021
metais pradėti pilotiniai žemos temperatūros tinklo projektai, leisiantys
įvertinti Vilniaus miesto šilumos infrastruktūros transformacijos
potencialą. Visi šie darbai leidžia sumažinti anglies dvideginio emisiją bei
taupiau naudoti energijos resursus.
Socialinėje srityje pernai inicijavome nemažai projektų, kurie ne tik leido
pakeisti darbo aplinką, bet ir įtraukti darbuotojus į pokyčių kūrimą. Tai itin
svarbu darbo rinkoje tvyrant įtampai ir vykstant tikrai talentų medžioklei
artimose mūsų veiklai srityse.
Daug dėmesio ir pritarimo susilaukė sėkmingai įgyvendintas 4 darbo dienų
savaitės projektas, kuris parodė, kad įsitraukę ir motyvuoti darbuotojai
sugaišdami mažiau laiko padaro tiek pat, o kartais ir daugiau nei dirbdami
įprastu 5 darbo dienų režimu.

GRI 2-22
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ATASKAITA
Vadovo žodis
Pasiteisino ir darbuotojų patogumui įgyvendintas biuro transformacijos
projektas. Vietoje vieno pagrindinio įmonės biuro, buvo įrengti 3 mažesni
biurai skirtingose Vilniaus miesto vietose. Tokiu būdu darbuotojai galėjo
rinktis darbo vietą, esančią arčiausiai jų namų.
Daug dėmesio skyrėme darbuotojų įsitraukimui į organizacijos valdymą ir
procesų tobulinimą, plokštinant valdymo struktūrą, įgalinant komandos
narius. Šiuos procesus tęsiame ir toliau, atsižvelgdami į darbuotojų
poreikius poilsiui bei lanksčiam darbo režimui.
Pernai prasidėjęs energetikos sektoriaus neapibrėžtumo laikotarpis tęsiasi
ir toliau, todėl VŠT siekia optimizuoti įmonės valdymą ir apsirūpinti
resursais tvarioms investicijoms, mažinančioms priklausomybę nuo
iškastinio kuro ir didinančioms valdomos infrastruktūros efektyvumą.
Pernai intensyviai bendradarbiavome su Europos investicijų banku bei
naudojomės ES programomis, skirtomis emisijų mažinimui bei energinio
efektyvumo didinimui.
Intensyviai diversifikuodami riziką bei ieškodami galimybių plėsti veiklą bei
sukurti daugiau vertės savo klientams, mes niekuomet neužmirštame
tvarumo tikslų ir nemanome, kad aplinkosauga, darbuotojų gerbūvis ar
valdysenos tobulinimas gali būti derybų ar kompromisų objektas.
Nuo 2022 metų VŠT Tvarumo ataskaita bus teikiama kartu su bendrovės
Metiniu pranešimu bei finansine ataskaita.

Gerimantas Bakanas
Generalinis direktorius

GRI 2-22
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ATASKAITA
Apie tvarumo ataskaitą
Ši akcinės bendrovės Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Bendrovė; VŠT),
veikiančios Lietuvoje adresu Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius, tvarumo
ataskaita (toliau – tvarumo ataskaita) yra teikiama už laikotarpį nuo 2021
m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Jūsų klausimų ar atsiliepimų apie šią ataskaitą bei mūsų tvarumo veiklas
laukiame šiais kontaktais:
info@chc.lt ; komunikacija@chc.lt
Atitikties pareigūnas Edvinas Notkus:
edvinas.notkus@chc.lt
Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos inžinierė Viktorija Sidaravičienė:
viktorija.sidaraviciene@chc.lt

Tvarumo ataskaita yra teikiama pirmą kartą ir atitinka Pasaulinės
atskaitingumo inciatyvos (angl. Global Reporting Initiative, GRI)
standartus, 2021 m. atnaujintą versiją. Tvarumo ataskaitoje pateikiama
geriausia jos paskelbimo metu prieinama informacija, bet ji nėra
audituota. Tvarumo ataskaita turėtų būti skaitoma kartu su AB VŠT
metiniu pranešimu.
Tvarumo ataskaitas planuojama teikti kasmet kartu su finansinėmis
ataskaitomis už tą patį laikotarpį. Šiemet tvarumo ataskaitą teikiame vėliau
(2022 m. rugsėjį), nes pirmai ataskaitai parengti skyrėme daugiau laiko ir
atlikome išsamią reikšmingumo analizę. Tai padėjo mums nustatyti mūsų
Bendrovei bei suinteresuotosioms šalims svarbiausias tvarumo sritis ir
užtikrinti, kad ataskaitoje pateikiama visa aktuali informacija. Analizės
rezultatus ir nustatytas prioritetines mūsų tvarumo temas pristatome šioje
ataskaitoje.
Šioje ataskaitoje atskleidžiame, kaip prisidedame prie Jungtinių Tautų
Darnaus vystymosi tikslų (angl. Sustainable Development Goals) bei
laikomės Pasaulinio susitarimo (angl. Global Compact) principų. Tvarumo
ataskaita atitinka Lietuvos Respublikos socialinės atsakomybės ataskaitai
keliamus reikalavimus ir Europos Komisijos Nefinansinių ataskaitų teikimo
gaires. Aprašyta veikla ir pasiekimai apima aplinkosaugos, socialinę ir
valdymo (ESG) sritis.
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ATASKAITA
Trumpai apie bendrovę
Pagrindinė AB Vilniaus šilumos tinklai veikla yra
centralizuotas šilumos ir karšto vandens tiekimas
Vilniaus miestui. Bendrovė yra didžiausia Lietuvos
šilumos ir karšto vandens tiekėja, aptarnaujanti
daugiau kaip 220 000 sostinės namų ūkių ir verslo
subjektų.
Šilumos bei karšto vandens tiekimo veiklą sudaro gamyba, perdavimas ir
mažmeninis aptarnavimas.
Be savo pagrindinės veiklos, taip pat tiekiame elektros energiją,
užsiimame komunikacinių tunelių nuoma ir priežiūra, teikiame karšto
vandens apskaitos prietaisų priežiūros paslaugas.
Platesnė informacija apie Bendrovės veiklą, vertės grandinę ir verslo
modelį pateikiama Metiniame pranešime, 6-7, 18-21 psl.

PAGRINDINIAI FAKTAI
21 145

Pastatų, sujungtų su CŠT
tinklu, plotas, tūkst. M²

3 172

Tiekiama šiluma per
metus, GWh

754

Šilumos tinklų ilgis, km

1 816

Pagaminta šiluma
nuosavuose šaltiniuose, GWh

261 964

365 180

Karšto vandens apskaitos
prietaisų skaičius

Mūsų CO2 pėdsakas 2021 m.
(1 ir 2 apimtis, t CO2 ekv.)

7 324

Šildoma pastatų, skaičius

221 166

Klientų skaičius

5,9
Rekonstruota trasų 2021 m.,
km

GRI 2-6
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TVARUMAS BENDROVĖJE
Tvarumo principai ir įsipareigojimai
Tvarumą suprantame kaip mūsų veiklos poveikį gamtai, žmonėms ir
ekonomikai. Bendrovės poveikio nustatymas, su juo susijusios rizikos
valdymas lemia ilgalaikę mūsų veiklos sėkmę.
Kasdienėje veikloje laikomės tvaraus ir atsakingo verslo principų, kuriuos
2022 m. planuojame įtvirtinti ir viešai paskelbti VŠT Tvarumo politikoje:

Šiuo metu Bendrovėje galiojančios nuostatos ir politikos, susijusios su
tvarumu, pasiekiamos mūsų interneto svetainėje:

Siekti balanso tarp aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių veiklos
aspektų, kad visapusiškai ir tvariai kurtume ilgalaikę vertę, kuri
atsispindėtų ir veiklos rezultatuose.
Priimant sprendimus dėl Bendrovės vystymosi atsižvelgti į visų
suinteresuotųjų šalių lūkesčius, skaidriai ir sąžiningai su jomis
bendradarbiauti.
Prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo
(angl. Sustainable development goals).
Prisidėti prie Europos žaliojo kurso ir Paryžiaus susitarimo dėl
klimato kaitos, bei įsipareigoti iki 2050 m. tapti klimatui neutralia
rinkos dalyve.
Remti ir savo veikloje vadovautis Jungtinių Tautų Pasaulinio
susitarimo (angl. Global Compact) principais dėl žmogaus teisių,
darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir korupcijos prevencijos.
Atlikti patikrinimus (angl. due diligence) dėl aplinkosaugos, socialinio ir
ekonominio poveikio valdymo.
Nustatant tvarumo tikslus laikytis atsargumo principo (angl.
precautionary principle), t.y. aplinkosaugos atžvilgiu remtis geriausiomis
esamu metu prieinamomis mokslinėmis rekomendacijomis.

APLINKOSAUGA
KOVOS SU KORUPCIJA POLITIKA

GRI 2-23
GRI 2-24
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TVARUMAS BENDROVĖJE
Tvarumo įgyvendinimas ilgalaikėje
strategijoje
Tvarumas yra integruotas į mūsų ilgalaikę 2021-2040 metų veiklos
strategiją. Strategijoje yra numatyta transformuoti mūsų veiklos modelį ir
palaipsniui pereiti prie 100% atsinaujinančios energetikos sistemų.
Norime kuo labiau sumažinti savo poveikį klimatui, o ateityje
pasiekti, kad mūsų veikla būtų klimatui neutrali.
Siekiame, kad tvarumas Bendrovėje būtų įgyvendinamas taikant
tarptautinių tvarumo standartų rekomendacijas bei gerąją praktiką.
Strategijoje pažangai tvarumo srityje matuoti yra patvirtinti rodikliai.
Strategija yra peržiūrima kas ketvirtį, vertinami rodikliai; jos pagrindu yra
nustatomi metiniai tikslai ir darbuotojų veiklos planai.
Platesnė informacija apie Bendrovės strategiją pateikiama Metiniame
pranešime, 24-27 psl.

Strateginės kryptys

CŠT veiklos plėtra
ir transformacija

Inovatyvių ir tvarių
paslaugų plėtra

Geografinė plėtra

GRI 2-23
GRI 2-24
18

TURINYS >>

19

Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

TVARUMAS BENDROVĖJE
Tvarumo valdymas
Tinkamą Bendrovės aplinkosaugos, socialinio ir ekonominio poveikio
valdymą prižiūri Valdyba. Valdybos nariai tiesiogiai dalyvavo 2021-2040
metų veiklos strategijos kūrime ir yra reguliariai informuojami apie
strategijos įgyvendinimą, tvarumo temos vystymą, pažangą įgyvendinant
projektus ir iniciatyvas. Audito komitetui, suformuotam iš 3
nepriklausomų Valdybos narių, yra reguliariai pristatomi vidaus kontrolės
mechanizmai, pokyčiai ir tendencijos, susirūpinimą keliantys klausimai.

2022 m. planuojame parengti Tvarumo politiką, kurioje bus įtvirtinti
tvarumo valdymo principai, Bendrovės valdymo organams paskirtos
atsakomybės už poveikio valdymą ir tvarumo ataskaitų peržiūrą, valdymo
organų darbo vertinimas prižiūrint Bendrovės tvarumą. Planuojama toliau
gerinti valdybos ir vadovybės narių žinias tvaraus vystymosi srityje.
Platesnė informacija apie Bendrovės organizacijos struktūrą ir valdymą
pateikiama Metiniame pranešime, 23, 48-57 psl.

Aplinkosaugos, socialinės ir ekonominės srities poveikiui valdyti yra
diegiamos politikos ir procedūros; galiojančios nuostatos ir politikos yra
skelbiamos mūsų internetinėje svetainėje. Dėl politikos nuostatų
sprendžiama dalyvaujant atsakingiems Bendrovės darbuotojams bei
suinteresuotosioms šalims, politikos yra tvirtinamos Generalinio
direktoriaus. Visi Bendrovės darbuotojai yra supažinti su politikomis,
kiekvienam darbuotojui politikos yra taikomos vienodai. 2021 m.
tiekėjams patvirtintas Tiekėjų elgesio kodeksas.
Atsakomybė už tvarumo įgyvendinimą kasdienėje veikloje ir tvarumo
ataskaitų teikimą yra paskirta Atitikties pareigūnui. Atitikties pareigūnas
dirba veiklos tęstinumo komandoje, kuri yra tiesiogiai pavaldi
Generaliniam direktoriui, ir du kartus per metus pristato savo darbo
rezultatus Valdybai.

