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A P I E Š I Ą ATA S K A I TĄ
Valstybės Įmonė Vidaus vandens kelių direkcija (toliau Direkcija, Įmonė arba VVKD) teikia savo tvarumo ataskaitą pagal
Global Reporting Initiative (GRI) standartų CORE versiją. GRI yra visuotinai taikoma, palyginama sistema, kuri palengvina
organizacijos tvarumo pastangų atskleidimo skaidrumą ir tikslumą.
Nepriklausoma tvarumo konsultacijų Įmonė išanalizavo mūsų veiklos duomenis ir parengė galutinę ataskaitą.
Atskaitomybės periodas
Jei nenurodyta kitaip, informacija pateikiama už 2021 kalendorinius metus. Tikslūs duomenys pateikiami 2021 m.
gruodžio 31 dienai.
Darbuotojų skaičiai, saugos ir sveikatos duomenys ataskaitoje atspindi 2021 metų pabaigos situaciją.
Pagrindiniai pakeitimai
Remiantis 2021 m. rugsėjo mėn. LR Seimo priimtais sprendimais, buvo sudarytos prielaidos Įmonės pertvarkai į akcinę
bendrovę. Įmonė pradėjo pasirengimo pertvarkai procedūras.
Gautas nansavimas (papildomas 1 250 tūkst. Eur ) Kauno žiemos ir Uostadvario uostų, Nidos prieplaukai sutvarkyti.
Jokie praėjusių laikotarpių pataisymai neturi įtakos 2021 m. ataskaitai.
Temos, problemos ir tikslai
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija visiškai pripažįsta, kad tvarus vystymasis apima ekonominius, aplinkosauginius ir
socialinius veiklos klausimus. Šie klausimai buvo atrinkti atsižvelgiant į įvairių suinteresuotųjų šalių indėlį.
Suinteresuotųjų šalių įtraukimas
Pristatome visas suinteresuotąsias šalis, kurioms manome, kad esame atskaitingi.
Ataskaitos turinys atitinka suinteresuotųjų šalių įtraukimo procesų, kuriuos mūsų Įmonės naudoja savo vykdomoje
veikloje, rezultatus ir, kaip reikalaujama pagal teisinę ir institucinę sistemą, kurioje mes veikiame.
Tvarumo kontekstas
Suprantame, kad mūsų užduotis yra užtikrinti laivybą valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliais. Mes siekiame
pristatyti savo tiesioginį ir netiesioginį poveikį žmonėms ir aplinkai, atsižvelgdami į platesnį tinkamą geogra nį kontekstą.
Reikšmingos temos
Atlikome išsamų reikšmingumo vertinimo procesą, atsižvelgdami į:
- Suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir nusiskundimus;
- Veiklos modelį ir rizikas;
- Įstatymus, teisės aktus, tarptautines sutartis ar savanoriškus susitarimus, turinčius strateginę reikšmę
organizacijai;
- Mūsų vertybes, politikas, strategijas, verslo valdymo sistemas ir tikslus;
- Pagrindines organizacijos kompetencijas ir būdus kaip galima prisidėti prie pasaulinių tvaraus vystymosi tikslų.
Išbaigtumas
Šioje ataskaitoje pateikiame visą informaciją, kuri iš esmės įtakoja suinteresuotųjų šalių vertinimus ir sprendimus arba
atspindi reikšmingą ekonominį, aplinkosaugos ir socialinį poveikį.
Palyginamumas
Kiek tik leidžia galimybės, stengėmės pateikti palyginamus rodiklius.
Tikslumas
Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys atsekami Direkcijos buhalterijoje bei atitinkamose deklaracijose.
Patikimumas
Jei aktualu, atskleidžiame audituotus rezultatus.
Balansas
Siekiame aprėpti ir palankius, ir nepalankius poveikius bei temas, skaidriai įvardinti rizikas ir trūkumus.
Išorinis užtikrinimas
Šiai ataskaitai nebuvo užsakytas joks išorinis auditas ar patikrinimas.
Ataskaitų periodiškumas
Tai pirmoji VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos parengta tvarumo ataskaita pagal GRI standartus.
GRI ataskaitas ketiname rengti kasmet.
Kontaktai
Pagrindinis kontaktas: projektų vadovė Sigita Neverauskaitė, el. paštas: sigita.neverauskaite@vvkd.lt,
mob. tel.: +370 679 19864.
Laukiame pasiūlymų ir skatiname atvirą dialogą apie galimybes tobulėti. Susisiekite su mumis, jei norite pateikti
atsiliepimą arba turite papildomų klausimų apie šioje ataskaitoje nagrinėjamas temas.
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GENERALINIO DIREKTORIAUS KREIPIMASIS
Gerbiami klientai, partneriai ir darbuotojai,
Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
intensyviai dirba bei siekia Lietuvos vidaus vandenų kelių tinklo
ir jo infrastuktūros plėtros. Išsikelti ambicingi tikslai, kad vidaus
vandens keliai taptų svarbia šalies susisiekimo infrastruktūros
dalimi, prisidedančia prie tvarios plėtros bei ekonomikos
augimo.
Praeitais metais sugebėjome prisitaikyti prie pandemijos
diktuojamų sąlygų - buvo pasitelktos visos reikiamos
darbuotojų saugos priemonės bei darbo organizavimo metodai,
kurie leido nenutrūkstamai ir saugiai vykdyti Direkcijai priskirtas
funkcijas.
2021 m. sėkmingai vykdyta komercinė Įmonės veikla lėmė
išaugusias pajamas – 956 tūkst. Eur. Nuo Įmonės įkūrimo
pradžios, uždirbta rekordinio lygio EBITDA – 54,29 tūkst. Eur.
Galime pasidžiaugti, kad LR Seimui priėmus reikalingų teisės aktų pakeitimus, buvo sudarytos prielaidos Įmonės
pertvarkai į akcinę bendrovę. Įmonė sėkmingai perėjo pasirengimo pertvarkai procedūras. Ši pertvarka sudarys sąlygas
pasiekti geriausių veiklos rezultatų bei dar labiau didins veiklos efektyvumą.
Sėkmingo bendradarbiavimo dėka, tarp suinteresuotų ministerijų, Kauno m. savivaldybės, VVKD pasirašytas
memorandumas dėl Kauno hidroelektrinės laivybos šliuzo sujungiant Nemuno aukštupį ir žemupį įrengimo. Tai padės
siekti sujungti Nemuno aukštupį su žemupiu, taip užtikrinant nepertraukiamą laivybą visa Nemuno upe nuo
Druskininkų iki Kauno ir Klaipėdos.
2021 m. įsibėgėjo ES nansuojamo projekto „TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas” rangos darbai. Džiaugiamės
sėkminga projekto įgyvendinimo eiga - pilnai įrengtas modernizuojamo kelio I ruožas (Kauno m. ir Kauno raj.
savivaldybių ribose).
Praėjusiais metais Įmonė eksploatavo 445 km valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių. 2018-2021 m. Įmonė 15,3 km
padidino eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ilgį bei prailgino navigacijos trukmę iki 220 parų,
diferencijuojant atskirų vidaus vandenų kelių ruožų navigacijos trukmę. Buvo ženkliai pagerinta vidaus vandens kelių
kokybė, išaugo susidomėjimas laivyba.
2021 m. atlikome išsamią suinteresuotųjų šalių analizę ir įsivertinome savo veiklos poveikius bei jų reikšmingumą. Tai
leido tiksliai identi kuoti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius iššūkius, kurie yra svarbiausi mūsų įmonei ir
suinteresuotosioms šalims.
Pernai pirmą kartą parengėme tvarumo ataskaitą pagal GRI (Pasaulinė atskaitingumo iniciatyva) standartus. Tikimės,
kad išsami mūsų veiklos analizė padės mums atskleisti savo tiesioginius ir netiesioginius poveikius aplinkai, visuomenei
ir valstybei. Profesionalus šio standarto taikymas mums leis pasiekti aukščiausią atskaitingumo ir skaidrumo lygį
visuomenėje.
Atlikę savo poveikių vertinimus, atsinaujinome savo darnumo politiką. Įvertinę reguliacinę aplinką, suinteresuotųjų šalių
lūkesčius ir mums patikėtas funkcijas, nusimatėme pagrindinius iššūkius, turinčius tiesioginį poveikį ilgalaikei tvariai
plėtrai. Integravę tvarumo tikslus į savo ilgalaikę strategiją, sieksime tvarią veiklą paversti strateginės veiklos ašimi ir
efektyviai vykdyti mums akcininkų patikėtas užduotis.
Vladimiras Vinokurovas,
VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija“ generalinis direktorius
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MES ESAME VALSTYBIN S REIK M S VIDAUS VANDEN KELI
VALDYTOJAS
Plėtodami vidaus vandenų kelių infrastruktūrą mes padedame
Lietuvai įgyvendinti Žaliąjį kursą.
Direkcija yra akredituota Lietuvos saugios laivybos administracijoje rengti
Pramoginių laivų laivavedžių bei Vidaus vandenų transporto specialistų
mokymus.
mon s valdomi valstybin s reik m s vidaus vandens keliai ir juose esantys
uostai ir prieplaukos jau yra arba planuojami integruoti TEN-T ir/ar Lietuvos
daugiar
transporto tinkl :
Tarptautinis TEN-T vidaus vanden kelias Nemuno upe ir Kur i mariomis turi
jungt su Klaip dos valstybiniu j r uostu, tuo pa iu turi jungt su gele inkelio
kelio at aka. Kroviniai atgabenti j ros vandens keliais, perkrauti Klaip dos
valstybiniame j r uoste gali b ti gabenami vidaus vanden keliu iki Jurbarko
arba iki Kauno Marvel s krovinin s prieplaukos.
Europos upės, European environmental agency žemėlapis

Iš Lietuvos Nemunu per Augustavo kanalą vandens keliais galima pasiekti
pagrindinies vakarų Europos valstybes (Ispaniją, Nyderlandus, Vokietiją, Lenkiją).
Lietuvos Respublikoje yra 877,1 km valstybin s reik m s vidaus vanden keli .
Eksploatuojam valstybin s reik m s vidaus vandens keli ilgis 2021 metais buvo
445 km.
Eksploatuojami vidaus vandens keliai Lietuvoje

2021 metais navigacijos sezono trukm Lietuvoje buvo 220 paros.
Atsiradusias seklumas, siekiame jas pašalinti per 72 val.

Mes valdome vieną didžiausių slipų Baltijos šalyse. Slipas yra unikalus
savo techniniais pajėgumais – juo galima iškelti 75 m ilgio, 12 m
pločio ir iki 600 t svorio laivus.

Viena barža gali pervežti 40-80 autovilkikų vežamų krovinių.
Krovinių gabenimo kaštai sumažėja 2,5-3 k.
Upeivis
Barža
Uosto kapitonas

vidaus vandenų laivo įgulos narys.
plokščiadugnis laivas, naudojamas krovinių iki 12000 tonų pervežimui upėmis, kanalais, ežeruose, jūrose.
asmuo, atsakingas už laivybos prieži r ir užtikrinantis tvark uosto akvatorijoje ir krantin se.
įrenginys laivams statyti, ištraukti iš vandens povandeninei daliai apžiūrėti, remontuoti ir atgal nuleisti; jį sudaro nuožulni plokštuma su bėgiais,
nuleidžiama į vandenį.
(vok. Buhne) - neaukštas upių vagotvarkos statinys, vandens tėkmei reguliuoti.
vandens telkinių gylių matavimai, batimetrinių nuotraukų sudarymas.
plūduriuojantis įrenginys sąnašoms siurbti iš vandens telkinių dugno.

Slipas
Buna
Hidrografija
Žemsiurbė
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AR ŽINOTE, KAD?

VEIKLOS ID
ĮMONĖS VIZIJA
Moderni, efektyviai veikianti, Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius valdanti Įmonė.

ĮMONĖS MISIJA

Valdyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių tinklą, įgyvendinant valstybės politiką
transporto srityje.

ĮMONĖS VERTYBĖS

Atsakomyb – klientams, partneriams, darbuotojams; socialin atsakomyb u poveik aplinkai ir visuomenei.
Pagarba – klientams, partneriams, darbuotojams, j nuomon s vertinimas, d mesys kiekvienam.
Kompetencija – nuolat gilinamos darbuotoj inios ir tobulinami g d iai, keliama kvalifikacija, gerinami veiklos procesai.
Kokyb – auk ta teikiam paslaug ir atliekam darb kokyb , atitinkanti klient poreikius.

ETIKOS KODEKSAS
Kodeksas nustato elgesio normas ir profesinės etikos principus, kurių privalo laikytis Valstybės Įmonės Vidaus vandens
kelių direkcijos darbuotojai darbo bei ne darbo metu.
Kodekso paskirtis – reglamentuoti darbuotojų tarpusavio santykius darbo metu, santykius su asmenimis, kurie kreipiasi į
Įmonę, valstybės valdžios institucijomis ir įstaigomis, didinant teigiamą Įmonės įvaizdį ir visuomenės pasitikėjimą
Įmonės veikla.
Kodekso taikymo tikslas – padėti formuotis darbuotojų dorovinėms vertybėms, užtikrinti kūrybingą, geranorišką darbo
aplinką, ugdyti pagarbą vienas kitam, besikreipiantiems asmenims, užkirsti kelią korupcijai.
Pavadinimas

Valstybės Įmonė Vidaus vandens kelių direkcija

Teisinė forma

Valstybės Įmonė

Įregistravimo data

1990 m. lapkričio 27 d.

Įmonės kodas

132090925

PVM mokėtojo kodas

LT320909219

Buveinės adresas

Raudondvario pl. 113, Kaunas

Įmonės rekvizitai

NARYSTĖS
European Partnership for Zero
Emission Waterborne Transport

I N I C I AT Y V O S
DIENA BE AUTOMOBILIO: nemokamos kelionės laivu "Žalgiris“ apžvalginiu maršrutu iki Nevėžio kas dvi valandas (12:00;
14:00; 16:00; 18:00) nuo Vytauto bažnyčios (Senosios prieplaukos (Daugirdo am teatro) iki santakos su Nevėžiu
MOKSLEIVIAI Į VYRIAUSYBĘ: mūsų kolegos prisidėjo prie projekto Moksleiviai – į Vyriausybę 2021 ir pristatė vidaus
vandens kelius žaliojo kurso kontekste, nansinę naudą, alternatyvos kūrimą ir galimus transporto pokyčius.
Vidaus vandens kelių direkcijos atstovai lankėsi Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje. Susitikimo metu aptartos
Vidaus vandens transporto specialistų rengimo perspektyvos ir bendradarbiavimas.
Pramoginių laivų paroda BOAT AND HOUSE SHOW 2021; Vandens formulių F2 pasaulio čempionato etapas Kupiškio
mariose; Lietuvos motorlaivių akademija (vaikų sporto tikslams); Vandens motociklų varžybos „Kaunas Jet 2021“.
Bendradarbiaujame su Gamtos tyrimų centro ichtiologais; Lietuvos ornitologų draugija.
Dalyvausime „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ renginiuose: ekspozicijoms ruošiama žemkasė Nemuno-7.
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ė

ė
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MON S PAGRINDIN S VEIKLOS
Mūsų veiklos skirstomos į pagėrindines tris veiklas:
1.
Vykdant special j pareigojim vystyti ir kurti saugius ir efektyvius vidaus vandens kelius ir j infrastrukt r .
2.
Kurti patraukli aplink vidaus vanden naudotojams siekiant didesnio krovini ir keleivi srauto.
3.
Vykdyti komercin veikl vidaus vandens keli infrastrukt ros srityje.

SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI
1.
2.
3.
4.

Teikia viešąsias paslaugas, tvarkant ir prižiūrint valstybinės reikšmės Lietuvos Respublikos vidaus vandenų
kelius (toliau-vandenų keliai).
Užtikrina vidaus vandenų kelių kiekybinius ir kokybinius parametrus.
Užtikrina navigacijos trukmę atskiruose vidaus vandenų kelių ruožuose.
Vykdo hidrogra nius matavimus vidaus vandenų kelių priežiūros tikslams.

Įmonė nuosavybės teise priklauso valstybei, o jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo
teise. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.
Veiklos vykdymui Įmonė naudoja uostus, prieplaukas, jų infrastruktūrą, vidaus vandenų transporto priemones
(žemsiurbes, žemkases, motorlaivius, baržas, plaukiojantį kraną ir kt.) bei kitas priemones.

POLITIKOS
Savo veikloje vadovaujamės patvirtintomis politikomis:
Apskaitos politika
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei jas lydintys dokumentai
Dovanų politika
Etikos kodeksas
Informacijos apie pažeidimus teikimo tyrimo ir asmens informavimo tvarkos aprašas
Kibernetinio saugumo srityje patvirtintos saugos politikos
Komunikacijos tvarkos aprašas
Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašas
Darnumo politika

T E I S I N I S R E G U L I AV I M A S
Mūsų veiklą reglamentuoja šie teisės aktai:
Lietuvos Respublikos Vandens įstatymas
Lietuvos Respublikos bendrasis planas
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas
Europos susitarimas dėl svarbiausių tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelių (AGN)
Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašas
Lietuvos Respublikos vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašas
Vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatai
Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklės
Aplinkosaugos sąlygos vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms
Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo tvarka
Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvali kacijos dokumentų išdavimo nuostatai
Minimalūs techniniai reikalavimai vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus
vandenimis, ir Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos serti katų išdavimo tvarkos aprašas
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į

į
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VEIKLOS ID

VA L DY M O S T R U K T Ū R A
Įmonės valdymo organai yra:
− Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,
− Kolegialus Įmonės valdymo organas – valdyba,
− Vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas.
Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilaivinimas

Kadencija

VALDYBA
Kiolno universitetas, Vokietija, Verslo vadybos magistrui prilygintas
laipsnis
Harvardo teisės mokykla, Teisės magistro laipsnis.
Londono universiteto karališkasis koledžas, Podiplominės studijos,
Europos Sąjungos teisė.
Vilniaus universitetas, Teisės magistro laipsnis.
Vienos Ekonomikos ir verslo universitetas, Verslo administravimo
magistro laipsnis.

EVALDAS TAMELIS

Pirmininkas (Nepriklausomas narys)

Nuo 2018-08-10

JUSTINAS JARUSEVIČIUS

Nepriklausomas narys

MANFRED SEITZ

Nepriklausomas narys

REINHARD VORDERWINKLER

Nepriklausomas narys

Vienos Technologijos universitetas, Inžinieriaus magistro laipsnis.

Nuo 2019-05-15

INDRĖ BERNOTAITĖ

Narė deleguota LR Susisiekimo ministerijos

Mykolo Romerio universitetas, Teisės magistro laipsnis

Nuo 2018-07-17

Nuo 2018-11-30

Nuo 2018-12-27

BENDROVĖS VADOVAS
VLADIMIRAS VINOKUROVAS

Generalinis direktorius

Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis

VĮ Vidaus Vandens kelių direkcijos valdymo struktūra

SUSIEKIMO MINISTERIJOS FUNKCIJOS
1. tvirtina Įmonės veiklos strategiją;
2. tvirtina Įmonės įstatus;
3. priima sprendimą pakeisti Įmonės buveinę;
4. skiria ir atšaukia Įmonės vadovą, nustato darbo sutarties su
Įmonės vadovu sąlygas, Įmonės vardu sudaro ir nutraukia
darbo sutartį su Įmonės vadovu, tvirtina konkrečius Įmonės
vadovo mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios
dalies dydžius ir Įmonės vadovo pareigybės nuostatus;
5. skiria ir atšaukia valdybos narius;
6. nustato Įmonės veiklos rodiklius;
7. tvirtina Įmonės metinius turto įsigijimo ir skolinimosi planus,
metines pajamų ir išlaidų sąmatas;
8. tvirtina Įmonės metinių nansinių ataskaitų rinkinį ir pelno
(nuostolių) paskirstymą;
9. parenka atestuotą auditorių (toliau – auditorius) ar audito
įmonę Įmonės metinių nansinių ataskaitų rinkinio auditui
atlikti;
10.priima sprendimą reorganizuoti įmonę;
11.priima sprendimą pertvarkyti įmonę, išskyrus Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo
nustatytas išimtis;
12.priima sprendimus likviduoti įmonę ir atšaukti Įmonės
likvidavimą;
13.paskiria ir atleidžia Įmonės likvidatorių.