20

GRI 2-9

GRI 2-10

GRI 2-11

GRI 2-12

GRI 2-13

GRI 2-14

GRI 2-16

GRI 2-17

GRI 2-18
TURINYS >>

21

Ataskaita

Aplinkosaugos sritis

Tvarumas bendrovėje

Socialinė sritis

TVARUMAS BENDROVĖJE
Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

Tam, kad galėtume įgyvendinti savo įsipareigojimus klientams bei prisidėti
ištaisant galimai mūsų veiklos sukeltą neigiamą poveikį, sukūrėme
komunikacijos kanalus klientams pateikti skundą ir (arba) pranešti apie bet
kokį pažeidimą ar netinkamą Bendrovės elgesį. Klientai skundus gali pateikti
žodžiu (telefonu ar tiesiogiai atvykę į Bendrovę), raštu (tiesiogiai atvykę
Bendrovę, išsiuntę paštu ar per kurjerį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu
paštu info@chc.lt, mūsų interneto svetainėje, klientų savitarnos svetainės
pranešimų skiltyje). Įvykus aplinkosauginiam pažeidimui, fiksavus taršą
Bendrovėje paskirti atsakingi darbuotojai yra įpareigoti imtis priemonių
taršai, sukeltai žalai panaikinti. Po kiekvieno iš klientų gauto kreipinio ar
skundo, imamės priemonių ištaisyti neigiamą poveikį ir siunčiame klientams
užpildyti anketą, kad sužinotume apie įgyvendintų priemonių veiksmingumą.

KLIENTAI
DARBUOTOJAI

Bendrovės pranešimų kanalas

TIEKĖJAI

ŽINIASKLAIDA

Bendrovė turi pranešimų kanalą tiek vidinėms, tiek išorinėms
suinteresuotosioms šalims. Pranešimų kanalas yra skirtas pranešti apie
įvairius pažeidimus bei susirūpinimą keliančius klausimus, tokius kaip teisės
aktų nesilaikymas, diskriminacija ir kitas neetiškas elgesys, pranešti apie
galimą pavojui aplinkai, visuomenės saugumui, sveikatai ir pan. Gautus
pranešimus pagal patvirtintą procesą nagrinėja Atitikties pareigūnas,
užtikrindamas konfidencialumą.

PAGRINDINES VŠT
SUINTERESUOTŲJŲ
ŠALIŲ GRUPĖS
PARTNERIAI

ASOCIACIJOS,
NEVYRIAUSYBINĖS
ORGANIZACIJOS

VEIKLOS
PRIEŽIŪROS
ĮSTAIGOS

AKCININKAI

VIETINĖ
BENDRUOMENĖ
(VILNIAUS MIESTO
GYVENTOJAI)

GRI 2-25
22

GRI 2-26

Rodyklė

Klientų skundų teikimo kanalai ir nagrinėjimas

Sėkmingam mūsų strategijos įgyvendinimui, tvarios veiklos užtikrinimui
mums itin svarbu nuolat bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis,
įvertinti ir atliepti jų lūkesčius. Savo suinteresuotosiomis šalimis laikome tas
grupes, kurioms labai aktuali ir (arba) daro reikšmingą poveikį mūsų veikla,
bei didelę įtaką mūsų Bendrovei turinčius asmenis ir organizacijas. Tvarumo
ataskaitos turinys sudarytas atsižvelgiant į pagrindinių suinteresuotųjų šalių
nuomonę, poreikius ir lūkesčius.

AKADEMINĖ
BENDRUOMENĖ

Ekonominė (valdymo) sritis

VYRIAUSYBĖ

GRI 2-29
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TVARUMAS BENDROVĖJE
Tvarumo temų reikšmingumo vertinimas
2022 m. pirmą kartą atlikome tvarumo temų reikšmingumo vertinimą (angl.
materiality analysis) pagal GRI gaires. Šio vertinimo tikslas – nustatyti
pagrindines mūsų Bendrovės aplinkosaugos, socialines ir ekonomines
temas, kurių valdymo principai bus išsamiai atskleidžiami tvarumo
ataskaitose.
Tvarumo temas vertinome atsižvelgiant į EK Nefinansinių ataskaitų teikimo
gairių „dvigubo reikšmingumo” (angl. double materiality) principą: pagal
Bendrovės poveikį gamtai bei visuomenei, ir pagal finansinį reikšmingumą
pačios Bendrovės rezultatams.

Pagrindiniai reikšmingumo analizės etapai:

Sektoriaus dalyviams reikšmingų temų
nustatymas.
Apžvelgėme
centralizuoto
šilumos tiekimo ir bendro energetikos
sektoriaus dalyviams aktualias tvarumo
temas ir sudarėme potencialių tvarumo temų
sąrašą. Į apžvalgą įtraukėme ir kitų plačiai
naudojamų tarptautinių standartų bei gairių
energetikos
sektoriui
rekomenduojamas
temas.

Suinteresuotųjų šalių nuomonės įvertinimas.
Atlikome anoniminę apklausą, kad sužinotume
mūsų suinteresuotosioms šalims svarbiausias
tvarumo sritis. Apklausa vyko 2022 m. kovo 24 d. –
balandžio 7 d. Klausimyną siuntėme tiksliniams
kontaktams iš kiekvienos suinteresuotųjų šalių
grupės. Iš viso gauta 640 atsakymų.

Reikšmingumo matricos sudarymas. Sužinoję
suinteresuotųjų šalių nuomonę, kiekvieną
tvarumo temą įvertinome pagal galimą poveikį
aplinkai ir visuomenei, bei įtaką mūsų
strategijos įgyvendinimui.

GRI 3-1
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Ataskaita

Aplinkosaugos sritis

Tvarumas bendrovėje

Socialinė sritis

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

Svarba suinteresuotosioms šalims

TVARUMAS BENDROVĖJE
Reikšmingumo matrica

Ypač svarbu

Svarbu

Svarbu
vidutiniškai

Poveikis biologinei įvairovei ir
ekosistemoms
Poveikis vietinėms
bendruomenėms ir santykiai su
bendruomenėmis
Duomenų apsauga ir
privatumas

Oro taršos mažinimas
Gyventojų sveikata ir
saugumas

Paslaugų prieinamumas ir
šilumos kaina
Atsinaujinanti energija

Atitiktis teisiniam reguliavimui
Vandens tausojimas ir nuotekų
tvarkymas
Skaitmeninių technologijų
diegimas
Visuomenės švietimas dėl
efektyvaus energijos vartojimo

Infrastruktūros plėtojimas
Stabilaus ir saugaus šilumos
tinklo užtikrinimas
Tvari darbo aplinka
Vartotojų pasitenkinimas
Energijos efektyvumas

Atliekų valdymas
Verslo etika, korupcijos
prevencija ir skaidrumas
Žmogaus teisės

Tvarus investavimas
Atsakomybė ir tvarumas
tiekimo grandinėje
Strateginė partnerystė

Vidutinis

Didelis

Labai didelis

Poveikis visuomenei, aplinkai ir VŠT strategijos įgyvendinimui
– aplinkosaugos sritis;

– socialinė sritis;

– valdymo (ekonominė) sritis

GRI 3-2
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Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

TVARUMAS BENDROVĖJE
Pagrindinės tvarumo temos
Atlikę analizę nustatėme 16 pagrindinių, Bendrovės
veikloje reikšmingiausių aplinkosaugos, socialinio ir
ekonominio tvarumo temų.

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

Rodyklė

Ekonominė (valdymo) sritis

Apibūdinimas

GRI standarto numeris ir
tema

Atsinaujinanti energija

Perėjimas prie atsinaujinančios energetikos sistemų.

GRI 302: Energija

Energijos efektyvumas

Energijos gamybos ir tiekimo efektyvumo didinimas.

GRI 302: Energija

Oro taršos mažinimas

Oro taršos kontrolė ir mažinimas; šiltnamio efektą sukeliančių
dujų skaičiavimas visoje tiekimo grandinėje ir strateginis jų
mažinimas.

GRI 305: Emisijos

Vandens tausojimas ir
nuotekų tvarkymas

Atsakingas vandens prieinamumo ir nuotekų kokybės valdymas,
racionalus vandens naudojimas.

GRI 303: Vanduo ir
nuotekos

Atsakomybė ir tvarumas
tiekimo grandinėje

Teigiamo poveikio aplinkosaugos, socialiniams ir ekonominiams
(valdymo) aspektams siekimas tiekimo grandinėje, atsižvelgiant
į tiekėjų įmonėse taikomas atsakingo verslo praktikas.

GRI 308: Tiekėjų
patikrinimas pagal
aplinkosaugos kriterijus
GRI 414: Tiekėjų
vertinimas pagal
socialinius kriterijus

Gyventojų sveikata ir
saugumas

Saugių ir gyventojų (šilumos vartotojų) sveikatai neigiamo
poveikio neturinčių šilumos tiekimo sistemų užtikrinimas.

GRI 416: Vartotojų
sveikata ir sauga

Paslaugų prieinamumas ir
šilumos kaina

Paslaugų prieinamumo didinimas, mažiausios įmanomos kainos
už šilumą užtikrinimas, šildymo išlaidų kompensacijos ir kita
pagalba mažesnes pajamas gaunantiems gyventojams.

Šią temą atitinkančių GRI
rodiklių nėra

Tvari darbo aplinka

Darbuotojų sveikata ir sauga, talentų išlaikymas
pritraukimas, darbuotojų mokymas ir ugdymas.

GRI 401: Įdarbinimas
GRI 402: Darbo santykiai
GRI 403: Darbuotojų
sveikata ir sauga
GRI 405: Įvairovė ir lygios
galimybės

Vartotojų pasitenkinimas

Kokybiškas, patogus ir operatyvus klientų aptarnavimas,
Šias temas atitinkančių
galimybė suteikti grįžtamąjį ryšį, tinkamas vartotojų informavimas. GRI rodiklių nėra

Visuomenės švietimas dėl
efektyvaus energijos
vartojimo

Visuomenės (šilumos vartotojų) švietimas efektyvaus energijos
vartojimo tikslais.

Tema
Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

GRI 3-2
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Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

TVARUMAS BENDROVĖJE
Pagrindinės tvarumo temos
Tema

GRI standarto numeris ir
tema

Apibūdinimas

Ekonominė (valdymo) sritis
Atitiktis teisiniam
reguliavimui

Atitiktis visiems mūsų veiklą reglamentuojantiems teisės aktų
reikalavimams.

GRI 2-27: Atitiktis teisiniam
reguliavimui

Infrastruktūros plėtojimas

Tinklo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtojimas.

GRI 203: Netiesioginis
ekonominis poveikis

Tvarus investavimas

Investicijų strategijos parengimas ir įgyvendinimas darniai
veiklos plėtrai, atsižvelgiant į ilgalaikį poveikį
aplinkosaugos, socialiniams ir valdysenos aspektams.

Šias temas atitinkančių
GRI rodiklių nėra

Skaitmeninių technologijų
diegimas

Inovatyvių skaitmeninių technologijų diegimas veiklos
produktyvumui ir efektyvumui didinti.

Strateginė partnerystė

Strateginė partnerystė dalinantis patirtimi ir vykdant bendrus
projektus su Lietuvos ir Europos šilumos sektoriaus bendrovėmis.

Stabilaus ir saugaus
šilumos tinklo
užtikrinimas

Tinklo stabilumas, saugumas ir atsparumas, pasirengimas
nenumatytam veiklos nutrūkimui.

Darnaus vystymosi tikslai
Nustatę pagrindines mūsų veiklos poveikio
sritis, išanalizavome ir atrinkome Jungtinių
Tautų pasaulinius Darnaus vystymosi tikslus
(angl. Sustainable Development Goals), prie
kurių kiekvienoje srityje galime prisidėti
labiausiai. Toliau šioje ataskaitoje šalia mūsų
tvarumo temų aprašymų yra nurodyta, prie
kurių Darnaus vystymosi tikslų prisidedame.
Darnaus vystymosi tikslai yra universalus
siekių
rinkinys,
nurodantis
visuotinio
ekonominio, socialinio ir aplinkosaugos
vystymosi kryptį iki 2030 m.

Pagrindinių tvarumo temų valdymas
Visų reikšmingų tvarumo temų valdymo principai yra
aprašyti pagal GRI 3-3 reikalavimus šioje ataskaitoje,
pagal temas išdėstytuose skyriuose.

GRI 3-2
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03

APLINKOSAUGOS SRITIS
Energijos efektyvumas
Oro taršos mažinimas
Vandens tausojimas ir nuotekų tvarkymas
Atsakomybė ir tvarumas tiekimo grandinėje
Atliekų valdymas
Poveikis biologinei įvairovei ir ekosistemoms

Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Socialinė sritis

Aplinkosaugos sritis

Rodyklė

Ekonominė (valdymo) sritis

APLINKOSAUGOS SRITIS
Energijos efektyvumas

Ši tema
atliepia:

Energijos efektyvumas yra strateginė ir viena svarbiausių sričių Bendrovės
tvarumui. Kuo efektyviau veiks mūsų katilai, tuo mažesnės bus mūsų kuro
sąnaudos, mažesnės emisijos į orą, sumokėsime mažiau mokesčių už
aplinkos taršą. Visa tai turi tiesioginę įtaką šilumos kainai.