VALDYBOS FUNKCIJOS
1. nustato Įmonės struktūrą;
2. teikia Susisiekimo ministerijai išvadas dėl Įmonės veiklos
strategijos projekto, dėl Įmonės paskirstytinojo pelno
(nuostolių) paskirstymo projekto, dėl Įmonės metinių pajamų
ir išlaidų sąmatų, metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų,
taip pat dėl ataskaitinių

nansinių metų Įmonės veiklos

ataskaitos;
3. tvirtina Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo
taisykles,
4. pritaria Įmonės veiklos rodiklių projektui;
5. priima sprendimus dėl Įmonės lialų ir atstovybių steigimo ir
jų veiklos nutraukimo;
6. prieš paskelbiant prekių, paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą,
kurio numatoma vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi
arba viršija 1/20 Įmonės nuosavo kapitalo, svarsto Įmonės
vadovo pateiktus viešųjų pirkimų dokumentų projektus;
7. pritaria Įmonės pirkimų sandoriams:-

prekių ir paslaugų, kurių kiekvieno sandorio vertė be
pridėtinės vertės mokesčio didesnė kaip 144 810 eurų;

-

darbų, kurių kiekvieno sandorio vertė be pridėtinės
vertės mokesčio didesnė kaip 289 620 eurų;

8. atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės
įmonių įstatyme ir šiuose įstatuose valdybos kompetencijai
priskirtas funkcijas.

Valdybos nariams yra nustatytas valandinis įkainis už valdybos nario veiklą. Valdybos narių veiklos laikas apskaitomas
valandų tikslumu rengiant ketvirtines ataskaitas, kuriose yra pateikiama informacija apie valdybos nario per atitinkamą
ketvirtį vykdytą valdybos nario veiklą ir nurodomas šiai veiklai vykdyti skirtas valandų skaičius.

fi

fi

fi

fi
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Įmonė vykdo specialų įsipareigojimą pagal programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“, nansuojamą valstybės
biudžeto lėšomis. Tačiau ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir atostoginių kaupinių sąnaudos nėra kompensuojamos, o
Įmonės gaunamų komercinės veiklos pajamų nepakanka šioms sąnaudoms padengti. 2021 m. ilgalaikio turto
nusidėvėjimo ir atostoginių kaupinių sąnaudos sudarė 649 060 eurų.

Straipsniai

2021

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

2020

-3 958 078

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

-3 388 976

-

-569 102

-637 570

-3 388 976

-2 751 406

Nuostoliai, VVKD, Eur, 2021/2020

2021
Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė

37 959 734

Ilgalaikis turtas, VVKD, Eur, 2021/2020

Paslauga

2021

Laiv stov jimas

% dalis

2020

% dalis

47 236

5%

49 749

14 %

105 500

11 %

102 230

30 %

36 090

4%

20 384

6%

142 024

15 %

31 811

9%

59 938

6%

44 768

13 %

8 934

1%

17 982

5%

82 450

9%

0

Įrangos nuoma

358 274

37 %

0

Krovinių plukdymo pajamos

116 011

12 %

79 850

23 %

Pardavimo pajamos iš viso

956 457

100 %

346 774

100 %

Upinių sąnąšų pardavimas
Laivaved i kursai
Vandens transporto remonto paslaugos
Keleivių vežimas
Plūdurų, prieplaukų priežiūra
Batimetriniai matavimai

Rodiklis

2021 m.

2020 m.

956 457

346 774

Likvidumo koeficientas

0,29

0,25

Turto grąža (EBITDA/Visas turtas), %

0,14

0,00

Nuosavo kapitalo grąža (EBITDA/Nuosavas kapitalas), %

0,31

0,01

54 290

1 000

0,26

0,08

Gautos pajamos, Eur

EBITDA Eur
Skolinto ir nuosavo kapitalo santykis (Debt to Equity)
Pajamos, VVKD, Eur, 2021/2020

Likutis 2020-12-31
LR Susisiekimo ministerijos programa „Susisiekimo
vandens keliais užtikrinimas“

2021 metais Direkcijos pajamos išaugo
2,7 karto ir pasiekė 956,5 tūks. Eur.
Dėl didelio ilgalaikio turto
nusidėvėjimo Įmonės rodikliai kaip:
turto grąža ir nuosavo kapitalo grąža,
skaičiuojama nuo EBITDA.

ATITIKOME AKCININKO
LŪKESČIUS
mon i laikė optimali skolos dal
kapitalo strukt roje, finansini skol ir
nuosavyb s santykinis dydis nevir ijo
0,3.
Rekordiškai išaugusi EBITDA pasiekė
54,3 tūkst. Eur

Gauta per 2021 m.
3 333 000

0
0

2020

32 935 712

Palyginus su 2021 metais darbo
užmokesčio fondas išaugo 15% ir
sudarė 1 909 470 Eur.

Pajamos, VVKD, Eur, 2021/2020

Panaudota per 2021m.
3 333 000

3 333 000

3 333 000

Likutis 2021-12-31
0
0

2021 skirtos dotacijos

Likutis 2020-12-31
Bunų rekonstrukcijos vandens kelyje E41 projektas:
ES fondų lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kauno ir Uostadvario keleivinių prieplaukų
rekonstrukcija:
ES fondų lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Marvelės krovininės prieplaukos rekonstrukcija:
ES fondų lėšos
Valstybės biudžeto lėšos

Gauta per 2021 m.

Panaudota per 2021 m.

Likutis 2021-12-31

2 407 170
2 046 094
361 076

172 734
146 824
25 910

2 234 436
1 899 270
335 166

2 155 120

49 806

2 105 314

1 831 852
323 268
2 159 033
1 835 179
323 854
6 721 323

42 335
7 471
128 184
108 956
19 228
350 723

1 789 517
315 797
2 030 849
1 726 223
304 626
6 370 598

Dotacijų panaudojmas 2021/2020
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AKCININKO LŪKESČIAI
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ū

ė
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Į

FINANSINIAI RODIKLIAI

TVARUMO GAIRĖS

2 0 2 1 D A R N U M O R E Z U L TATA I
Darnumo politika buvo patvirtina 2019 metų lapkričio mėn generalinio direktoriaus įsakymu.
2021 metų mėnesį mes pasitvirtinome tikslus 2021 metams.
Nr.

DARNAUS VYSTYMOSI TAKTINIAI VEIKSMAI

SIEKTINAS REZULTATAS

PASIEKTI REZULTATAI

DARNI VEIKLA APLINKOSAUGOS SRITYJE
1.

Įmonės teikiamų dokumentų pasirašymo
elektroniniu būdu skatinimas.

> 90 % Įmonės sudaromų teikiamų dokumentų (raštai,
sutartys ir kt.) pasirašomi elektroniniu
būdu (elektroniniu parašu)

Įvykdyta

2.

Kanceliarinių medžiagų sąnaudų
optimizavimas.

> 20 % išlaidųkanceliarinėms
Medžiagoms sumažinimas

Įvykdyta

3.

Aplinką tausojančių iniciatyvų skatinimas:
Aplinkosaugos iniciatyvos – visuotinės
aplinkos
tvarkymo akcijos organizavimas Įmonėje.

> 20 % darbuotojų įsitraukimas

Vykdyta aplinkos (Raudondavrio pl 113 teritorijos)
tvrkymo iniciatyva. Dalyvavo 21 % darbuotojų

4.

Aplinkosaugos ir sveikos gyvensenos
skatinimas tarp darbuotojų.

Įgyvendintos ≥2 vnt.
aplinkosaugos ir sveikos gyvensenos iniciatyvos:
- elektros krovimo stotelės įrengimas automobiliams;
- dviračių ir paspirtukų stovėjimo vietų įrengimas

Įrengta 1 elektros krovimo stotelė automobiliams;
Įrengta 10 vietų dviračių ir paspirtukų stovėjimui

DARNI VEIKLA SANTYKIŲ SU DARBUOTOJAIS SRITYJE
5.

Besimokančios organizacijos vystymas:

Besimokančios organizacijos kultūros kūrimas, sisteminis
palaikymas

Anglų k. kursai,
Sudarytos sąlygos derinti darbą ir studijas

6.

Modernesnės darbo aplinkos
darbuotojams kūrimas

Didinama darbuotojų motyvacija,
pasitenkinimas bei lojalumas

Ergonominės kėdės, papildomi monitoriai, atnaujinta
kompiuterinė įranga hidrografijos skyriuje.
Įsigyta vandens lygio stebėjimo įranga, atliksianti vandens
matavimo stoties funkciją

7.

Inovatyvių sistemų/darbo įrankių
įdiegimas

Didinama darbuotojų motyvacija, pasitenkinimas bei
lojalumas.

Kiekviename laive naudojamos planšetės, įdiegtas
internetas.
Pasirengta įdiegti visų eksploatuojamų vandens kelių ežemėlapį (jame bus atvaizduoti navigaciniai ženklai,
laivakelio vidurio linija ir aktualūs gyliai kelyje);
Įsigytas daugiaspindulinis echolotas hidrografiniams
matavimams

8.

Darbuotojų švietimas sveikos gyvensenos
temomis bei fizinio aktyvumo skatinimas

Didinamas darbuotojų fizinis aktyvumas, skatinama sveika
gyvensena

Ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę vykdomi fizinio
aktyvumo užsiėmimai

DARNI VEIKLA SANTYKIŲ SU VISUOMENE SRITYJE
9.

Profesinės veiklos sklaida, aktyviai
bendradarbiaujant
su mokslo, švietimo įstaigomis, dalijantis
informacija,
profesine patirtimi.

Bendradarbiavimo stiprinimas

Priimame studentus praktikai;
Dalyvavimas vienijančių įvairias profesijas, susijusias su
Įmonės veikla, organizacijų veiklose

10.

Bendradarbiavimas su savivaldybėmis

Teigiamos nuomonės formavimas savivaldos gyventojams;
Bendradarbiavimo stiprinimas

Savivaldų įtraukimas į laivybos propagavimą

11.

Navigacinės informacijos vandens
transporto naudotojams plėtojimas

Patogesnis informacijos prieinamumas; Įmonės
reputacijos gerinimas; Nemuno e-navigacinio žemėlapio
sukūrimas ir testavimas

Sukurtas Nemuno ir kitų eksploatuojamų vandens kelių enavigacinis žemėlapis

DARNI VEIKLA SIEKIANT VALSTYBĖS PAŽANGOS (EKONOMINĖS GEROVĖS)
12.

Aukštesni standartai

Siekiama taikyti aukštesnius skaidrumo standartus,
įgyvendinant veiklą korupcijos prevencijos, viešųjų
pirkimų, interesų deklaravimo srityse

Patikslintos vidinės tvarkos, vykdyti mokymai korupcijos
prevencijos ir viešųjų pirkimų srityse

13.

Bendradarbiavimas su suinteresuotomis
grupėmis (savivaldos, aplinkosaugos
institucijomis ir organizacijomis, politikos
formavimo struktūromis)

Atveriami aktualūs duomenys suinteresuotoms
visuomenės grupėms, teikiant ekspertinį vertinimą ir
išvadas, statistines suvestines, taip didinant teigiamą
poveikį kultūros, mokslo, švietimo srityse

Aplinkos ministerija, susisiekimo ministerija, Aplinkos
apsaugos agentūra, aplinkos apsaugos departamentas,
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir jos direkcijos,
savivaldybės

Saugaus krovinių gabenimo vandens
transportu skatinimas

Suorganizuoti ≥2 vnt. sunkiasvorių ir/ar didžiagabaričių
krovinių pervežimai

Suorganizuoti 4 vnt. krovininiai reisai

Pažangių technologijų skatinimas bei
iniciavimas

Teikiamos iniciatyvos bei ekspertinės rekomendacijos
klimato kaitos švelninimo (ŠESD mažinimo) klausimais
( laivų elektrifikavimas, krovinių gabenimais vandens
transportu)

Pateiktos iniciatyvos bei ekspertinės rekomendacijos
klimato kaitos švelninimo (ŠESD mažinimo) klausimais
(laivų elektrifikavimas, krovinių gabenimais vandens
transportu)

2021 metų tvarumo tikslai, VVKD
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S T R AT E G I N Ė S G A I R Ė S
2021 metais išsamiai įsivertinome mūsų Įmonės poveikius valstybei, gamtai ir visuomenei. Investavome savo laiką ir
pastangas, kad įtrauktume nefinansinius tikslus ir tvarumo darbotvarkė taptų neatsiejama mūsų bendros strategijos
dalis.
Nuosekliai įvertinome savo veiklą siekdami įsitikinti, kad koncentruojamės į tikrai kritinio reikšmingumo temas ir
reikšmingus poveikius. Visi sprendimus priimantys asmenys aktyviai dalyvavo vertinant mūsų pajėgumus pagerinti
grupės veiklą. Šioje ataskaitoje išsamiai aprašomas mūsų suinteresuotųjų šalių ir reikšmingumo vertinimas. Tolesni
skyriai yra skirti išsamiai atskleisti mūsų naudojamus pagrindinius resursus, procesus ir galutinius poveikius.
Remdamiesi visais šiais duomenimis ir savo patirtimi versle, galėjome prisiimti atitinkamus tvarumo įsipareigojimus.
Šiuos įsipareigojimus integruosime m s 2022 m. darnumo politikos gyvendinimo veiksm plan bei kitus strateginio
planavimo dokumentus.
KRYPTYS
TAKTINIAI VEIKSMAI
EKONOMINĖ/GAMTOSAUGINĖ DIENOTVARKĖ : VANDENS KELIŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS

SIEKTINAS REZULTATAS

Užtikrinti galimybę plėtoti
mažiau taršius transportavimo
būdus

Pagal valstybės mums patikėtas funkcijas, mūsų užduotis yra
užtikrinti galimybes transporto sektoriui sumažinti savo neigiamus
poveikius (tokius kaip ŠESD emisijos ir energijos sunaudojimą)
gamtai

Pagal strateginį veiklos planą

Efektyvus valstybės lėšų
naudojimas

Mūsų ilgalaikis sugebėjimas vykdyti patikėtas užduotis tiesiogiai
priklauso nuo efktyvaus lėšų panaudojimo

Pagal strateginį veiklos planą

GAMTOSAUGINĖ DIENOTVARKĖ: GAMTOS TAUSOJIMAS

ŠESD emisijų valdymas

Netiesioginiai Mes esame atsakingi už galimybių mažiau taršių
tarnsportavimo būdams užtikrinimą. Ši veikla nėra tik pavestų
užduočių vykdymas, tai yra mūsų netiesioginis indėlis į ŠESD emisijų
mažinimą

Pagal strateginį veiklos planą

Prioritetas teikiamas aplinką tausojančioms technologijoms,
nuosekliai diegiami procesai, skatinantys gamtos išteklių tausojimą
ir mažinantys daromą neigiamą poveikį aplinkai ir kt.

Perėjimo prie atsinaujinančių energijos šaltinių vertinimas
Nuolatos ieškoti sprendimu gerinti vandens transporto priemonių
kuro sunaudojimo efektyvumą

Efektyvesnis iškastinio kuro naudojimas

Užtikrinti turimų vandens transporto priemonių gerą techninę
būklę.
Rūšiuoti susidariusias atliekas
Mažinti popieriaus naudojimą
Išjungti nenaudojamus elektros prietaisus
Rūpintis savo ir kolegų sveikata

Atsakingas išteklių naudojimas

Mes suprantame, kad administracija nesukuria reikšmingų
Aktyviai teikti pasiūlymus kaip galėtume tapti gastai ir visuomenei
tiesioginių poveikių gamtai. Tuo pačiu vertiname augantį
draugiškesne įmone
visuomenės sąmoningumą ir skatiname savo darbuotojus aktyviai
domėtis bei stengtis įgyvendinti tvaresnes kasdienio darbo praktikas
Peržiūrėti serveriuose ir kitose laikmenose saugomus doumentus ir
periodiškai inventorizuoti IT išteklius reikalaingus saugoti didelius
kiekius duomenų ir dolumentų
Kai tik įmanoma, nesiųsti didelių dokumentų elektroniniu paštu.
(Dideli elektroninio pašto priedai stipriai padidina serverių poreikį
taip kurdami netiesiogines ŠESD emisijas

EKONOMINĖ/SOCIALINĖ/GAMTOSAUGINĖ DIENOTVARKĖ: INOVACIJŲ DIEGIMAS
Inovacijos: nuodugnus mūsų tvarumo vertinimas rodo, kad
Strateginiame veiklos plane įtraukti inovacijų diegimo tikslai yra
esminiai ilgalaikiam mūsų pajėgumui užtikrinti suinteresuotųjų šalių
lūkesčius
SOCIALINĖ DIENOTVARKĖ: ŽMOGIŠKOJO KAPITALO VYSTYMAS
Užtikrinti prielaidas tinkam
laivybos s lyg sudarymui

Pagal Įmonės strateginiame veiklos plane numatytus tikslus

Aukščiausi darbo saugos
standartai

Nuoseklus darbo saugos ir sveikatos sistemos patikrinimas ir
darbuotojų žinių atnaujinimas

Nulis nelaimingų atsitikimų darbe

Darbuotojų įsitraukimo
didinimas

Modernesnės darbo aplinkos darbuotojams kūrimas

>20% darbuotojų teikia savo pasiūlymus

Įkvėpti profesionalus prisijungti
prie mūsų ir jau šiandien kurti
vertę ateities Lietuvai

Visuomenės švietimas.
Dalyvavimas renginiuose, diskusijose
Žaliojo kurso vėliavos nešimas

Studentų praktika mūsų Įmonėje
Užklausos dėl įsidarbinimo galimybių

Profesinių įgūdžių stiprininimas

Pagal poreikį

Vadybinių kompetencijų stiprinimas

Pagal poreikį

Asmeninis tobulėjimas

Pagal poreikį

Kvalifikacijos kėlimas

Pagal poreikį

Aktualių teisės aktų išmanymas

Pagal poreikį

Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas
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KRYPTYS
TAKTINIAI VEIKSMAI
SOCIALINĖ/VALDYSENOS DIENOTVARKĖ: BENDRADARBIAVIMAS

Klientų aptarnavimo kokybės
gerinimas

SIEKTINAS REZULTATAS

mon , siekdama kad visi potencial s klientai inot ir gal t
naudotis naujomis galimyb mis nedelsiant vykdo veiklos
vie inimą.

Aktuali informacija išplatinama atitinkamais informacijos kanalais

Užtikrinti, kad mūsų Įmonė yra paprastai ir pastoviai pasiekiama
visiems interesantams.

Vieno langelio principas

Atveriami aktualūs duomenys suinteresuotoms visuomenės
grupėms, teikiant ekspertinį vertinimą ir išvadas, statistines
suvestines, taip didinant teigiamą poveikį kultūros, mokslo,
švietimo srityse.

Visuomenės edukavimas

Glaudaus bendradarbiavimo
skatinimas su valstybės
institucijomis siekiant bendro
gėrio valstybei

Glaudaus ryšio su vietinėmis
bendruomenėmis vystymas

Siekti partnerystės su valstybės institucijomis ir valstybės
Įmonėmis
Užtikrinti, kad valstybės institucijos bei kitos valstybinės Įmonės
puikiai supranta ir vertina mūsų veiklos svarbą

Vizitai, susitikimai, bendros iniciatyvos

Laiku ir kokybiškai informuoti susijusias institucijas apie mūsų
lūkesčius ir poreikius.

Visi projektai yra derinimai ir užklausos įvykdytos pagal grafiką

Viešinti savo planuojamus darbus ir jų rezultatus. Išklausyti
vietinių bendruomenių lūkesčius. Laivybos populiarinimas.

Mažesnis neigiamų atsiliepimų skaičius, aiškūs lūkesčiai
Dalyvavimas vietos bendruomenių renginiuose

Glaudaus ryšio palaikymas su
vandens telkinių, kuriuose yra
įrengti vidaus vandenų keliai,
Siekti grįžtamojo ryšio su suinteresuotomis šalimis
naudotojais (laivavedžiais vandens
sporto atstovais, žvejais ir kt.)
VALDYSENOS/EKONOMINĖ DIENOTVARKĖ: SKAIDRUMAS
Korupcijos prevencija
Nulinė pažeidimų tolerancija

Įstatymų nustatyta tvarka atnaujinti korupcijos rizikų vertinimą.
Identifikavus rizikas nedeliansiant imtis veiksmų.
Užtikrinti asmens duomenų apsaugą
Užtikrinti žmogaus teisių apsaugą

Paslaugų prieinamumas
Vieno langelio principas
Užtikrinti, kad suinteresuotųjų šalių pasiūlymai ir nusiskundimai
būtų vertinami ir diegiami stiprinant mūsų veiklą

Pašalinti visi identifikuoti trūkumai
Nulis pažeidimų
Nulis pažeidimų

Išvengti DSS pažeidimų

Nulis pažeidimų

Išvengti korupcijos atvejų

Nulis pažeidimų

Užtikrinti sąžiningą ir garbingą elgesį su visais darbuotojais

Nulis diskriminacijos atvejų

Išvengti interesų konfliktų

Nulis pažeidimų

Užtikrinti blaivumą darbo vietoje

Nulis pažeidimų

Rizikos valdymas

Peržiūrėti rizikos valdymo planą, atnaujinti rizikų vertinimą.
Identifikavus rizikas nedeliansiant imtis veiksmų

Pašalinti visi identifikuoti trūkumai

Atsakingai ir laiku teikti reikiamą
informaciją ir deklaracijas
institucijoms

Užtikrinti aukščiausius skaidrumo standartus

Nulis pažeidimų

Grįžtamojo ryšio siekimas iš
kontroliuojančių institucijų.