Energijos suvartojimas bendrovėje
Tiesioginis kuro suvartojimas iš
neatsinaujinančių šaltinių, iš kurių suvartota:

Siekdami didinti energijos efektyvumą nuolat investuojame į trasų
rekonstrukcijas, naujus katilus, ekonomaizerius, absorbcinius šilumos
siurblius ir kitas priemones. Nuolat peržiūrimos režiminės kortelės, pagal
kurias eksploatacijos komanda gali efektyviai valdyti įrenginius. Kiekvienais
metais atliekama įrenginių apskaitos prietaisų metrologinė patikra, kuria
užtikrinamas matavimo tikslumas, kokybiškas ir ekonomiškas įrengimų
darbas. Bendrovei ypač svarbu operatyviai ir objektyviai vertinti katilinėse bei
termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (toliau – E2) šilumos ir elektros energiją
generuojančių įrenginių techninę būklę, bendrus ekonominius rodiklius
eksploatacijos metu.

Matavimo vnt.

2021 m.

TJ

5 504

MWh

1 528 952

TJ

5 330

MWh

1 480 763

TJ

169,9

MWh

47 189

TJ

0,5614

MWh

156

TJ

3,034

MWh

842

Dujų

Mazuto

Suskystintų dujų

2021 m. vykdėme trasų rekonstrukcijas, atlikome biokuro katilo kapitalinį
remontą, – tai padėjo sumažinti CO2 išmetimą bei padidino efektyvumą
gaminant šilumą ir elektros energiją. 2021 m. pasitelkėme nepriklausomą
ekspertą atlikti apskaitos prietaisų įvertinimą, kurio išvadomis vadovausimės
nustatydami projektų poreikį ateityje, mažindami matavimo prietaisų
paklaidą.

Dyzelino

2022–2023 m. vadovaujantis Bendrovės ilgalaike strategija ir investicijų planu
yra numatyta vykdyti šilumos tiekimo tinklų trasų renovacijų arba
rekonstrukcijų darbus. Šie projektai bus finansuojami iš Europos Sąjungos
lėšų.

Tiesioginis kuro suvartojimas iš
atsinaujinančių šaltinių
(Biokuras)

TJ

2 135,4

MWh

593 169

Įsigyta ir suvartota energijos, iš kurios suvartota:

kWh

59 673 467

Elektros

kWh

58 044 873

Šilumos

kWh

1 628 594

Bendras suvartotos energijos kiekis

kWh

436 784 145

Pastabos: Energijos suvartojimo duomenys yra pateikti naudojantis vidinėmis apskaitos priemonėmis. Biokuras
inventorizuojamas pagal Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos Kietojo biokuro apskaitos taisykles, skystas ir
kietas kuras – pagal Kietojo ir skystojo kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisykles.
Konvertuojant energijos kiekius į TJ naudojami metric-conversions.org perskaičiavimo koeficientai.
Apie suvartotą vėsinimo ir garo energiją duomenų neturime.
Bendras suvartotos energijos kiekis apskaičiuojamas pagal GRI 302-1 rodiklio formulę.

GRI 302-1
34

TURINYS >>

35

Tvarumas bendrovėje

Ataskaita

Socialinė sritis

Aplinkosaugos sritis

APLINKOSAUGOS SRITIS
Energijos efektyvumas

Rodyklė

Ekonominė (valdymo) sritis

Atsinaujinanti energija

Suvartotos kuro energijos pasiskirstymas
Mūsų tikslas – iki 2030 metų pereiti tik prie atsinaujinančių
energijos šaltinių. Jau šiandien žengiame žingsnius, kurie padeda
nuosekliai judėti tikslo link.
Dyzelinas 0.04%
Suskystintos dujos 0.01%

Bendrovės pagaminta ir parduota energija

Biokuras
28%

Elektros

Iš jos – iš atsinaujinančių šaltinių
Šilumos

Iš jos – iš atsinaujinančių šaltinių
Viso:

Mazutas
2.2%

Kuro energijos suvartojimo intensyvumas

Dujos
69.8%

GRI 302-1
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MWh / Pagaminta šilumos ir elektros energija (MWh)

Matavimo vnt.

2021 m.

kWh

92 965 010,5

kWh

91 343 185

kWh

1 598 826 000

kWh

427 652 380

kWh

1 691 791 010,5

2021 m.
1,083

Pastaba: Energijos suvartojimo intensyvumo rodiklis yra apskaičiuojamas pagal GRI 302 Energy metodiką, suvartoto
kuro kiekį padalinus iš pagamintos šilumos ir energijos kiekio. Šis santykis nurodo naudingumo koeficientą kuris
siekia 92%.

GRI 302-3
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Tvarumas bendrovėje

Ataskaita

Socialinė sritis

Aplinkosaugos sritis

APLINKOSAUGOS SRITIS
Oro taršos mažinimas

Ši tema
atliepia:

Oro taršos mažinimas yra strateginė tema VŠT tvarumui ir veiklos tęstinumui
užtikrinti. Šilumos gamyba generuoja dideles šiltnamio efektą sukeliančių
dujų (toliau – ŠESD; CO2) emisijas ir kitų teršalų emisijas, todėl savo veikla
Bendrovė prisideda prie oro taršos ir klimato kaitos – vieno didžiausių
dabartinių žmonijos iššūkių. Energetikos sektorius yra esminis Europos
Sąjungos politikoje siekiant poveikio klimatui neutralumo iki 2050 m.

2021 m. išsiskyrusių tiesioginių biogeninės kilmės (deginant biokurą) ŠESD
emisijų kiekis buvo 1 036 386,6 t CO2 ekv., netiesioginių biogeninės kilmės
emisijų išskirta nebuvo. Pagal GHG protokolą, Bendrovė neįtraukia savo
biogeninių emisijų į bendrus 1 ir 2 apimties kiekius ir atskleidžia jas atskirai.
Apskaičiuojant CO2 pėdsaką VŠT naudojasi visuotinai priimtu standartu
„Greenhouse Gas Protocol” (GHG) ir Tarpvyriausybinės klimato kaitos
komisijos (IPCC) gairėmis. Emisijų skaičiavimas (1 ir 2 apimties) apima ne tik
CO2, bet ir kitas veikloje susidarančias šilnamio efektą sukeliančias dujas
(CH4, N2O, HFCs), perskaičiuojant jas į CO2 ekvivalentą pagal standartinius
koeficientus (IPCC, EEA Inventory guidebook, AIB for electricity) ir žymint
galutinį bendrą skaičių CO2 ekv.

VŠT išmetimų į orą kiekiai yra griežtai reglamentuojami teisės aktų. Savo
strategijoje numatėme stebėti ir mažinti savo CO2 pėdsaką, siekti, kad
nebebūtų išmetama arba būtų ženkliai sumažintas tokių emisijų kaip sieros
dioksidas, vanadžio pentoksidas, kietosios dalelės, azoto oksidai išmetimas.
Teršalų emisijų monitoringas vykdomas vadovaujantis atsakingų institucijų
patvirtintomis ūkio subjektų aplinkos monitoringo programomis. 2021 m.
Bendrovėje buvo atliekami planiniai ir neplaniniai Aplinkos apsaugos
departamento (toliau – AAD) inspektorių patikrinimai, jų metu nebuvo
nustatyta nė vieno pažeidimo.

ŠESD emisijos
Tiesioginės (1 apimties; angl. Scope 1) emisijos

2021 m. baigtas garo katilo Nr. 3 (BKZ 75/39) modernizavimo projektas, kurio
metu įdiegtos emisijų mažinimo priemonės, užtikrinančios mažesnes nei 100
mg/Nm3 azoto oksidų (NOx) koncentracijas. 2021 m. atnaujinome 5,9 km
šilumos tinklų, dėl rekonstrukcijų sumažėję šilumos nuostoliai tinkle leis
sumažinti išmetamą CO2 kiekį 622 t per metus.

Netiesioginės (2 apimties; angl. Scope 2) emisijos

2021 m. Bendrovės tiesioginės (angl. Scope 1) ŠESD emisijos sudarė 363 057,4
t CO2 ekv. Didžioji dalis – 362 687,6 t CO2 ekv. – buvo išskirta energijos
gamyboje deginant kurą iš neatsinaujinančių šaltinių. Kitas tiesiogines
emisijas išskyrė Bendrovės naudojamos transporto priemonės (342,3 t CO2
ekv.), o likusios 27,5 t CO2 ekv. susidarė dėl dujų nuotėkio/freonų.
Netiesiogines (angl. Scope 2) Bendrovės ŠESD emisijas sudaro perkama
elektros energija, 2021 m. jos sudarė 2 122,6 t CO2 ekv.
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GRI 305-2

Matavimo vnt.

2021 m.
363 057,4

t CO2
ekv.

2 122,6

Pastabos: Apskaičiuota naudojant „rinkos metodą“ (angl. market based method), vertinant pagal faktinius elektros
energijos pirkimus.
Skaičiuojant „geografiniu metodu“ (angl. location based method), t.y. pagal šaliai būdingą energijos gamybos pobūdį,
2021 m. Bendrovės netiesioginės ŠESD emisijos būtų 1 218 t CO2 ekv.

Bendrovės CO2 pėdsakas 2021 m.

GRI 305-1

Rodyklė

Ekonominė (valdymo) sritis

ŠESD emisijų intensyvumas

2021 m.

t CO2 ekv. / 1 mln. Eur apyvartos

2 252,81

t CO2 ekv. / 1 darbuotoją

636,2

t CO2 ekv. / MWh šilumos

115,13

t CO2 ekv. / darbo valandą

41,69

Pastabos: Emisijų intensyvumo rodiklis yra skaičiuojamas dalijant metinį išskiriamų ŠESD kiekį iš organizacijai
būdingų ekonominės veiklos vienetų, šiuo atveju iš apyvartos (mln. Eur), darbuotojų skaičiaus, pagamintos šilumos
kiekio (MWh), darbo valandų skaičiaus. Emisijų intensyvumo rodiklį apskaičiavome bendram „1 apimties” ir „2
apimties” ŠESD emisijų kiekiui.

GRI 305-4
TURINYS >>

39

Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Socialinė sritis

Aplinkosaugos sritis

APLINKOSAUGOS SRITIS
Vandens tausojimas ir nuotekų tvarkymas
Bendrovė šilumos gamybai ir tiekimui naudoja gėlą vandenį, gamybos
poreikiams reikalingas vanduo imamas iš Neries ir Vilnios upių. Nors
Lietuvoje vandens trūkumo nėra, savo veikloje taikome prevencines
priemones ir stengiamės mažinti bet kokį reikšmingą neigiamą poveikį
aplinkai. Siekdami sumažinti sunaudojamo vandens kiekį, visur, kur
įmanoma, taikome pakartotinį vandens naudojimą. Pavyzdžiui, Naujosios
Vilnios rajoninėje katilinėje (RK2) pakartotinai panaudojama apie 20 procentų
vandens.
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GRI 303-1

GRI 303-2

GRI 303-3

GRI 303-5

Ši tema
atliepia:

Vanduo

Matavimo vnt.

Vandens paėmimas (iš viso)

2021 m.
7 664,15

Paviršinio vandens (iš Neries)

1 743,75

Paviršinio vandens (iš Vilnios)

6,74

Požeminio vandens (šalto)

Gamybos metu susidaro dideli nuotekų kiekiai, todėl tinkamas jų tvarkymas
yra itin svarbus veiklos tęstinumui užtikrinti. Nuotekos tvarkomos
vadovaujantis nuotekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktų (TA)
reikalavimais. Susidarančios nuotekos yra išleidžiamos į miesto (buitinių ar
lietaus nuotekų) tinklus pagal sudarytas sutartis arba į upę (išvalytos
gamybinės nuotekos), turint tai teisę suteikiantį taršos integruotos ir
prevencijos kontrolės (TIPK) leidimą. Bendrovė pagal su Aplinkos apsaugos
agentūra suderintą grafiką nuolat stebi, kad iš stacionarių taršos šaltinių
išleidžiamos nuotekos neviršytų leistinų normų, nustatytų TIPK leidimuose
bei taršos leidimuose. Per 2021 m. buvo atnaujintos sutartys dėl nuotekų
tvarkymo, parengta studija dėl galimybių efektyviau tvarkyti RK2 gamybines
nuotekas.

Rodyklė

Ekonominė (valdymo) sritis

Vandens suvartojimas (iš viso)

ML

5 913,66
6 999,39

Gamyboje sunaudota vandens

1 767,91

Vartotojams patiekta karšto vandens

5 231,48

Pastabos: Informacija renkama vadovaujantis teisės aktų numatyta tvarka ir LR Nuotekų tvarkymo reglamento
reikalavimais. Požeminio vandens suvartojimo kiekis pateikiamas pagal atsiskaitymus su UAB „Vilniaus vandenys”.
VŠT paima daugiau vandens, nei suvartoja, dėl vandens nuostolių namų tinkle. Karšto vandens nuostoliai 2021
m., lyginant su 2020 m., buvo didesni ir išaugo nuo 9 proc. iki 11 proc. Nuostolių dydžio svyravimus didžiąja
dalimi sukelia vartotojų karšto vandens faktinio suvartojimo ir deklaravimo neatitikimai.
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Tvarumas bendrovėje

Ataskaita

Socialinė sritis

Aplinkosaugos sritis

APLINKOSAUGOS SRITIS
Atsakomybė ir tvarumas tiekimo
grandinėje

Ši tema
atliepia:

Reikšminga dalis su tvarumu susijusio poveikio VŠT veikloje priklauso nuo
Bendrovės tiekėjų. Mums svarbu, kad visoje tiekimo grandinėje būtų
taikomos atsakingo verslo praktikos, sukuriamas kuo mažesnis neigiamas
poveikis aplinkai, užtikrinamos žmogaus teisės. 2021 m. patvirtinome Tiekėjų
elgesio kodeksą ir apibrėžėme principus, kuriuos savo veikloje ir
bendradarbiaudami su mumis turi įgyvendinti mūsų tiekėjai.

Žaliasis pirkimas – pirkimas, kurio vykdytojas siekia įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, darančių
kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės, paslaugos ar darbo
gyvavimo ciklo etapuose. Žalieji pirkimai yra galinga strateginė priemonė žalinti ekonomiką,
vykdyti klimato politikos įsipareigojimus, skatinti ekologines inovacijas ir kelti šalies
konkurencingumą. Aplinkosaugos principų taikymas viešuosiuose pirkimuose gali tapti
reikšmingu įrankiu siekiant žaliosios pertvarkos.
- Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktas apibrėžimas

Bendrovės pirkimai yra viešieji, reglamentuojami Viešųjų pirkimų įstatymo.
Vykdydami pirkimus vadovaujamės vidiniu dokumentu, – Pirkimų proceso
aprašu, – kuris dėl konfidencialumo apribojimų viešai neskelbiamas.

2021 m. pasiekimai:

Siekiame nuosekliai didinti Bendrovės vykdomų žaliųjų (darniųjų) pirkimų
dalį pagal vertę viešuosiuose pirkimuose. Tačiau ne visas pirkimų poreikis
gali būti patenkinamas tiekėjų, kartais neatsiranda tiekėjų, galinčių
įgyvendinti visus reikalavimus. 2022 m. užsibrėžėme, kad 70 % mūsų viešųjų
pirkimų būtų žalieji.

Konkurse „Efektyviausi
viešieji pirkimai 2021“
įmonė pripažinta
efektyviausia darniųjų
pirkimų kategorijoje už
įvykdytus dinaminius
pirkimus.

2021 m. 51 % visų Bendrovės pirkimų buvo žalieji, visi juose dalyvavę
tiekėjai buvo patikrinti pagal aplinkosaugos kriterijus*. 2021 m. pagal
socialinius kriterijus tiekėjai nebuvo tikrinami.

GRI 308-1
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GRI 414-1

Rodyklė

Ekonominė (valdymo) sritis

Gautas Aplinkos
ministerijos
apdovanojimas „Žaliųjų
pirkimų lyderiai” (buvo
įvertinti visi Bendrovės
pirkimai).

*Taikomi šie kriterijai: Tiekėjas turi laikytis Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS), kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, pripažįstamos pagal 2009 m. lapkričio 25 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB
bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, kitų aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus,
atitinkamų Europos ar tarptautinio sertifikavimo standartų arba laikytis kitų (lygiaverčių) pasitvirtintų aplinkos apsaugos vadybos sistemos priemonių.
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Tvarumas bendrovėje

Ataskaita

Socialinė sritis

Aplinkosaugos sritis

Rodyklė

Ekonominė (valdymo) sritis

APLINKOSAUGOS SRITIS
Atliekų valdymas
Bendrovės veikloje susidaro nemažai atliekų, daugiausiai, – apie 90
procentų, – lakiųjų durpių ir neapdorotos medienos pelenų. Nors 2021 m.
atlikta apklausa parodė, kad atliekos yra mažiau svarbi tema VŠT
suinteresuotosioms šalims, atliekų valdymas yra svarbi tema pačiai
Bendrovei, siekiant sumažinti su atliekomis susijusią riziką bei poveikį.

2021 m.
Susidariusios atliekos, iš jų:

Be pelenų, vykdant šilumos gamybos veiklą susidaro ir kitų atliekų, tokių kaip
įvairūs absorbentai, plastikas, geležis ir plienas, lakieji medienos pelenai,
smėlis iš pseaudoverdančio sluoksnio, alyva, tepaluotas vanduo, mišrios
komunalinės atliekos ir t.t. Tai sudaro maždaug likusius 10 procentų VŠT
atliekų.

lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai

2021 m. po atliktos antrinio pelenų panaudojimo galimybių studijos (įvertinta
pelenų cheminė sudėtis, galimas pritaikymas įvairiose pramonės šakose,
susidarančių pelenų kiekis, antrinio panaudojimo kaštai) VŠT elektrinėje
susidarantys pelenai buvo pripažinti šalutiniais gamybos produktais. Siekiant
maksimalaus antrinio atliekų panaudojimo buvo pasirašyta sutartis su UAB
„Ekobazė” dėl pelenų panaudojimo tiesiant kelius. Taip pat šalutiniu
produktu patvirtintas ir visas gamybos procese panaudotas smėlis (430 t). Tai
žymiai sumažino sąvartyne šalinamų Bendrovės atliekų kiekį. Ateityje
planuojame dar labiau didinti pakartotinai naudojamų pelenų kiekį, gerinti jų
kokybę, ieškoti būdų pagerinti veikloje susidarančių atliekų kokybę, kad jos
būtų tinkamos antriniam naudojimui.

6 242 t

5 169,04 t

geležis ir plienas

834,27 t

mišrios komunalinės atliekos

113,12 t

kitos atliekos

125,59 t

Veikloje pakartotinai naudojamos arba
perdirbamos nepavojingos atliekos1, iš kurių:

1 736 t

pelenai

902 t

geležis ir plienas

834 t

Pastaba: Duomenys renkami vadovaujantis teisės aktų reikalavimais Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų
apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).
1Perdirbamų atliekų tvarkytojas pagal sutartį privalo užtikrinti, kad galutinis atliekų tvarkymo būdas yra paruošimas
naudoti pakartotinai arba perdirbimas. Pavojingos atliekos neperdirbamos. Visos atliekos yra perdirbamos rangovų
t. y. ne Bendrovėje.

Atliekos tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymo įstatymo ir atliekų
tvarkymo taisyklių reikalavimais. Visos Bendrovėje susidarančios atliekos yra
surenkamos, rūšiuojamos ir perduodamos atliekų tvarkytojams, su kuriais
yra pasirašytos sutartys.
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Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Socialinė sritis

Aplinkosaugos sritis

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

APLINKOSAUGOS SRITIS
Poveikis biologinei įvairovei ir
ekosistemoms
Bendrovės veikloje neišvengiamai susidaro tiesioginių ar netiesioginių
emisijų, kurios veikia aplinkos būklę. Įgyvendinant projektus yra atliekami
poveikio aplinkai vertinimai. Iki šiol nenustatyta, kad VŠT veikla darytų
reikšmingą tiesioginį poveikį biologinei įvairovei (gyvūnijai ir augalijai). Visi
Bendrovės objektai turi veiklą reglamentuojančius taršos integruotos
kontrolės ir prevencijos (TIPK) ir (arba) taršos leidimus. Įprastos veiklos metu
susidarantys taršos komponentai (oro, nuotekų) yra kontroliuojami, o jų
stebėsenos rezultatai pateikiami atsakingoms institucijoms. Teršalų (į orą,
vandenį) taršos šaltiniuose ir aplinkoje normatyvai nėra viršijami. Kiti fizinės
taršos komponentai (triukšmas, kvapai) vertinami atliekant fizinius
matavimus ir sklaidos modeliavimą bei pateikiami atsakingoms institucijoms
derinti ir tvirtinti prieš pradedant bet kokią naują ūkinę veiklą ar esant
esminiams veikloms pasikeitimams.
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04

SOCIALINĖ SRITIS
Tvari darbo aplinka
Vartotojų pasitenkinimas
Gyventojų sveikata ir saugumas
Paslaugų prieinamumas ir šilumos kaina
Visuomenės švietimas dėl efektyvaus energijos vartojimo
Parama vietos bendruomenėms
Žmogaus teisės

Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

SOCIALINĖ SRITIS
Tvari darbo aplinka

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

Ši tema
atliepia:

Mūsų ambicija yra tapti lyderiaujančia, socialiai atsakinga Bendrove Baltijos
regione. Kad tai pasiektume, turime dėti visas pastangas kurti tvarią darbo
aplinką savo darbuotojams, rūpintis jų tobulėjimu, įgalinti juos veikti. 2021 m.
inicijavome nemažai projektų, kuriais siekiame didinti darbuotojų įsitraukimą
ir pasitenkinimą, išlaikyti ir pritraukti talentus. Platesnė informacija apie
svarbiausius 2021 m. įvykius pateikiama Metiniame pranešime, 56-61 psl.

Didesnis dėmesys emocinei sveikatai. Visiems darbuotojams
organizavome paskaitas su žymiais ekspertais apie streso valdymą bei
suteikėme galimybę konsultuotis su psichologu asmeniškai. Per 2021 m.
įvyko 41 asmeninė konsultacija.
Patobulinimų programa - šios programos pagrindinis tikslas Bendrovėje
ugdyti nuolatinio tobulėjimo kultūrą. Programoje dalyvauti gali visi
darbuotojai. Ši programa padeda efektyvinti procesus, gerinti darbo
sąlygas, saugumą ir kokybę bei mažinti nuostolius. 2021 m. darbuotojai
pasiūlė ir įgyvendino 203 patobulinimus, Darbuotojai už įgyvendintus
patobulinimus gauna taškus. Taškai suteikia darbuotojams galimybes
papildomoms atostogoms, mokymų ar asmeninio koučingo sesijoms ar
gali virsti kita naudinga dovana.

2021 m. pasiekimai:
Galimybė dirbti 4 d. d. grafiku. Pirmieji viešajame sektoriuje
įgyvendinome 4 dienų darbo savaitės projektą, kurio metu įsitikinome,
kad galime dirbti dar efektyviau, didinti darbuotojų motyvaciją ir
įsitraukimą, sukuriant tą pačią, o kai kuriais atvejais ir didesnę vertę, nei
dirbant įprastu 5 darbo dienų grafiku. Tai tapo mūsų papildoma nauda,
padedančia išlaikyti esamus talentus ir pritraukti naujų. Daugiau negu
pusė VŠT kolegų teigia, kad sumažėjo streso lygis, o efektyvumas išaugo
net 23%.

2022 m. planuojame tęsti organizacijos transformacijos projektą, kuriuo
siekiame sukurti daugiau darbo vietų, plokštinti organizacijos struktūrą,
įgalinti darbuotojus, skatinti savininkiškumą organizacijoje, – kad galėtume
sėkmingai įgyvendinti ambicingą ilgalaikę strategiją. Toliau gerinsime darbo
sąlygas gamybos padalinyje: modernizuosime darbo vietas, užtikrinsime
maitinimą darbo vietose, plėsime poilsio zonas. 2022 m. planuojame matuoti
vidinio kliento (kolegos, gaunančio paslaugą) pasitenkinimo indeksą.

Biuro
transformacija
–
vertybėmis
paremti
sprendimai.
Transformavome pagrindinį biurą ir įrengėme 3 mažesnius biurus Vilniaus
mieste. Taip efektyviau išnaudojame darbo erdves, suteikiame
darbuotojams galimybę pasirinkti biurą arčiausiai savo namų (trumpesnė
kelionė į darbą, oro taršos mažinimas mieste). Taip pat skatiname
bendravimą tarp kitų komandų ir sukuriame tinkamas sąlygas informacijai
judėti įmonės viduje.
Vadovų DNR - vadovų lyderystės ir elgsenų kodeksas. Tai skirta formuoti
dabartinę vadovų komandą ir būsimą dabartinių vadovų pamainą.
Vilniaus šilumos tinklų vadovas: 1) Formuoja ir komunikuoja strategiją; 2)
Kuria inovacijas ir skatina pokyčius; 3) Yra įsitraukęs ir įtraukiantis; 4)
Demonstruoja toleranciją. Šiomis gairėmis vadovaujantis ugdomi esami
vadovai bei formuojama būsima dabartinių vadovų pamaina.

50

TURINYS >>

51

Tvarumas bendrovėje

Ataskaita

Aplinkosaugos sritis

Ekonominė (valdymo) sritis

Socialinė sritis

Rodyklė

SOCIALINĖ SRITIS
Darbuotojų skaičius ir įvairovė

Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo sutarties
tipą:

Mūsų ambicija yra tapti lyderiaujančia, socialiai atsakinga Bendrove Baltijos
regione. Kad tai pasiektume, turime dėti visas pastangas kurti tvarią darbo
aplinką savo darbuotojams, rūpintis jų tobulėjimu, įgalinti juos veikti. 2021 m.
inicijavome nemažai projektų, kuriais siekiame didinti darbuotojų įsitraukimą
ir pasitenkinimą, išlaikyti ir pritraukti talentus. Platesnė informacija apie
svarbiausius 2021 m. įvykius pateikiama Metiniame pranešime, 56-61 psl.
Darbuotojų skaičius ir
pasiskirstymas pagal
lytį ir amžių

Matavimo vnt.