Užtikrinti sklandų ir savalaikį bendradarbiavimą

Užtikrinti, kad mūsų darbuotojai laiku ir proaktyviai kreiptųsi į
kontroliuojančias institucijas ir siektų konsultacijų ir vertinimo
Įtraukti tiekėjų socialinį vertinimą į pirkimo dokuments ir tiekimo
sutartis (laikantis visų teisės aktų).

Tiekimo grandinės skaidrumo
didinimas

Pirkimo politikos atnaujinimas

Įtraukti tiekėjų gamtosauginį vertinimą į pirkimo dokuments ir
tiekimo sutartis (laikantis visų teisės aktų).
Suformuoti ir komunikuoti minimalius tvarumo reikalavimus
galimiems tiekėjams.

Šios tvarumo kryptys sudarytos atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir mūsų veiklos specifiką.
Prieš nustatydami kryptis, mes atlikome suinteresuotųjų šalių lūkesčių analizę, tvarumo rizikų analizę ir reikšmingų
temų vertinimą.
Siekiame, kad ateinančiai periodais, numatytos tvarumo kryptys ir veiksmai būtų pilnai integruoti į mūsų strateginius
veiklos planus.

ARTIMIAUSI DARBAI
Mūsų tvarumo dienotvarkė turėtų tapti neatsiejama strateginio plano dalis. Ateityje sieksime integruoti kritinio
reikšmingumo tvarumo temas į mūsų veiklos strategiją.
Į 2022 m. VVKD VEIKLOS RODIKLIUS IR JŲ DYDŽIUS VADOVO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIUI
NUSTATYTI įtrauktas rodiklis: VVĮ gerojo valdymo indeksas.

ų
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DVT 17 IR MES
Mūsų tiesioginė veikla turi mažai galimybių tiesiogiai paveikti globalius tikslus. Mes dirbame tam, kad suteiktume Lietuvai
ir mūsų visuomenei galimybes prisidėti prie Jungtinių Tautų patvirtintų darnaus vystymosi tikslų (DVT17). Rengdami šią
ataskaitą peržiūrėjome DVT17 ir identi kavome savo tiesioginį ir netiesioginį indėlį.
Keleivių vežimo
vandens keliais
infrastruktūros
gerinimas

Krovinių vežimo Gamtos
vandens keliais tausojimas
infrastruktūros
gerinimas

Inovacijų
diegimas

Žmogiškojo
kapitalo
vystymas

Bendradarbiavi Skaidrumas
mas

Mūsų poveikiai darnaus vystyosi tikslams

Tiesioginiai poveikiai

Netiesioginiai poveikiai

KAS YRA DVT17
2015 m. Buvo patvirtinta Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkė.
Nustatyta 17 universalių, pasaulinių ir tarpusavyje susijusių darnaus vystymosi
tikslų (DVT), kurie apima daugelį politikos sričių ir skirti įgyvendinti iki 2030 m.

14
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GRI 102:15

REIKŠMINGUMO VERTINIMAS

SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS
PIRMAS ŽINGSNIS: LYGINIMAS
Įvertinome kitų organizacijų atskleistas suinteresuotųjų šalių analizes ir geriausias praktikas
Nustatytos spragos, palyginti su kitomis organizacijomis / geriausia praktika

ANTRAS ŽINGSNIS: IDENTIFIKAVIMAS
Sudarėme išplėstinį suinteresuotųjų šalių sąrašą
Visos suinteresuotosios šalys buvo vertinamos pagal jų įtaką ir susidomėjimą mūsų tvaria plėtra

TREČIAS ŽINGSNIS: SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ ĮTRAUKIMO PLANAS
Įvertinome efektyviausius metodus ir komunikacijos kanalus, kuriais galime pasiekti suinteresuotąsias šalis
Buvo nustatyti atitinkami konkretūs tikslai

KETVIRTAS ŽINGSNIS: VERTINIMAS
Įsitikinome, kad supratome pagrindinius mūsų suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir priekaištus
Kai tik buvo įmanoma, susisiekėme su suinteresuotosiomis šalimis, kad patikrintume, ar tiksliai suprantame jų lūkesčius
Kai aptikdavome duomenų neatitikimų ar spragų, dėjome daug pastangų, kad surinktume trūkstamą informaciją

PENKTAS ŽINGSNIS: ANALIZĖ
Mūsų vadovybė analizavo informaciją apie suinteresuotųjų šalių įsitraukimą ir lūkesčius
Visos suinteresuotosios šalys buvo suskirstytos į pagrindines keturias grupes

VALSTYBĖ

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA
LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA
LR APLINKOS MINISTERIJA
LR SUSISIEKIMO MINISTERIJA
LR VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA
NACIONALINIAI PARKAI
SAVIVALDYBĖS
SODRA
UŽIMTUMO TARNYBA
VALDYBA
VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

DARBUOTOJAI

ADMINISTRACIJA
GAMYBA
LAIVYBA
VADOVAI

KOMERCINIAI PARTNERIAI

LAIVAVEDŽIAI
KAPITONAI
KELEIVIŲ GABENTOJAI IR KELEIVIAI
KROVINIŲ GABENTOJAI IR KROVINIŲ TURĖTOJAI
LAIVAVEDŽIAI (KURSŲ DALYVIAI)
RANGOVAI

SOCIALINIAI PARTNERIAI

MOKSLO INSTITUCIJOS
POLITIKAI
SPORTO ASOCIACIJOS
VIETINĖS BENDRUOMENĖS
ŽINIASKLAIDA
ŽVEJAI

Suinteresuotųjų šalių grupės

GRI 102:16 102:32 102:40 102:42 ATGALINIS RYŠYS SU AKCININKU
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LŪKESČIAI

MŪSŲ TIKSLAI

Įstatymų projektų derinimo procedūros
O cialūs klausimai
Darbiniai susitikimai (pristatymai,
pasitarimai)
bendradarbiavimas
Apsilankymai objektuose
Ataskaitos
Ryšiai su savivaldybėmis

Vandens keli prie i ra ir j pl tra
Projektas „TEN-T tinklo kelio E41
modernizavimas“
Klient aptarnavimo kokyb .
Inovacijos ir lyderyst
Vidaus kontrol ir apskaitos politika.
Skaidrumas ir rizikos valdymas
Efektyvumas
Socialin atsakomyb ir darbuotoj
sitraukimas
Bedradarbiavimas tarp institucijų
Skaidrus ataskaitų teikimas

Išpildyti akcininko lūkesčių rašte
išdėstytus lūkesčius
Sudaryti sąlygas tvaresnės keleivių ir
krovinių transportavimo sistemos
šalyje plėtrai
Propaguoti laivybą vidaus vandenimis
Drąsiai diegti inovacijas ir ugdyti
kompetencijas.
Dirbti skaidriai ir efektyviai

Derybos.
Mokymai.
Kokybės kontrolė
Sutarties sąlygos
Naudotoj pasitenkinimo tyrimai/
apklausos
Žiniasklaida
Apsilankymai įmonėse užsiimančiomis
laivų statyba, laivyba , keleivių ir krovinių
gabenimu.
Apklausos

Užtikrinta vandens kelio ir jame
priklausančios infrastruktūros būklė
(uostai, prieplaukos ir kt.)
Kvali kuotos ir kokybiškos paslaugos.
Mokymai
Patikimi duomenys
Aiškus kelio ženklinimas
Kuro pasipildymo galimybės vandens
kelyje
Laivų laikymas ir remontas.
Ekspertinės konsultacijos

Užtikrinta vandens kelio būklė ir
infrastruktūra
Kvali kuoti mokymai ir kokybiškos
paslaugos
Glaudus bendradarbiavimas.
Investicijos į vidaus vandenų transportą
ir infrastruktūrą

Saugos instruktažai
Darbuotojų mokymas
Žmogiško ryšio puoselėjimas
Darbuotojų įtraukimas į tvarumo ataskaitų
rengimą
Kasdieninis bendravimas
Darbuotojų vertinimas
Apklausos ir tyrimai
Komandos formavimo renginiai
Sveikatingumo iniciatyvos
Saugi ir nediskriminuojanti darbo
aplinka

Mūsų žmonės nori didžiuotis savo
darbdaviu
Jaustis saugūs
Siekti asmeninis tobulėjimo
Gauti sąžiningą atlygį
Prisidėti prie vandens transporto
infrastruktūros plėtros
Dalyvauti sprendimų priėmimo
procesuose
Nuolatinio tobulėjimo galimybės
Darbo ir poilsio sąlygos
Lankstus atostogų gra ko sudarymas
pagal darbuotojo poreikį
Nuotolinis darbas (pagal darbo pobūdį ir
galimybes)
Užsienio komandiruotės

Užtikrinti, kad mūsų darbuotojai puikiai
suvoktų mūsų vaidmenį žiedinėje
vertės grandinėje
Talentų ir idėjų skatinimas
Suteikti mūsų žmonėms galimybę
proaktyviai prisidėti prie Įmonės
užduočių
Įkvėpti jaunus profesionalus prisijungti
prie mūsų ir jau šiandien kurti vertę
ateities Lietuvai
Skatinti patyrusius darbuotojus
perduoti patirtį mažiau įgudusiems.
Dalintis informacija
Puoselėti Įmonės vertybes
Pagal savo kvali kaciją ir galimybes
prisidėti prie Įmonės strateginių tikslų
įgyvendinimo

Žiniasklaida
Tiesioginis bendravimas ir
bendradarbiavimas
Užklausos raštu ir žodžiu
Susitikimai
Bendri projektai
Konsultacijų ir rekomendacijų teikimas
Atviri duomenys Įmonės internetiniame
puslapyje

Užtikrinta vandens kelio būklė
Vietinės bendruomenės tikisi pakrančių,
prieplaukų tvarkymo.
Viešojo intereso užtikrinimas
Informacijos sklaida
Dalyvavimo jų organizuojamuose
renginiuose

BENDRUOMENĖS

DARBUOTOJAI

KOMERCINIAI
PARTNERIAI

VALSTYBĖ

KOMUNIKACIJOS KANALAI
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Užtikrinti kelio būklę
Sutvarkyti pakrantes
Operuoti tvarkingas prieplaukas
Bendrų interesų suderinamumas
Laivininkystės propagavimas
Įtraukimas į vidaus vandens transporto
naudotojų ir rėmėjų gretas
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DIALOGAS

REIKŠMINGOS TEMOS
PIRMAS ŽINGSNIS: SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ LŪKESČIAI
Reikšmingumo vertinimą pradėjome nuo suinteresuotųjų šalių lūkesčių analizės.
Plačiau apie šį etapą galite rasti skyriuose SUITERESUOTOSIOS ŠALYS ir DIALOGAS.

ANTRAS ŽINGSNIS: IDENTIFIKAVIMAS
Siekdami sukurti tvirtą pagrindą pirmajam reikšmingumo vertinimui, atsižvelgėme į šiuos šaltinius, kad nustatytume
įvairias galimai reikšmingas temas:
- Per metus suinteresuotųjų šalių iškelti klausimai, lūkesčiai, išreikštas susirūpinimas ir nusiskundimai;
- Partnerių ir klientų paskelbtos tvarumo ataskaitos;
- Išorinių tvarumo ataskaitų standartų gairės (GRI);
- Išorinės tvarumo vertinimo sistemos (pvz., CDP, DJSI, MSCI);
- Reguliuojančių ir prižiūrinčių organizacijų reikalavimai;
- Esami ir kuriami teisės aktai ir politikos;
- Serti katai ir gerosios praktikos;
- Bendras viešas tvarumo kontekstas;
- Reguliuojančių institucijų (tiek vietos, tiek ES lygmeniu) išleistos tvarumo ataskaitų teikimo gairės.

TREČIAS ŽINGSNIS: POVEIKIŲ VERTINIMAS
Tvarumo rodikliai dažnai skirstomi į tris kategorijas:
- Ekonominiai (pvz., pajamos, pelnas, Įmonės apyvarta, grąža);
- Socialiniai (pvz., įdarbinimo statistika, žmogaus teisės, vartotojų saugumas, poveikis bendruomenei);
- Gamtosauginiai (pvz., vandens tvarkymas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, atliekų tvarkymas, medžiagos,
bioįvairovė ir pan.).
Kokybinis ir kiekybinis vertinimas:
- Kiek išteklių (medžiagų ir energijos) mums reikia įvykdyti savo funkcijas;
- Kokius poveikius mūsų kasdienė veikla sukuria per tiekimo grandinę;
- Kokius poveikius kuriame bendram valstybės vystymuisi;
- Kad analizė būtų visapusiškesnė, įtraukėme ir valdysenos temas.

KETVIRTAS ŽINGSNIS: TVARUMO RIZIKOS
- Įvertinome, kokie tvarumo klausimai gali turėti poveikį mūsų veiklos ilgalaikiškumui.

PENKTAS ŽINGSNIS: PRIORITETIZAVIMAS
Siekdami užtikrinti, kad koncentruojamės į tas temas, kurios turi didžiausią potencialą paveikti mūsų veiklos ilgalaikiam
gyvavimui bei tvariam vystymuisi, atlikome nuoseklų temų prioritetizavimą.

ŠEŠTAS ŽINGSNIS: UŽTIKRINIMAS
-

Prioritetinių temų sąrašas kruopščiai peržiūrimas ir patvirtinamas vadovybės;
Mes skyrėme pajėgumus ir laiką, kad visų skyrių atstovų ir vadovybės dalyvavimas užtikrintų visapusišką vertinimą;
Patvirtinus sąrašą, labai svarbias temas susiejame su atitinkamu GRI standartu pagal GRI ataskaitų teikimo
metodiką. Siekdami užtikrinti ataskaitos išsamumą, pateikiame Jums informaciją apie visas kritines temas;
Mes neapsiribojame atitinkamų GRI standartais ir atskleidžiame informaciją visomis itin svarbiomis temomis;
Ataskaitą prieš paskelbiant viešai peržiūri ir patvirtina VĮ Vidaus vandenų kelių direkcija vadovai;
Tikimasi, kad nuo šiol, vadovai kasmet aukščiausiu lygiu įvertins ekonomines, aplinkosaugines ir socialines temas bei
jų poveikių sukeliamas rizikas ir atsirandančias galimybes.

fi
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KRITINIO REIKŠMINGUMO TEMOS
19 savo reikšmingų temų suskirstėme į keturias kategorijas. Šios temos atspindi mūsų tvarumo iššūkius, rizikas ir
galimybes.
Reikšmingumo vertinimas leido patikslinti savo įsipareigojimus ir nustatyti tobulintinas sritis.
Visi poveikiai, kuriuos vertiname tvarumo ataskaitose turi tris pagrindinius požymius:
- Teigiamas arba neigiamas poveikis;
- Tiesioginis arba netiesioginius poveikis;
- Tyčinis arba netyčinis poveikis.
Įvertinome, kur galime turėti bet kokio tipo poveikį mūsų tiekimo grandinėje.
Kritinė reikšmė (materiality) finansinėse ataskaitose paprastai laikoma riba, daranti įtaką investuotojų, kurie naudojasi
organizacijos finansinėmis ataskaitomis ekonominiams sprendimams. Panaši koncepcija taip pat svarbi rengiant
tvarumo ataskaitas, tačiau ji turi dvejopą reikšmę. Šioje lentelėje pateikiamas svarbių temų sąrašas, nurodant reikšmę
mūsų veiklos tęstinumui ir svarbą mūsų suinteresuotosioms šalims.
Atlikdami reikšmingumo vertinimą galime nustatyti ir reaguoti į suinteresuotųjų šalių poreikius. Kai kurios iš šių temų
yra kritinės siekiant tvariai įvykdyti mums valstybės patikėtas funkcijas. Kitos temos daro didelę įtaką mūsų veiklos
rizikos valdymui ir ilgalaikiam išgyvenamumui.
Reikšmingumo vertinimas taip pat atspindi pagrindines organizacijos rizikas. Pagrindinės temos, apimančios
pagrindines rizikas verslo ateičiai ir ilgalaikei sėkmei, yra laikomos itin svarbiomis VĮ Vidaus vandens kelių direkcijai.

Kritinė
Didelė

Skaidrus atlygis
Duomenų sauga

Vidutinė

Svarba suinteresuotosioms šalims

Kritinio reikšmingumo temos ir poveikiai yra analizuojami ir atskleidžiami tolesniuose ataskaitos skyriuose, naudojant
GRI standartus. Šioje ataskaitoje atskleidžiame savo poveikį esminėms temoms, kurios yra labai svarbios tiek mums, tiek
mūsų suinteresuotosioms šalims.

Vidutinė
Aplinkosauginė tema
Socialinė tema
Ekonominė tema
Valdysenos tema

GRI 102:15 102:31 102:44 102:46 102:47 103:1

Efektyvus valstybės lėšų
naudojimas
Pažangios technoligijos ir
inovacijos
Korupcijos prevencija
Veiklos skaidrumas

Gamtos tausojimas
Žmogaus teisės
Darbų sauga ir sveikata
Akcininko lūkesčiai
Darbuotojų ugdymas ir
kompetencijos kėlimas

Rizikų valdymas
ŠESD emisijos

Atgalinis ryšys su akcininku
Paslaugų pasiekiamumas/
prieinamumas
Darbuotojų įsitraukimas

Išteklių tausojimas

Pajamų generavimas
Visuomenės švietimas

Didelė

Kritinė

Reikšmė VĮ Vidaus vandenų kelių direkcijai
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VANDENS KELIŲ REIKŠMĖ

Elektrinis baržų stūmikas yra 2021 metais Lietuvos jūrinio klasterio partnerių sukurtas unikalus ir itin ambicingas
projektas. Suprojektuotas stūmikas įgalina pasiekti nulines CO2 emisijas. Tokių stūmikų įdarbinimas galėtų atgaivinti
krovinių gabenimą.
Stūmiko projektas išsiskiria net keliais inovatyviais aspektais, kurie apima naudojamą švarią energiją, propulsijai
pritaikytus sprendimus bei dizainą. 20–26 m ilgio baržų stūmikas turi 1,4 m grimzlę, kad būtų tinkamas plaukioti
sekliuose vidaus vandenyse.
Pasroviui stumdamas krovinį esant 85% variklio apkrovai laivas galės išvystyti apie 22 km/h greitį, o prieš srovę judėti
apie 18 km/ h greičiu. Naujos kartos stūmikas bus varomas dvejomis azimutinėmis kolonėlėmis, kurių elektros variklius
ir visą reikiamą įrangą numatyta sumontuoti specialiuose konteineriuose bei išdėstyti laivo denyje. Baterijų krovimas
planuojamas dviejose stotelėse, kurios turėtų būti įrengtos Kaune ir Klaipėdoje.
Vienas toks laivas pritaikytas stumti iki 2 000 tonų sveriančiu kroviniu pakrautą baržą. Įvertinat, kad vandens kelio
Kaunas – Klaipėda – Kaunas atstumas yra apie 500 km, pasitelkus tokį žaliąjį transportą būtų eliminuota 5 580 tonų CO2
per metus, nes greitkeliai nebebūtų taip stipriai apkrauti sunkiasvoriu transportu.

2021: PROGRESAS
Generalinis direktorius trumpai pristatė mūsų
progresą 2021 metais, žr. GENERALINIO
DIREKTORIAUS KREIPIMASIS
mon 2020-2021 m. optimizavo nenaudojamos
technikos ( emsiurbi „Nemuno-8“ ir Nemuno - 6)
paskirt . Šių žemsiurbių paskirtis buvo pakeista laiv
vartavimui skirt rengin laiv
vartavimui special
pl duriuojant ponton . Toks pontonas yra labai
efektyvus ir tvarus nenaudojamo turto pakartotinis
panaudojimas jį pritaikant naujoms reikmėms.
Be to, naujas pontonas leidžia efektyviau panaudoti
stacionari laiv
vartavimo krantin ir u tikrinti
saugų laiv stovėjimą ir remontą (d l nuolatinio
vandens lygio svyravimo).
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MŪSŲ TIKSLAI 2022
2021 metais navigacijos sezono trukm Lietuvoje buvo 220 paros. 2022 metais planuojame navigacijos periodą prailginti
iki 227 parų.