Kategorija

Darbuotojų skaičius

vnt.

Dirbantys nepilnu etatu (7)
1%

Dirbantys pagal terminuotą sutartį (11)
2%

2021 m.

Valdyba

Aukščiausio
lygmens
vadovai

Visi
vadovai

Visi
darbuotojai

5

14

47

574

20

40

36

28

Dirbantys pilnu etatu (567)
99%

Dirbantys pagal neterminuotą sutartį (563)
98%

Priimti nauji darbuotojai ir darbuotojų kaita

Pasiskirstymas pagal įvairovės kategorijas:

Nauji darbuotojai
Moterys
Vyrai
Iki 30 m.

%

30-50 m.
Daugiau nei 50 m.

80

60

64

72

0

0

0

8,2

100

87,5

83,3

38,8

0

12,5

16,7

53

52

GRI 2-8

GRI 405-1

GRI 401-1

2021m.

Priimti nauji
darbuotojai, iš kurių:

71

Naujų darbuotojų dalis kiekvienoje
kategorijoje (angl. rate):

Moterys

48

21

Vyrai

52

9

15,5

31

30-39 m.

52,1

26

40-50 m.

16,9

13

Daugiau nei 50 m.

15,5

0,03

Iki 30 m.
%

Pastabos: Pateikiamas faktiškai 2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbusių darbuotojų skaičius (angl. head count).
Beveik visi (90%) Bendrovės darbuotojai gyvena Vilniaus mieste ir rajone, 10% – kituose rajonuose.
Informaciją apie darbininkų, kurie nėra Bendrovės darbuotojai, skaičių pagal rodiklio GRI 2-8 reikalavimus
pateiksime kitų metų tvarumo ataskaitoje.

GRI 2-7

Matavimo vnt.

Darbuotojų kaita

Matavimo vnt.

Visi darbuotojai

%

2021m.
15,6

Pastaba: Detalesnį darbuotojų kaitos išskaidymą pagal rodiklio GRI 401-1-b reikalavimus pateiksime kitų metų
tvarumo ataskaitoje.
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Tvarumas bendrovėje

Ataskaita

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

SOCIALINĖ SRITIS
Darbuotojų atlygio politika
Visiems darbuotojams taikoma vieninga atlygio sistema ir tie patys atlygio
principai, paremti „Korn Ferry” („Hay Group”) metodika. Nustatant Bendrovės
atlyginimų lygį vertinama pareigybė, o ne konkretus darbuotojas. Toks
vertinimas padeda objektyviai, skaidriai ir teisingai atlyginti už tinkamai
darbuotojų atliekamus darbus, užtikrinti teisingumą mūsų Bendrovės viduje
ir konkurencingą bei rinkos situaciją atitinkantį atlygį.

Valdybos atlygio principai: Valdybos kompetencijos yra nustatytos Akcinių
bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. Valdybos nario atlygis už faktiškai
vykdomą valdybos nario veiklą neviršija 1/3 dalies Bendrovės generalinio
direktoriaus nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių,
metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės
sumos), valdybos pirmininko – neviršija valdybos nario atlygio daugiau nei 2
kartus. Valdybos nariams, kurie dalyvauja Audito komiteto veikloje
numatytas papildomas atlygis. 2021 m. valdybos narių atlygio politika
nebuvo susieta su Bendrovės rezultatais tvarumo atžvilgiu.

Bendrovės pareigybių lygiai yra nustatomi pagal šiuos principus:
Atliekamų užduočių įtaka Bendrovės veiklos rezultatams.
Priimamų sprendimų sudėtingumas ir atsakomybės lygmuo.
Reikalinga kvalifikacija.

Informacija apie vadovų, darbuotojų ir valdybos narių vidutinį mėnesinį
darbo užmokestį yra skelbiama mūsų interneto svetainėje.

Atlygio politiką formuoja Bendrovės Žmonių ir kultūros komanda, tvirtina
Bendrovės valdyba (atstovaujama akcininkų nuomonė). Politika nėra
skelbiama viešai (konfidenciali informacija), tačiau prieinama visiems
Bendrovėms darbuotojams įmonės intranete.
Darbuotojų bazinį atlyginimą peržiūrime kartą per metus bendros atlygio
peržiūros metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesines kompetencijas, veiklos
rezultatus, vertybinį elgesį ir įmonės rezultatus.

2021 m. praplėtėme kintamą atlygio dalį skirdami ją už puikius ir
(arba) viršijančius lūkesčius veiklos rezultatus kolegoms, kurie
dirba pamainomis. Turime tikslą visiems įmonės darbuotojams
taikyti kintamą atlygio dalį, todėl planuojame tolimesnę kintamos
atlygio dalies plėtrą.
2021 m. visų darbuotojų atlyginimų medianos reikšmė padidėjo 3 procentais.
Bendrovės vadovams taikoma ta pati Bendrovės atlygio politika. Vadovų
kintamoji atlygio dalis sudaro iki 30%, ji yra susieta su bendrovės strateginiais
tikslais ir asmeniniais veiklos rezultatais.
GRI 2-19
54

GRI 2-20
TURINYS >>

55

Tvarumas bendrovėje

Ataskaita

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

SOCIALINĖ SRITIS
Papildomi paskatinimai darbuotojams
Norėdami išsaugoti savo darbuotojus bei pritraukti naujų talentų, siūlome
darbuotojams įvairias papildomas naudas:
Nuo 2021 m. vieni pirmųjų Lietuvoje dirbame pagal 4 darbo dienų
savaitės modelį.
Psichologo konsultacijas ir įvairias paskaitas streso valdymo tema.
Nuo 2021 m. mūsų darbuotojai gali pasinaudoti vienomis ilgiausių
darbostogų Lietuvoje – iki 180 dienų.
Paramą daugiavaikėms šeimoms, paramą prižiūrintiems neįgalius šeimos
narius, materialinę paramą atsitikus nelaimei ir kt.
Apmokamas atostogų dienas studijuojantiems bei papildomas laisvas
dienas santuokai sudaryti arba nutikus nelaimei.
Dalinį dienos pietų kompensavimą.
Nemokamus skiepus nuo gripo.
Lankstų darbo laiką ir galimybę neribotai dirbti iš namų.

VŠT yra taikomas vieno mėnesio darbuotojų
informavimo laikotarpis, prieš įvykdant bet kokius
esminius veiklos pakeitimus, kurie turėtų
reikšmingos įtakos darbuotojų gerovei.

Pilnu etatu dirbantiems darbuotojams teikiamos papildomos išmokos:
Gimus vaikui.
Mirus artimam asmeniui arba darbuotojui.
Auginantiems arba prižiūrintiems neįgalų asmenį.
2021 m. 20 darbuotojų turėjo teisę į vaiko priežiūros atostogas ir ja
pasinaudojo (iš jų 15 moterų ir 5 vyrai).

Prisidedame auginant naują inžinierių kartą. Be gausių praktikos ir
įsidarbinimo galimybių, bendradarbiaujame su VILNIUS TECH
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas) ir kasmet siūlome
stipendijas energetikos inžinerijos studentams.

2022 m. planuojame įgyvendinti projektą „Išdrįsk veikti”, kurio
metu įdarbinsime studentus apmokamai darbo praktikai, siekiant
pritraukti naujų talentų.

GRI 401-2
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Rodyklė

SOCIALINĖ SRITIS
Darbuotojų sveikata ir sauga

Darbuotojų mokymas ir ugdymas

2021 m. Bendrovėje nebuvo nė vieno sunkaus arba mirtino nelaimingo
atsitikimo darbe. Per metus įvyko 2 lengvi nelaimingi atitikimai darbe, kurie
buvo išsamiai ištirti. Numatytos gausios prevencinės priemonės ir
įpareigojimai, siekiant užtikrinti, kad tokie įvykiai nepasikartotų.

Mes rūpinamės nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, organizuojame
vidinius ir išorinius mokymus bei užtikriname, kad darbuotojai turėtų visus
privalomus atestatus, tobulintų darbui reikalingas kompetencijas, stiprintų
padalinių komandas. Darbuotojams suteikiama galimybė tobulinti
profesinius įgūdžius atsižvelgiant į individualius poreikius. Per 2021 m. į
mokymus darbuotojai užsiregistravo 1 317 kartų, tai reiškia, kad 1
darbuotojas vidutiniškai dalyvavo dviejuose mokymuose per metus.

Lengvi nelaimingi atsitikimai darbe
Lengvų nelaimingų atsitikimų (sužeidimų)
skaičius milijonui išdirbtų valandų

Matavimo vnt.

2021 m.

vnt.

2

Rodiklis

2,01

Finansuojame darbuotojų mokymus, susijusius ne tik su tiesioginėmis darbo
funkcijomis, tačiau ir „minkštųjų įgūdžių” tobulinimu. 2021 m. 6 Bendrovės
darbuotojai mokėsi ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, 2 pradėjo
mokymus Baltic Management Institute ir kt.

Pastaba: Lengvų nelaimingų atsitikimų (sužeidimų) skaičius milijonui išdirbtų valandų (angl. total recordable injury
rate per million hours worked) rodiklis yra apskaičiuotas pagal GRI 403-9 standarto formulę. Visų darbuotojų
bendras per 2021 m. dirbtų valandų skaičius yra 993 957 val.

Energetikos darbuotojai (~350 darbuotojų) mokomi pagal išorinių ir vidinių
teisės aktų reikalavimus. Mokymai vykdomi tiek įmonės viduje, tiek ir išorėje.
Suteikiamų mokymų valandų skaičius priklauso nuo pareigybės (16-50 val.
kas 3-5 metus).

Siekiant visapusiškai užtikrinti saugią darbo aplinką ir sumažinti galimų
traumų tikimybę darbe, Bendrovėje atliekamas profesinės rizikos vertinimas
visose darbo vietose, pasitelkiamos kolektyvinės apsaugos priemonės ir
asmeninės apsaugos priemonės. Visiems darbuotojams vykdomi civilinės
saugos mokymai (2 val. per metus), gaisrinės saugos mokymai (3 val. kas 3
metus). Pagal vidinį teisės aktą priklausomai nuo pareigybės organizuojamos
avarinės / priešgaisrinės saugos treniruotės.

2021 m. atlikome visų specialistų ir vadovų (apie 65% organizacijos
darbuotojų) periodinį veiklos vertinimą. Platesnė informacija apie darbuotojų
veiklos vertinimą pateikta Metiniame pranešime, 59 psl.

2021 m. organizavome įvairius mokymus, pratybas, treniruotes, imituojant
ekstremalius įvykius uždarose ertmėse, šilumos tinklų kamerose / šuliniuose.
Siekėme suteikti darbuotojams įgūdžių, kaip teisingai naudotis asmeninėmis
apsaugos priemonėmis, gelbėti save ir padėti kolegoms.

GRI 403-9
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Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

SOCIALINĖ SRITIS
Vartotojų pasitenkinimas

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas

Mūsų klientų (Vilniaus gyventojų bei įmonių) pasitenkinimas, aukšta jų
aptarnavimo kokybė yra strateginė Bendrovės tema. Esame didžiausias
šilumos tiekėjas Lietuvoje, todėl rūpinamės net 220 tūkstančių Vilniaus
gyventojų bei įmonių. Kartu su kompetentingais ir savo darbui atsidavusiais
kolegomis lydime mūsų klientus jų lūkesčių keliu į abipusį pasitikėjimą ir
pagarbą.

Bendrovėje yra kasdien stebima ir vertinama klientų aptarnavimo kokybė.
Klausomasi įrašytų pokalbių telefonu, peržiūrimi klientų raštu pateikti
atsakymai, klausomasi klientų aptarnavimo „gyvai”, darbuotojams nuolat
suteikiamas grįžtamasis ryšis. Bendrovė operatyviai reaguoja į klientų
pastebėjimus ir lūkesčius, nuolat atnaujina ir papildo klientams aktualią
informaciją. Bendrovėje laikomasi vidinio Klientų aptarnavimo standarto, yra
patvirtintos Klientų aptarnavimo kokybės vertinimo taisyklės.

Valdydami su šia tema susijusį poveikį ir reputacinę riziką, kuriame į klientą
orientuotą organizacijos kultūrą. Siekiame gerai suprasti savo klientų
problemas ir jų lūkesčius, žinoti, kaip jie mus vertina. Nuolat stebime, kaip
Bendrovei sekasi palyginus su kitomis Europos ir pasaulio energetikos
sektoriaus įmonėmis bei komunalinių paslaugų tiekėjais.
Iššūkių klientų pasitenkinimo užtikrinimui sudaro ir išorės veiksniai, tokie
kaip pabrangęs kuras, lemiantis aukštesnę galutinę paslaugos kainą, bei
veiklos reguliavimas.
2021 m. besitęsianti pandeminė situacija šalyje ir karantino iššūkiai sukėlė
nemažai nepatogumų klientams, darbuotojams, rangovams ir partneriams.
Siekdami išlaikyti klientų pasitikėjimą ir teigiamą patirtį, didžiausią dėmesį
skyrėme lanksčiam jų aptarnavimui.
Ateityje siekdami išlaikyti aukštą mūsų paslaugų vartotojų pasitenkinimą
planuojame ir toliau nuolat bendradarbiauti su daugiabučių namų
administratoriais ir prižiūrėtojais, Vilniaus miesto savivaldybės padaliniais
(dėl socialinių išmokų ir kt.), bendrijomis, gyventojų bendruomenėmis.
Nuolat tobulinsime ir kursime naujus komunikacijos su klientais kanalus,
proaktyviai spręsime klientų iššūkius.