2022-2025 m. Įmonė toliau tęs vidaus vandenų kelių darbų organizavimo peržiūrą, diferencijuos navigacijos trukmę
pagal atskirus vidaus vandenų kelių ruožus.
2022-2025 m. taip pat bus sprendžiama dėl
ilgalaikio turto, kuris nenaudojamas Programai vykdyti, tolesnio
panaudojimo tikslingumo:
- laivas „Žuvintas” keletą pastarųjų metų buvo naudojamas žemsiurbės „Nemuno-11” įgulos apgyvendinimui. Įrengus
gyvenamas patalpas ant „Nemuno-11“, poreikio naudoti apgyvendinimo tikslu laivą „Žuvintas“ neliko, todėl bus
sprendžiama dėl tolimesnės jo eksploatavimo galimybės ar realizavimo;
- žemkasė „Nemuno-7“ keletą metų buvo nenaudojama, todėl nuspręsta jos atsisakyti ją realizuojant viešojo aukciono
būdu;
- 2022 m. Įmonė numačiusi perduoti kitiems subjektams patikėjimo teise valdomus objektus: švyturį Atmatoje, švyturį
Pervalkoje ir Kalnėnų dambą.

Švyturys Pervalkoje

Švyturys ant Atmatos kranto

Kalnėnų (Jurbarko raj.) damba

EKSPLOATUOJAMŲ VIDAUS VANDENS KELIŲ PLĖTRA
Eksploatuojam valstybin s reikšm s vidaus vanden keli ilgis 2021 metais siekė 445 km. 2022 metais šių kelių ilgis
turėtų pasiekti 450 km.
2022-04-25 iki 2022-10-23 planuojama ženklinti 7,3 km ilgio vidaus vandenų kelią Juodkrantė-Dreverna (Klaipėdos rajono
savivaldybė pateikė prašymą įtraukti šį kelią į valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašą).
Nauji eksploatuojami vidaus vandenų keliai bus parenkami vadovaujantis Eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus
vandenų kelių ruožų parinkimo metodikoje, patvirtintoje Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu, nustatytais kriterijais.
2022 m. planuojami parengiamieji darbai (kelių tvarkymui reikalingos dokumentacijos rengimas, hidrogra niai matavimai,
valymo darbai, ženklinimo schemų rengimas, navigacinių ženklų įsigijimas ir kt.), siekiant juos įtraukti į eksploatuojamų
valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašą:
1. Nemuno upė nuo Liškiavos iki Žemaitkiemio (Naravų);
2. Nemuno upė nuo Kauno hidroelektrinės iki Kauno krovinių prieplaukos (ties Žalgirio arena);
3. Neries upė Kauno miesto ribose;
4. Dreverna – Ventė kelio ruožas Kuršių mariose Kintai-Ventė;
5. Karaliaus Vilhelmo kanalas nuo 11 km iki Klaipėdos m. III-iosios vandenvietės apsaugos zonos ribos;
6. Pakalnės upės ištakos – Rusnaitės upės žiotys ir išplauka į Kuršių marias;
7. Išplauka iš Rusnaitės – 37 navigacijos ženklas Kuršių mariose;
8. Skirvytės upės ruožas: ištakos iš Nemuno upės – Pakalnės ištakos;
9. Šyšos upės žiotys – Šilutės stacionari vidaus vandenų prieplauka.
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ų

ė
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KO D Ė L VA N D E N S K E L I A S ?
Laivyba vidaus vanden keliais yra ekologi kiausia transporto r is. ES mastu siekiama reik mingai pl sti vidaus
vanden transport . mon , vykdydama savo veikl , siekia pl toti aplinkosaugos at vilgiu patraukliausi transporto r
– vidaus vanden laivyb .

TRANSPORTAS IR ŽALIASIS KURSAS
Transporto sektorius išmeta apie ketvirtį visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) Europos Sąjungoje (ES). Remiantis
Žaliuoju kursu, ES ambicija yra tapti pirmuoju klimatui neutraliu žemynu iki 2050 metų. Siekiant šio tikslo, transporto
sektoriaus privalės ŠESD emisijas sumažinti net 90%.

VDU TYRIMAS
2021 m. Vytauto Didžiojo universiteto tyrėjai įvertinto Laivybos maršruto Nemuno upe nuo Kauno iki Klaipėdos poveikį
aplinkai ir šio maršruto ekonominį efektyvumą. Tyrimas atskleidė, kad Nemuno upės įveiklinimas ir aktyvus krovinių
gabenimas Nemunu nuo Klaipėdos iki Kauno turėtų ženklų teigiamą efektą. Jei kroviniai būtų nukreipti nuo sausumos
kelių į baržas ir keliautų upe, ŠESD emisijos sumažėtų drastiškai.
Gabenant krovinius baržomis CO2 emisija sumažėtų beveik 5,5 karto, o pagrindinių kenksmingų medžiagų – azoto
oksidų ir kietųjų dalelių- atitinkamai beveik 7 ir 9 kartus.
Modeliuojant krovinių gabenimo perkėlimą nuo autostrados į vidaus vandenų kelius maršrutu Kaunas – Klaipėda galima
vizualizuoti, lyginant krovininio automobilio keliamąją galią su laivais. Laikoma, kad krovininio automobilio keliamoji
galia vidutiniškai yra 25 tonų, tai viena 1000 tonų barža gali pakeisti 40 sunkvežimių, o 1800 tonų barža atitinkamai 72
sunkvežimių.
Taip pat šiuo tyrimu rodyta, kad vidaus vandens keli naudojimas maršrutu Kaunas – Klaip da yra žymiai pigesn ,
efektyvesn ir poveik aplinkai mažinanti krovini gabenimo alternatyva keli transportui, kurios potencialas
neišnaudotas ir yra reikalingas, siekiant tvarios LR vidaus vanden transporto pl tros.
Plačiau su vykdyto tyrimo išvadomis galite susipažinti mūsų interneto svetainėje.

MŪSŲ VAIDMUO
Direkcija siekia, kad vidaus vandens keliai taptų svarbia ir svaria Lietuvos transporto sistemas dalimi. Mes suprantame,
kad esame atsakingi padėti valstybei įgyvendinti Europos žaliajame kurse įvardintus tikslus. Plėtodami vidaus vandenų
kelių infrastruktūrą mes sudarome galimybes įgyvendinti Europos sąjungos Žaliąja strategiją ir įgaliname valstybę
skatinti vidaus vandenų laivybą.
Puikiai suprantame, kad Žaliasis kursas suteikia plačias veiklos galimybes veikti ir stiprinti Direkciją, bei augina mūsų
atsakomybę ir galimą įtaką tvariam vystymuisi.
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V A N D E N S K E L I Ų P R I TA I K Y M A S
2021 metų vasarą Lietuvą pasiekė itin svarbus
ir įspūdingas krovinys - galingiausias Baltijos
šalyse autotransformatorius.
Šis Lietuvos krtitinei energetikos infrastruktūrai
būtinas 164 tonų krovinys buvo įsigytas LitPol
Link jungčiai su Lenkija.
Transformatorius iš Klaipėdos konteinerių
terminalo buvo pakrautas į mūsų valdomą
baržą. Barža šį itin reikšmingą krovinį Kuršių
mariomis ir Nemunu atgabenome iki Marvelės
prieplaukos Kaune. Kaune 164 tonas sveriantis
įrenginys buvo perkeltas ant 39 m ilgio vilkiko ir
specialios platformos sąstato, kuris,
padedamas dar vieno vilkiko, nugabeno krovinį
į Alytaus rajone esančią „LitPol Link“ keitiklių
stotį.
Gabenant tokį krovinį sausumos keliais yra
stabdomas eismas, gabenimas vykdomas tik
naktį, taigi krovinio kelionė Nemunu ne tik
užtikrina saugą, bet ir nesukuria jokių neigiamų
poveikių ir nepatogumų visuomenei.
Mums buvo didelė garbė prisidėti prie Lietuvos
energetinės nepriklausomybės stiprinimo.
LitPol Link jungtis yra Lietuvos vartai į Europą,
naujas transformatorius užtikrina sinchroninį
darbą su Lenkija.

Transformatoriaus transportavimas Nemunu

GRI 102:1 102:10 BENDRADARBIAVIMAS INOVACIJOS RESURSŲ TAUSOJIMAS GAMTOS TAUSOJIMAS
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VALDYSENA

INTERESŲ KONFLIKTAI
mon s vadovas ir valdybos nariai turi vengti situacijos, kad j asmeniniai interesai prie taraut ar gal t prie tarauti
mon s interesams. Susidarius tokiai situacijai, valdybos narys ir mon s vadovas per 10 dien privalo apie tai ra tu
prane ti mon s savininko teises ir pareigas gyvendinan iai institucijai.
mon s organai privalo veikti mon s naudai, laikytis statym , kit teis s akt ir vadovautis iais statais. mon s organai
neturi teis s priimti sprendim ar atlikti kit veiksm , kurie akivaizd iai vir ija normali gamybin
kin rizik ar yra
akivaizd iai nuostolingi.

SKAIDRUMAS IR KORUPCIJOS PREVENCIJA
Įmonė savo veikloje diegia skaidrumo, atskaitingumo, etikos standartus taip prisidėdama prie valstybės pažangos
skatinimo ekonominėje ir socialinėje srityje. Įmonėje įgyvendinama korupcijos prevencijos politika, patvirtinta
generalinio direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 4S-136 „Dėl valstybės Įmonės Vidaus vandens kelių
direkcijos korupcijos prevencijos politikos aprašo patvirtinimo“. Įmonė siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius
etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartais ir taiko
nulinį korupcijos tolerancijos principą.
Įmonė reguliariai teikia duomenis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai dėl Įmonės kovos su korupcija
programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo, korupcijos, pasireiškimo tikimybės nustatymo/ ksavimo, viešina
veiklą, susijusią su korupcijos prevencija.
mon s darbuotojai nuolat dalyvauja mokymuose/seminaruose/diskusijose antikorupcijos klausimais, vykdomas
reguliarus darbuotoj informavimas/ diskusijos vadovyb s ir laivybos susirinkimuose d l kovos su korupcija, primenami
galiojantys norminiai teis s aktai ir vidin s mon s tvarkos, atliekamos darbuotoj tolerancijos korupcijai anonimin s
apklausos, analizuojami rezultatai, atsakingas darbuotojas u korupcijos prevencij dalijasi ger j praktika, kontroliuoja
susijusi veikl veiksmus tarpusavyje siekiant bendro rezultato, siekiant i laikyti skaidrumo ir efektyvumo tiksl balans .