VŠT kasmet atlieka pasauline tyrimų metodologija GCSI (Global Customer
Satisfaction Index) paremtą klientų pasitenkinimo vertinimą. 2021 m. jau
antrą kartą atlikus tyrimą Bendrovė gavo aukštą įvertinimą, – net 75
procentinius punktus, – kuris keturiais procentiniais punktais viršija bendrą
Lietuvos komunalinių paslaugų vidurkį. Džiaugiamės, kad mūsų klientai
aukščiausiai vertina darbuotojų kultūrą, geranoriškumą, jų profesionalumą ir
kompetenciją.

Platesnė informacija apie vartotojų pasitenkinimo valdymą pateikiama
Metiniame pranešime, 61 psl.
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Tvarumas bendrovėje

Ataskaita

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

SOCIALINĖ SRITIS
Gyventojų sveikata ir saugumas

Rodyklė

Ekonominė (valdymo) sritis

Ši tema
atliepia:

Bendrovė, rūpindamasi gyventojų sveikata ir saugumu, turi dvi esmines
užduotis: užtikrinti patikimą, nepertraukiamą paslaugų tiekimą ir mažinti
neigiamą veiklos poveikį aplinkai, oro kokybei, o tuo pačiu ir gyventojams.
Tam Bendrovėje yra nuolat griežtai valdomas veiklos poveikis sveikatai ir
saugai, vykdomi veiklos procesų kontrolė ir monitoringas, laikomasi visų
veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir normatyvų. Atliekami vidiniai auditai,
svarbūs sveikatos ir saugos klausimai pristatomi valdybai ir (arba) audito
komitetui.
Visos (100 procentų) Bendrovės teikiamos paslaugos yra įvertintos dėl esamo
ir galimo poveikio sveikatai ir saugai. Bendrovėje yra paruoštas ir kiekvienais
metais peržiūrimas Ekstremalių situacijų valdymo planas, atlikta galimų
pavojų ir ekstremaliųjų situacijų analizė. Nustatytos ir pagal pavojingumą
įvertintos labiausiai tikėtinos rizikos, susijusios su sveikata ir saugumu.
2021 m. nuobaudų ar įspėjimų dėl paslaugų poveikio sveikatai ir saugai
negauta.

GRI 416-1
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Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

SOCIALINĖ SRITIS

Rodyklė

Ekonominė (valdymo) sritis

Ši tema
atliepia:

Paslaugų prieinamumas ir šilumos
kaina

Įgyvendindami Bendrovės strategiją, siekiame didinti paslaugų prieinamumą
ir užtikrinti mažiausią įmanomą kainą už šilumą. Visiems klientams
užtikriname vienodas sąlygas, skaidriai teikiame informaciją apie Bendrovės
teikiamas paslaugas ir jų kainas. Vertindami galimybes teikti naujas
paslaugas, užtikriname, kad jos atitiktų klientų poreikius ir būtų teikiamos
efektyviai.
Bendrovės veikla yra reguliuojama išorinių institucijų, paslaugų prieinamumo
ir šilumos kainos atžvilgiu griežtai laikomės visų mums taikomų reikalavimų.
Išsami informacija apie šilumos kainos nustatymą yra pateikta Metiniame
pranešime, 74-81 psl.
Informacija apie šilumos išlaidų kompensacijas ir kitą pagalbą mažesnes
pajamas gaunantiems gyventojams pateikiama mūsų interneto svetainėje.
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Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

SOCIALINĖ SRITIS
Visuomenės švietimas dėl efektyvaus
energijos vartojimo
Padėti gyventojams efektyviau vartoti šilumą ir sutaupyti yra Bendrovės ir
visuomenės abipusis interesas. Energiją efektyviai vartojanti visuomenė
prisideda prie gamtos tausojimo, nes padeda mums kaip šilumos ir karšto
vandens tiekėjui sunaudoti mažiau energijos išteklių, mažinti emisijas.
Gyventojams tai leidžia sutaupyti, mokant mažesnes sąskaitas už šildymą.
2021 m. Bendrovė pasirašė susitarimą su LR Energetikos ministerija ir
įsipareigojo įvairiomis formomis bei priemonėmis šviesti šilumos vartotojus
efektyvaus energijos vartojimo tikslais. Visuomenės edukavimui pasitelkiame
įvairias komunikacijos priemones ir kanalus (socialinius tinklus,
konferencijas, komunikacines kampanijas, žiniasklaidą). Savo klientams
nuolat teikiame su efektyviu energijos vartojimu susijusią informaciją (pvz.,
savo interneto svetainėje apie konkrečių būstų energetinį efektyvumą, jų
palyginimą ir kt.).
Apie veiksmus, kurių turime imtis, sprendžiame iš informacijos žiniasklaidoje,
diskusijų socialiniuose tinkluose, klientų atsiliepimų mūsų klientų
aptarnavimo komandai. Stebint ir tarpusavyje lyginant mūsų klientų
šilumos suvartojimą matome, kad didelė dalis klientų šilumą vis dar
naudoja neefektyviai, tad visuomenės edukavimui ir toliau skirsime
daug dėmesio. Klientų užklausų ir komentarų mažėja, todėl matome, kad
judame teisinga linkme.
Platesnė informacija apie visuomenės edukaciją pasiekiama mūsų Metiniame
pranešime, 64-65 psl.
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Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

SOCIALINĖ SRITIS
Parama vietos bendruomenėms
Parama vietos bendruomenėms ir abipusiai naudingų santykių su jomis
kūrimas mums yra itin svarbu, siekiant įgyvendinti švarios ir efektyvios
energetikos misiją. Vykdydami strategijoje numatytą veiklą ir plėtrą darome
poveikį bendruomenių gyvenimo kokybei ar jų aplinkai, todėl iš savo pelno
skirdami paramą siekiame prisidėti prie aplinkos apsaugos, švietimo,
sveikatingumo, kultūros, mokslo ir profesinio ugdymo, neprofesionalaus ir
vaikų bei jaunimo sporto ar kitų bendruomenės gerovės sričių. Bendrovė taip
pat gali skirti paramą studijuojantiems programas, susijusias su tiesiogine jos
veikla.
VŠT yra parengta Paramos politika, kurios laikydamiesi užtikriname
bendruomenėms teikiamos paramos tikslingumą, viešumą ir skyrimo
proceso skaidrumą.

Mūsų veikla įtraukiant bendruomenes:
Vedame ekskursijas po Vilniaus „Monstrą”: elektrinės
atvėrimas ir bendruomenių edukacija
Esame „Energetikos ir technikos muziejaus” dalininkai
Vilniaus miestui padovanojome 1000 želdinukų, dalį jų
pasodinome patys
Puoselėjame skaidrios įmonės kultūrą
Organizuojame protmūšius energetikų dienai paminėti
Palaikome santykius su gyventojais jiems svarbiais
energetinio efektyvumo klausimais
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Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

SOCIALINĖ SRITIS
Žmogaus teisės
Bendrovė savo veikloje laikosi visuotinai pripažintų žmogaus teisių principų,
remia Jungtinių Tautų Pasaulinį susitarimą (angl. Global Compact) dėl
darbuotojų teisių ir žmogaus teisių užtikrinimo. Žmogaus teisių apsaugos
principai yra aptarti Bendrovės Etikos kodekse, Tiekėjų etikos kodekse.
Ateityje planuojame savo nuostatas dėl žmogaus teisių įtvirtinti atskiroje
Žmogaus teisių politikoje.

Nediskriminavimas
Netoleruojame jokios diskriminacijos darbo aplinkoje, įžeidinėjimo dėl
amžiaus, rasės, lyties, seksualinės orientacijos ar tapatybės, negalios ar kitų
asmeninių savybių, tiesiogiai nesusijusių su darbo pareigomis.
Diskriminacijos atvejų Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Žmogaus teisės tiekimo grandinėje
Bendrovė nėra nustačiusi, kad jos tiekimo grandinėje būtų tiekėjų įmonių ar
veiklų, kuriose kiltų rizika dėl priverstinio ar privalomojo darbo, vaikų darbo ir
(arba) kuriose jaunuoliai būtų verčiami atlikti pavojingus darbus. Bendrovė
taip pat nėra nustačiusi atvejų, kad tiekėjų įmonėse būtų pažeistos
darbuotojų teisės naudotis asociacijų laisve ar vesti kolektyvines derybas.
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EKONOMINĖ (VALDYMO) SRITIS
Tvarus investavimas
Infrastruktūros plėtojimas
Saugaus ir stabilaus šilumos tinklo užtikrinimas
Skaitmeninių technologijų diegimas
Strateginė partnerystė
Atitiktis teisiniam reguliavimui
Duomenų apsauga ir privatumas
Verslo etika, korupcijos prevencija ir skaidrumas
ES Taksonomija

Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

EKONOMINĖ (VALDYMO) SRITIS
Tvarus investavimas
Bendrovės strategijoje iki 2040 m. numatėme investuoti į inovatyvių ir tvarių
paslaugų plėtrą, tapti tvarios centralizuotos energijos tiekimo lyderiais. Kad
įgyvendintume strategijoje nubrėžtus ambicingus tikslus, sukoncentruosime
turimus resursus į moderniausių sprendimų diegimą, atsižvelgdami į ilgalaikį
investicijų poveikį tvarumui. Atliekamos investicijos gerina klientams
teikiamų paslaugų kokybę, didina įmonės stabilumą ir efektyvumą, gerina
poveikį aplinkai.
2021 m. pasirašėme sutartį su Europos investicijų banku (European
Investment Bank, toliau – EIB) ir EIB padedami sieksime įgyvendinti mūsų
strategijoje
numatytą
Bendrovės
plėtrą
bei
transformaciją.
Bendradarbiavimas su EIB leis mums sparčiau siekti neutralios klimatui
veiklos, įgyvendinti strateginius projektus (trasų rekonstrukcijas, CO2 emisijų
mažinimo projektus ir kt.). Laikydamiesi EIB reikalavimų, atsižvelgsime į
finansuojamų projektų aplinkosaugos, socialinius ir valdymo (ESG) aspektus.
Siekdami užtikrinti vartotojams mažiausias kainas, naudojamės visomis
galimybėmis investicinių projektų įgyvendinimui pritraukti ES bei nacionalinių
programų paramos lėšas. ES paramos lėšos 2021 m. sudarė 27,8 proc.
investicinio portfelio vertės (3,3 mln. Eur), tuo tarpu 2020 m. 24,1 proc. (1,3
mln. Eur). Pretenduodami gauti finansavimą pagal programas įgyvendiname
aplinkosaugos, socialinius reikalavimus.
Platesnė informacija apie Bendrovės investicijas pateikta Metiniame
pranešime, 28-29 psl.
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Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

EKONOMINĖ (VALDYMO) SRITIS
Infrastruktūros plėtojimas

Rodyklė

Ekonominė (valdymo) sritis

Ši tema
atliepia:

Esminė mūsų ilgalaikės strategijos sritis gerinant paslaugų kokybę yra
infrastruktūros plėtojimas: šilumos tinklų plėtra, investavimas į tinklo
atnaujinimą. 2021 m. į Vilniaus šilumos ūkį investavome 11,7 mln. Eur, t.
y. 120,7 proc. daugiau nei 2020 m. (5,3 mln. Eur). Investavimo tempų
padidėjimą lėmė tai, kad buvo įgyvendinami jau pradėti šilumos tiekimo
tinklų rekonstrukcijos projektai.
Per 2021 m. atnaujinome 5,9 km šilumos tinklų (2020 m. atnaujinta 2,8
km). Dėl 2021 m. atliktų šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijų sumažėję
šilumos nuostoliai tinkle leis sumažinti išmetamą CO2 kiekį 622 t per metus.
Bendra investicijų vertė per 2021 m. sudarė 7,7 mln. Eur.
Sumažintas poveikis aplinkai: 2021 m., siekiant atitikti LAND 43-2001
reikalavimus, toliau buvo vykdomi katilinių rekonstrukcijos aplinkosauginiai
projektai. Per 2021 m. į NOx (azoto dioksido) išmetimo mažinimo projektus
investavome 0,1 mln. Eur. Per 2018–2021 m. laikotarpį į šiuos projektus iš
viso investavome 5,7 mln. Eur, mažindami NOx išmetimus.
Padidintas energetinis efektyvumas: Per 2021 m. įgyvendinome elektrinių
ir katilinių modernizavimo projektus, į kuriuos investavome 1,8 mln. Eur.
Svarbiausias iš jų – termofikacinės elektrinės (E-2) garo katilo šildomųjų
paviršių ir automatikos bei pagalbinių įrenginių kapitalinis remontas.
Investicijos leido visiškai atstatyti katilo šilumos gamybos potencialą.

GRI 203-1
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Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

EKONOMINĖ (VALDYMO) SRITIS
Saugaus ir stabilaus šilumos tinklo
užtikrinimas
Ilgalaikėje strategijoje numatėme modernizuoti ir transformuoti savo veiklą,
kad užtikrintume šilumos tinklo stabilumą ir saugumą. Šiuo tikslu keliame
sau tris pagrindines užduotis:

Rekonstruoti
susidevėjusį
tinklą.

Modernizuoti
tinklo valdymo
IT sistemą.

Pereiti prie
žemos
temperatūros
tinklų.

Patikimam tinklo darbui užtikrinti atliekame hidraulinius bandymus, kurių
metu nustatome vamzdynų silpnąsias vietas, atliekame remonto darbus. Itin
svarbu yra rekonstruoti susidėvėjusį tinklą. 2019 m. rekonstravome 15,1 km,
2020 2,2 km., o 2021 m. 5,9 km. , šilumos tiekimo tinklų, taip pagerindami
teikiamų paslaugų kokybę, didindami veiklos stabilumą ir efektyvumą,
mažindami neigiamą poveikį aplinkai.
Esame užsibrėžę pasiekti, kad po rekonstrukcijų vidutinis šilumos
tinklo amžius būtų iki 30 metų (2021 m. vidutinis tinklo amžius siekė
32,4 metus).
Stabili ir saugi šilumos infrastruktūra yra kritiškai svarbi, kad galėtume
nepaliaujamai teikti paslaugas gyventojams. Sieksime ir toliau mažinti tinklo
šilumos nuostolius, iškastinio kuro naudojimą, trumpinti hidraulinių
bandymų trukmę (kad klientams kuo trumpiau būtų atjungiamas karštas
vanduo), o ateityje ir visai jų atsisakyti.
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Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

EKONOMINĖ (VALDYMO) SRITIS
Skaitmeninių technologijų diegimas

Rodyklė

Ekonominė (valdymo) sritis

2021 m. pasiekimai:

Veiklos skaitmenizacija yra viena iš prioritetinių mūsų tvarumo sričių, kad
galėtume užtikrinti patikimą ir saugų paslaugų tiekimą klientams.
Skaitmeninių technologijų diegimo projektų valdymui sudarėme ir specialią
komandą. Skaitmenizuodami ir automatizuodami procesus mažiname
žmogiškosios klaidos tikimybę ir efektyviau naudojame energetinius išteklius:
įranga nuolat veikia optimaliu režimu, kontroliuojama jos būklė, kokybiškai
planuojami remonto ir techninės priežiūros darbai. Sėkmingas veiklos
skaitmenizavimas priklauso ne tik nuo mūsų strateginių sprendimų, bet ir
nuo kitų vertės grandinės dalyvių, ES finansavimo, tinkamos verslo aplinkos
sudarymo tiekėjams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Rekonstravome
biokurio garo katilo
automatiką, kad
katilas veiktų geriau,
efektyviau ir saugiau,
būtų pilnai
automatizuotas.

Savo ilgalaikėje strategijoje numatėme:
1. Modernizuoti šias IT sistemas:
Finansų ir klientų aptarnavimo.
Tinklo valdymo.
Turto valdymo.
Atnaujinome 220
kompiuterinių darbo
vietų modernesne ir
energiją tausojančia
įranga.

2. Diegti išmaniuosius skaitiklius.

Pagrindinės mūsų užduotys skaitmenizuojant veiklą:

Mažiname
vidinėms
reikmėms
atspausdintų
lapų skaičių.

Plėsti automatizacijos lygmenį (naudoti įrangą, kuri veiktų be nuolatinės
operatorių priežiūros).
Plėsti bendradarbiavimą su partneriais, pavyzdžiui, per „Intelligent Energy
LAB“ (IEL) platformą.
Didinti elektros energijos skirstymo patikimumą (rekonstruoti skirstyklas,
komutacinius aparatus).
Didinti iš įrangos gaunamų duomenų kiekį ir jų apdorojimo algoritmus,
ataskaitų apie įrangos būklę pateikimą.
Didinti IT infrastruktūros patikimumą.
Mažinti atspausdinamų lapų skaičių – laikomės „paperless” politikos.
Atnaujinti visas kompiuterines darbo vietas.
Gerinti kritinės infrastruktūros lygį.
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Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Aplinkosaugos sritis

EKONOMINĖ (VALDYMO) SRITIS
Strateginė partnerystė

Socialinė sritis

MŪSŲ PARTNERIAI

Suprantame, kad kai kurių savo tvarumo strateginių tikslų pasieksime tik
bendradarbiaudami su partneriais, dalindamiesi patirtimi ir mokydamiesi iš
kitų. Ilgalaikėje mūsų strategijoje yra numatytos investicijos į efektyvius
energetinius sprendimus, kuriems įgyvendinti suvienysime jėgas su kitomis
energetikos sektoriaus įmonėmis, pasitelksime energetikos ekspertus ir kitus
partnerius. Kartu ieškosime bendrų sprendimų veiklos plėtrai ir jos
gerinimui, perėjimui prie atsinaujinančios energetikos sistemų, o tai
naudinga ir mūsų partneriams, ir visuomenei. Vystydami strateginę
partnerystę vadovaujamės gerosiomis šalies, regiono bei aplinkinių valstybių
praktikomis; ateityje planuojame vertinti įmonių partnerių kokybę.

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

ESAME NARIAI

2021 m. rudenį, kartu su Vilniaus miesto savivaldybe, surengėme
tarptautinį „Intelligent Energy LAB“ (IEL) hakatoną. Kvietėme hakatono
dalyvius spręsti aktualius energetinio efektyvumo klausimus. Renginyje
dalyvavo 122 dalyviai iš 17 šalių. Geriausiai pasirodžiusi komanda iš
Suomijos pasiūlė nuotolinio šilumos trasų stebėjimo sistemą. Antros
vietos laimėtojai sukūrė atliekinės šilumos prekybos sistemos prototipą.
Trečiąją vietą užėmusi komanda iš Lietuvos pasiūlė multimodalaus
judumo programėlę, kuri padėtų spręsti automobilių parkavimo vietų
trūkumo problemą.
Tęsiame bendradarbiavimą su IEL hakatono laimėtojais ir toliau kuriame
šilumos tinklų kamerų techninės priežiūros įrankius, kuriais galima
stebėti drėgmę, temperatūrą bei vandens lygį šiluminėje kameroje ir
perduoti šiuos duomenis nuotoliniu būdu.

Bendradarbiaudami su Vilniaus miesto savivaldybe ir kitomis
institucijomis bei verslais įsteigėme platformą Intelligent Energy Lab
(IEL). IEL yra atvira platforma, į kurią siekiame pritraukti visus, kuriems
rūpi energetinis efektyvumas, aplinkos tausojimas ir modernus
miesto energetikos sektorius.

Kartu su Vilniaus miesto savivaldybe, termofikacinės elektrinės E-2
teritorijoje ant administracinio bei gamybinio pastato stogo įrengėme
bepilotės skraidyklės įkrovimo stotelę. Bepilotė skraidyklė yra
aprūpinta filmavimui ir fotografavimui reikalingomis kameromis bei
termovizine kamera. Skraidyklė naudojama tiek Bendrovės turto būklės
(šilumos tinklai, pastatai, kiti inžineriniai tinklai ir statiniai), tiek Vilniaus
miesto savivaldybės viešosios tvarkos stebėsenai. Įrašytus vaizdus
analizuoja Bendrovės specialistai ir, nustatę problemas, sprendžia, kokių
veiksmų imtis.

Partnerystė su Vilniaus miesto savivaldybės įmonėmis gali padėti kurti
uždarą gamybos ir vartojimo ciklą (tai, ką mes laikome atliekomis,
mūsų partneriams gali būti vertinga žaliava).

Bendradarbiaudami su Lietuvos energetikos institutu, pradėjome rengti
sudiją, kuria vertinsime periodinių šilumos tiekimo tinklų hidraulinių
bandymų įtaką ir priklausomybę nuo tinklo stipruminių ir eksploatacinių
savybių. Studijos išvadomis remsimės ateityje, vertindami, kiek tikslingi
yra šilumos tiekimo tinklų periodiniai hidrauliniai bandymai.

Bendradarbiavimo su partneriais pavyzdžiai:
2021 m. pasitelkėme Italijos konsultacinę įmonę įvertinti duomenų
centro atliekinės šilumos atsiperkamumą. Išnagrinėjus galimas
projekto įgyvendinimo alternatyvas, buvo nustatyta, kad optimalu būtų
naudoti 2,4 MW šiluminės galios šilumos siurblį su vėsos akumuliacine
talpa.

Kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu parengėme studiją,
vertindami galimybę dabartiniame centrinio šildymo tinkle pereiti prie
žemos temperatūros tinklo.

GRI 2-28
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Tvarumas bendrovėje

Ataskaita

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

EKONOMINĖ (VALDYMO) SRITIS
Atitiktis teisiniam reguliavimui

Rodyklė

Ekonominė (valdymo) sritis

Ši tema
atliepia:

VŠT veikla yra griežtai reglamentuojama ir reguliuojama, todėl dedame visas
pastangas, kad mūsų veikla, visi įgyvendinami projektai ir veiklos poveikis
aplinkai atitiktų taikomus reikalavimus. Bendrovės reguliacinės aplinkos
partneris, kartu mūsų teisės komanda, nuolat seka aktualius įstatymus,
dalyvauja teisės aktų derinime, inicijuoja būtinus jų pakeitimus ir papildymus,
pavyzdžiui, dėl centralizuotos vėsos ar atliekinės šilumos surinkimui
įgyvendinti reikalingų teisinės bazės pakeitimų. Bendrovė laikosi
konkurencijos įstatymų ir 2021 m. jokių pažeidimų dėl antikonkurencinio
elgesio fiksuota nebuvo.
2021 m. VŠT buvo nustatytas 1 teisės aktų nesilaikymo atvejis, su kuriuo
Bendrovė nesutinka. Veiklos pažeidimą, už kurį skirta 38 273,75 Eur bauda,
neplaninio patikrinimo metu nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo
taryba (toliau – VERT). Pasak VERT nutarimo, Bendrovė 2019 m. birželio mėn.
supirkdama šilumos kiekį pažeidė teisės aktų reikalavimus. Tačiau, VŠT
nuomone, VERT nepagrįstai apsiribojo tik su 2019 m. birželio mėnesiu
susijusių aplinkybių vertinimu ir neatsižvelgė į ankstesnio laikotarpio faktines
aplinkybes. Bendrovė dėl VERT nutarimų pateikė skundą Vilniaus apygardos
administraciniam teismui, tačiau jis buvo atmestas. VŠT tokį teismo
sprendimą apskundė, byla yra toliau nagrinėjama apeliacinėje instancijoje.

GRI 2-27
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Tvarumas bendrovėje

Aplinkosaugos sritis
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EKONOMINĖ (VALDYMO) SRITIS
Duomenų apsauga ir privatumas

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

Ateities planai:

Bendrovė skiria ypatingą dėmesį asmens duomenų apsaugai bei atitikimui ES
bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatoms. Mūsų klientų
duomenys sudaro didžiausią dalį Bendrovės valdomų asmens duomenų.
Sėkmingas asmens duomenų apsaugos poveikio bei rizikos valdymas
priklauso nuo Bendrovės ir nuo mūsų tiekėjų, – duomenų tvarkytojų, –
kuriems keliame griežtus techninius ir organizacinius reikalavimus.

Planuojame atlikti VŠT tvarkomų asmens duomenų auditą, atnaujinti
asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius vidinius dokumentus,
atlikti duomenų tvarkytojų auditą, vizualinių ar skaitmeninių atmintinių
pagalba mokyti darbuotojus tinkamai tvarkyti asmens duomenis, atlikti
atskirtų IT sistemų poveikio duomenų apsaugai vertinimą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APRAŠAS

2021 m. asmens duomenų apsaugos pažeidimų Bendrovėje nebuvo, skundų
iš klientų negauta.

2021 m. atlikome duomenų tvarkytojų inventorizaciją, patvirtinome
standartinę duomenų tvarkymo sutartį. Nuo šiol su visais be išimties
duomenų tvarkytojais, nepaisant jų tvarkomų Bendrovės valdomų asmens
duomenų apimties, yra sudaromos asmens duomenų tvarkymo sutartys.
Jose yra numatyti reikalavimai tiekėjams ir jų atsakomybės dėl jiems
Bendrovės patikėtų asmens duomenų tvarkymo pažeidimo.
2021 m. patvirtinome poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir asmens
duomenų saugumo pažeidimų procedūras.
2021 m. gyvai ir nuotoliniu būdu apmokėme 60 darbuotojų (įvyko 2
mokymai), kurie savo veikloje tvarko asmens duomenis (iš darbų saugos,
finansų, skolų valdymo, viešųjų pirkimų, rizikų valdymo skyrių).
2021 m. antroje pusėje pradėjo veikti e. mokymų platforma – per 2021 m.
visi nauji Bendrovės darbuotojai per pirmus 2 mėnesius privalėjo išklausyti
asmens duomenų mokymus ir išlaikyti testus. Planuojama, kad per 2022 m.
visi Bendrovės darbuotojai išklausys privalomuosius BDAR mokymus.
2021 m. darbuotojai buvo papildomai informuojami Bendrovės intranete ir
elektroniniu paštu, parengtos asmens duomenų tvarkymo atmintinės,
patvirtintos elgsenos gaires dėl duomenų apie asmens sveikatą tvarkymo.
GRI 418-1
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Aplinkosaugos sritis
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EKONOMINĖ (VALDYMO) SRITIS
Verslo etika, korupcijos prevencija ir
skaidrumas

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

2021 m. pasiekimai:

Siekiame atitikti vakarietišką skaidrumo ir atitikties gerąją praktiką, todėl
skiriame labai daug dėmesio suvaldyti korupcijos riziką, užkirsti kelią
korupcinių veikų atsiradimui. Bendrovėje galioja Kovos su korupcija politika,
kurios tikslas – pašalinti korupcijos priežastis bei sąlygas Bendrovėje, sukurti
veiksmingą kovos su korupcija sistemą, ugdyti nepakantumo korupcijai
nuostatas, užtikrinti stabiliai veikiantį miesto šilumos ūkį ir kurti skaidrią bei
efektyvią bendrovę. 2021 m. korupcijos atvejų Bendrovėje patvirtinta
nebuvo.

Viena iš naujovių, įgyvendintų 2021 m. –
skaitmeninis dovanų registras, kuris prieinamas
per telefone įdiegtą mobiliąją aplikaciją arba per
Bendrovės vidinį portalą. Gavus dovaną, Bendrovės
darbuotojui tereikia aplikacijoje užpildyti kelis
laukelius, dovana yra užregistruojama ir apie tai
iškarto pranešama atsakingam asmeniui.

Prižiūrint kovos su korupcija politikos įgyvendinimą Bendrovėje reguliariai
atliekami vidiniai tyrimai, kad būtų užkirstas kelias galimiems politikos
pažeidimams. Vidinių tyrimų išvados ir rekomendacijos yra teikiamos
Generaliniam direktoriui, kuris įpareigoja atitinkamus vadovus užtikrinti jų
įgyvendinimą. Tyrimai ir jų išvados pristatomi ir Valdybai bei Audito
komitetui. 2021 m. buvo atlikti 2 vidiniai tyrimai.

Bendrovės pasiekimai buvo įvertinti Lietuvos
Respublikos Prezidento bei Specialiųjų tyrimų
tarnybos (STT) kuruojamos iniciatyvos „Skaidrumo
akademija”, kurioje organizacijos ir ekspertai
dalinasi
geriausiomis
kovos
su
korupcija
praktikomis ir patirtimi. VŠT darbuotojai Darius
Ardickas ir Aurimas Kudūkis tapo šios iniciatyvos
mentoriais.
Bendrovei
įteikta
padėka
„Už
didžiausią indėlį pokyčiams” antikorupcijos srityje.

2021 m. Bendrovėje pradėta diegti rizikų vertinimo sistema. Šia sistema
siekiama identifikuoti, vertinti ir valdyti įvairaus pobūdžio organizacijos
veikloje kylančias rizikas. Rizikų valdymo sistemos diegimo metu buvo
sudaryti ir aprašyti visi procesai, paruoštas rizikų žemėlapis, parengtos
formulės, leidžiančios apskaičiuoti ir lyginti rizikų lygius, tikimybes ar jų
galimą žalą. Buvo įkurtas ir savo veiklą pradėjo Rizikų valdymo komitetas,
prižiūrintis ir kontroliuojantis didžiausių rizikų valdymą. Per 2021 m. buvo
atlikta 40 mokymų, kurių metu darbuotojai praktiškai dirbo su rizikų valdymo
sistema ir mokėsi vertinti rizikų žalą ir tikimybę. Rizikų valdymo sistema
atitinka šiuolaikišką 3 linijų rizikų valdymo modelį.

GRI 205-3
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EKONOMINĖ (VALDYMO) SRITIS
Verslo etika, korupcijos prevencija ir
skaidrumas

Operacijos, įvertintos dėl su korupcija susijusios
rizikos
Visos Bendrovės operacijos (100 procentų), kurias atliekant kyla korupcijos
rizika, yra įvertintos pagal LR Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) parengtą
metodiką. 2021 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės rizika įvertinta šioje
srityje: biokuro ėminių ėmimo ir kokybės nustatymo procese. Per 2017-2021
metus atlikta 10 vertinimų. Reikšmingos korupcijos pasireiškimo rizikos
(didelės pasireiškimo tikimybės) nenustatyta. Operacijose, kuriose kyla
mažos reikšmės korupcijos rizika, įdiegtos veiksmingos prevencinės
priemonės.

Per 2021 m. pagal gerąsias pasaulines praktikas
buvo atnaujintas pranešimų valdymo procesas,
supaprastintas
pranešimo
pateikimo
būdas,
įrengta
fizinė
pranešimų
dėžutė,
kurioje
anonimiškai galima palikti pranešimą. Tuo pačiu
metu
buvo
vykdoma
intensyvi
viešinimo
kampanija. 2021 m. pabaigoje įvykusios darbuotojų
apklausos rezultatai parodė, kad net 90 proc.
darbuotojų žino apie vidinį pranešimų kanalą ir
daugiau nei 90 proc. dalyvavusiųjų apklausoje
praneštų apie pažeidimus, jei apie tokius sužinotų.

Interesų konfliktai
Interesų konfliktų deklaravimą ir valdymą Bendrovėje prižiūri už už
antikorupcinę aplinką atsakingas darbuotojas, vadovaudamasis vidiniais
dokumentais bei viešai skelbiama Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo
tvarka. Reguliariai tikriname, ar mūsų darbuotojai, privalantys deklaruoti
interesus (sąrašas pasiekiamas čia), tai padarė tinkamai ir laiku.

2021 m. Bendrovėje startavo elektroninė mokymų
platforma, kurioje visi prie Bendrovės prisijungę
nauji darbuotojai per 2 mėnesius privalo išklausyti
asmens duomenų mokymus ir išlaikyti testus. Per
2021 m. mokymus išklausė ir testus išlaikė daugiau
nei 90 proc. naujokų.

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir pirkimo procedūrose dalyvaujančių
darbuotojų nusišalinimo ar nušalinimo esant interesų konfliktui tvarkos
aprašas pasiekiamas čia.
Valdybos narių
pasiekiamos čia.

Skaidrumas ir antikorupcinės aplinkos kūrimas ir toliau bus mūsų prioritetas.
Planuojame atlikti darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimą, atnaujinti e.
mokymų platformą, kurioje bus reguliariai gilinamos ir tikrinamos
darbuotojų kovos su korupcija žinios. Peržiūrėsime ir atnaujinsime Kovos su
korupcija politiką, Privačių interesų deklaravimo tvarką (valdymo procesą),
Etikos bei Tiekėjų elgesio kodeksus.

GRI 2-15
90

Rodyklė

Ekonominė (valdymo) sritis

bei

kitų

darbuotojų

privačių

interesų

deklaracijos

Interesų konfliktai yra skelbiami viešai valstybinėje Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos administruojamoje PINREG sistemoje.
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EKONOMINĖ (VALDYMO) SRITIS
Verslo etika, korupcijos prevencija ir
skaidrumas
Antikorupcijos politikos komunikacija ir
mokymai
Visi Bendrovės valdymo organų nariai (100 procentų) yra informuoti apie VŠT
kovos su korupcija politiką ir procedūras. Visi Bendrovės darbuotojai yra
supažindinti su antikorupcijos politika ir procedūromis per vidinę dokumentų
valdymo sistemą. Naujai įdarbinti asmenys su antikorupcijos programa
supažindinami per pirmas 2 darbo dienas.
VŠT Kovos su korupcija politika, Etikos kodeksas yra skelbiami viešai,
pasiekiami visiems suinteresuotiems asmenims ir organizacijoms mūsų
interneto svetainėje. Visi (100 procentų) Bendrovės tiekėjai (rangovai) privalo
laikytis mūsų Tiekėjų etikos kodekso.
Kovos su korupcija mokymus yra išklausę 5 (38 procentai) vadovų tarybos
nariai. Įsipareigojame, kad iki 2022 m. pabaigos antikorupcijos mokymus
būtų išklausę visi valdybos ir vadovų tarybos nariai.
2021 m. antikorupcijos mokymus išklausė 29 (5 procentai) Bendrovės
darbuotojai ir 20 (28 procentai) priimtų naujų darbuotojų.
2021 m. vasarą Bendrovėje startavo antikorupcijos mokymų programa,
planuojama, kad 2022 m. ji bus įgyvendinama didesne apimtimi.

GRI 205-2
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EKONOMINĖ (VALDYMO) SRITIS
ES Taksonomija
Pagrindinė VŠT veikla – centralizuotas šilumos ir karšto vandens tiekimas –
patenka į Europos Sąjungos tvarios ekonominės veiklos klasifikavimo
sistemos (taksonomijos) sąrašą. Šios klasifikavimo sistemos tikslas yra
nukreipti privačias investicijas į aplinkos atžvilgiu tvarią veiklą, padedančią
siekti poveikio klimatui neutralumo. Taksonomijos reglamente yra nustatyti
moksliniais įrodymais pagrįsti kriterijai, kuriais yra vertinamas veiklos
tvarumas. Tik tų įmonių veikla, kuri patenka į taksonomijos sąrašą ir atitinka
joje numatytus kriterijus, gali būti klasifikuojama kaip tvari ir pritraukti
žaliąsias investicijas.
Nuo 2022 m. kai kurioms bendrovėms tapo privaloma savo metinėse
ataskaitose atskleisti informaciją apie ES taksonomijos taikymą jų veiklai. VŠT
už 2021 m. šios informacijos teikti neprivaloma, tačiau kitoje ataskaitoje
planuojame pateikti daugiau informacijos pagal taksonomijos reikalavimus.
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GRI rodiklių lentelė
JT Pasaulinio susitarimo principai
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GRI RODIKLIŲ LENTELĖ
20 psl.

20 psl.
50 psl.
20 psl.
20 psl.
20 psl.
10 psl.

54 psl.

10 psl.

54 psl.
Informacija renkama, bus pateikta
kitų metų tvarumo ataskaitoje

10 psl.
10 psl.

6-9 psl.

10 psl.

16-18 psl.
12 psl.

16-18 psl.

52 psl.

22 psl.

Informacija renkama, bus pateikta
kitų metų tvarumo ataskaitoje

22 psl.
84 psl.

Metinis pranešimas 2021 m.,
48-49 psl.

83 psl.

Metinis pranešimas 2021 m.,
48-49 psl.

22 psl.

Metinis pranešimas 2021 m.,
48-49 psl.

Bendrovė nėra sudariusi su
darbuotojais kolektyvinės sutarties

20 psl.
24 psl.
26-30 psl.
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TURINYS >>

99

Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

30 psl.
44 psl.
44 psl.
76 psl.

44 psl.
44 psl.

90 psl.
42 psl.

92 psl.
88 psl.

52 psl.
84 psl.
56 psl.

34-36 psl.

56-58 psl.

36 psl.
58 psl.
40 psl.
52 psl.

40 psl.
40 psl.
40 psl.

70 psl.

38 psl.

70 psl.

38 psl.
38 psl.
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Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

70 psl.

70 psl.

42 psl.

62 psl.

62 psl.

86 psl.
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103

Ataskaita

Tvarumas bendrovėje

Aplinkosaugos sritis

Socialinė sritis

Ekonominė (valdymo) sritis

Rodyklė

JT PASAULINIO SUSITARIMO
PRINCIPAI
Šio amžiaus pradžioje Jungtinės Tautos sudarė ir paskelbė 10 universalių
principų (angl. Global Compact), kurių savanoriškai laikytis kviečiamos visos
organizacijos, siekiančios veiklą vykdyti atsakingai ir tvariai. VŠT savo veikloje
remia šiuos principus ir skatina jų įgyvendinimą tose srityse, kuriose gali
daryti įtaką. Žemiau yra pateiktas visų principų sąrašas ir nurodyta, kuriuose
puslapiuose šioje ataskaitoje yra aprašyta mūsų veikla, siekiai ir iniciatyvos
šių principų įgyvendinimo atžvilgiu.

70 psl.
70 psl.
70 psl.

70 psl.

70 psl.

70 psl.

16, 34-47 psl.
16, 34-47 psl.
74-83 psl.
88-93 psl.
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