RIZIKŲ VALDYMAS
Pagrindiniai išoriniai veiksniai, galintys turėti didžiausios neigiamos įtakos Įmonei, yra politiniai, teisiniai, ekonominiai,
aplinkos. Šie veiksniai gali neigiamai įtakoti Įmonės veiklos apimtis per tvaraus nansavimo ir investicijų skyrimo
tęstinumą, bloginti veiklos rezultatą dėl išaugusių sąnaudų, ar sunkinti veiklos vykdymo sąlygas dėl nepalankių klimato
sąlygų.
Siekiant valdyti rizikas, Įmonėje yra parengti vidiniai dokumentai, reglamentuojantys skaidrų ir efektyvų Įmonės procesų
valdymą: Strateginio planavimo ir strategijos įgyvendinimo tvarka, Darbo tvarkos taisyklės, Korupcijos prevencijos
politikos tvarkos aprašas, Pranešimų apie galimus korupcijos atvejus nagrinėjimo tvarkos aprašas, Valstybės investicijų
programos lėšų įgyvendinimo ir kontrolės tvarka.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
mon tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi Reglamente tvirtintais, su asmens duomen tvarkymu susijusiais
principais. Visi mūsų darbuotojai, kurie turi prieigą prie darbuotojų, klientų ar kitų asmenų asmeninių ir/ar sveikatos
duomenų, įstatymo numatyta tvarka rašytinai pasižada laikytis teisės aktuose numatytų reikalavimų. 2021 metais
Įmonėje asmens duomenų apsaugos pažeidimų nebuvo ksuota.
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ė

Į
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ų

ą
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ų

ų
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ė

ė
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MŪSŲ VEIKLA

INFRASTRUKTŪRA: UOSTAI IR PRIEPLAUKOS
KOMERCINIAI REZULTATAI
Laiv stov jimas

47 236 `EUR

KAUNO ŽIEMOS VIDAUS VANDENŲ UOSTAS
Adresas – Raudondvario pl. 113, Kaunas.
Teritorijos plotas – 18,4 ha, akvatorijos plotas – 8,0ha, Krantinės ilgis – 317 m.
Įrengta laivų technikos priežiūros gamybinė bazė, dokuojamos ir remontuojamos vidaus
vandenų transporto priemonės, taip pat yra laivų pakėlimo įrenginys – slipas, unikalus savo
techniniais pajėgumais – iškeliame iki 85 m ilgio, 12 m pločio ir iki 600 t svorio laivus.
Šio uosto statyba buvo suplanuota dar tarpukario Lietuvoje, pastatytas 1974 m.

UOSTADVARIO VIDAUS VANDENŲ UOSTAS
Adresas – Uostadvario g. 47, Uostadvario kaimas, Šilutės r.
Teritorijos plotas – 2.6 ha, akvatorijos plotas – 0.78 ha, krantinės ilgis – 211 m, stacionarios
krantinės ilgis – 53 m; mobilios prieplaukos ilgis – 60 m..
Užtikrina gamybinę – ūkinę veiklą bei aptarnauti
mažuosius, žvejybos, asmeninius
pramoginius, plaukiojančias priemones, sportinius laivus.
Yra 18 m aukščio Uostadvario švyturys, pastatytas 1873 m. ir 1996 m. paskelbtas Lietuvos
Respublikos kultūros paveldo paminklu.

KAUNO KELEIVINĖ PRIEPLAUKA
Adresas – Raudondvario pl. 107C, Kaunas.
Krantinės ilgis – 104,5 m, aikštelės plotas – 6285 m2.
Prieplaukoje įrengtas slipas nuleisti į vandenį ir iškelti keleivinius laivus. Pastatytos elektros ir
vandens kolonėlės, įrengtos automobilių stovėjimo vietos.
Kauno keleivinė prieplauka buvo rekonstruota 2008 m.

INTERESŲ KONFLIKTAI
Adresas – T.Masiulio g. 21, Kaunas.
Krantinės ilgis – 110 m.
Prieplauka naudojama Įmonės gamybinei – ūkinei veiklai užtikrinti.
Prieplaukoje vykdome mažųjų, žvejybos, asmeninių pramoginių, plaukiojančių priemonių,
sportinių laivų aptarnavimą.

NIDOS KELEIVINĖ PRIEPLAUKA

Adresas – Naglių g. 16, Neringos miestas.
Krantinės ilgis – 130 m, iš kurių 100 m yra šiaurinėje dalyje.
Yra elektros pajungimo kolonėlės.
Naudojama užtikrinti Įmonės gamybinę – ūkinę veiklą bei aptarnauti mažuosius, žvejybos,
asmeninius pramoginius, plaukiojančias priemone, sportinius laivus.
Šioje prieplaukoje yra suteikiamos pasienio ir muitinės paslaugos.

MARVELĖS KROVININĖ PRIEPLAUKA
Adresas – Užnemunės g. 5, Kaunas.
120 m. ilgio krantinė, 0,65 ha ploto krovos aikštelė su kieta danga, privažiavimo keliai,
elektros, vandens bei nuotekų ir lijalinio vandens kolonėlės.
Prieplauka yra naudojama laikyti ir aptarnauti krovininius bei laikyti krovinius.

KAUNO KROVININĖ PRIEPLAUKA
Adresas – I. ir M. Minkovskių g. 41A, Kaunas.
Krantinės ilgis – 205 m.
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Visos mūsų veiklos susijusios su laivais ir kitomis plaukiojančiomis

transporto

priemonėmis:
Mes naudojame ir galingas žemsiurbes užtikrinančias vandens kelių gylio
palaikymą ir mažo galingumo mokomuosius laivus naudojamus laivavedžių
kursuose.
emsiurb "UPYNA" 4 ir motorlaivis Vytautas 13

Nors laivų nusidėvėjimas yra didelis, mūsų profesionalų komanda šiuos laivus
prižiūri ir puoselėja taip, kad jie patikimai tarnautų ilgus metus.
Kruopštus ir profesionales darbas užtikrina, kad naudojamos priemonės išlieka
saugios ir efektyvios.
Nors dauguma laivų nėra modernūs ir inovatyvūs, atnaujinimas ir priežiūra
leidžia efektyviai naudoti valstybės lėšas ir tausoti gamtinius išteklius reikalingus

emsiurb "Nemuno-11

statyti naujus laivus.

RESURSAI
Paskirtis

Vandens transporto priemonė

Kelių
ženklinimas ir priežiūra
Plaukiojantis kranas "PK-10

Vagos valymas

Aptarnaujantys
vilkikai ir kitos vandens
transporto priemonės
Motorlaivis “Vytis"

Motorlaivis „Sakalas“
Motorlaivis „Skalvis“
Motorlaivis “Vytis“
Motorlaivis „Notangas“
Motorlaivis „Vytautas“
Žemsiurbė „Nemuno-11“
Žemsiurbė „Upyna“
Plaukiojantis kranas „PK-10“
Motorlaivis „Gediminas“
Motorlaivis „Luodis“
Motorlaivis „Vitingas“
Motorlaivis „Žuvintas“
Motorlaivis „Jogaila“

Nusidėvėjimas, %
100
49
70
100
24
20
18
20
25
60
78
34
23

Laivai, VVKD, 2021

KOMERCINIAI REZULTATAI
Įrangos nuoma

358 274 EUR

Krovinių plukdymo pajamos

116 011 EUR

Keleivių vežimas

59 938 EUR

Motorlaivis Notangas

Motorlaivis Skalvis

Motorlaivis Vytis

Motorlaivis Gediminas ir žemsiurbė Nemunas 11
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TEN-T TINKLO KELIO E41 MODERNIZAVIMAS
2021 vasarą Nemune pradėti statyti upės vagą reguliuojantys hidrotechnikos statiniai – bunos. Projektas įgyvendinamas
Nemuno upės ruože nuo 225,6 km Kaune iki 126 km ir nuo 106 km iki 0 km, Atmatos žiočių. Planuojama, kad šiame
ruože rangovai įrengs 500 bunų. Rengiant projektą buvo atliktas 3D upės skenavimas, todėl kažkokių netikėtumų,
privertusių keisti projektinius sprendimus, nebuvo.
Natūraliai tekanti upė yra linkusi graužti krantus ir platėti. Tai reiškia – upė palengva seklėja. Ilgainiui – kuo seklesnis
vanduo, tuo prasčiau laivybai. Bunos padeda išlaikyti gilią ir laivybai tinkamą upės vagą. Tam tikru atstumu statmenai
upės srovei įrengiami kyšuliai. Taip tarsi imituojamas upės vagos susiaurėjimas. Tokiu būdu upės srovė sustiprėja ir pati
sėkmingai išvalo savo giliausią vagos vietą, ją ištiesina. Visos upės sąnašos jau sėda ne laivybai skirtoje vagos dalyje, o už
bunų, į pakrantės pusę.
TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimo darbai padės užtikrinti vandens kelio garantinius matmenis, sumažins krantų bei
upės dugno erozija. Atliekant projekto rangos darbus bus atliktas vidaus vandenų kelio pagerinimas – laivybos
pajėgumų ir (arba) eismo saugumo pagerinimas vidaus vandenų kelyje.
Šis projektas vyksta trimis etapais: pirmas – Kauno mieste ir rajone, antras – Jurbarko ir Šakių rajonuose, trečias – Šilutės
ir Pagėgių rajonų savivaldybių teritorijose. Bendra projekto vertė – 28,3 mln. eurų. Daugiau nei 23 mln. eurų iš šios
sumos skirta iš ES fondų.
Šis projektas prisideda prie Nacionalinio pažangos plano uždavinio „Gerinti transporto junglum alies viduje, su ES
valstyb mis nar mis ir tre iosiomis alimis, u tikrinti eismo saug “ įgyvendinimo.
Tarpiniai rezultatai
Jau 2021 metais, pastačius pirmas 100 bunų ksavome, kad vandens kelio būklė pagerėjo, laivakelis tapo tiesesnis ir
gilesnis.

Bunų statybos darbai

ABE JONIŲ IŠSKLAIDYMAS
2021 vasarą lrt.lt portale pasirodė informacija, kad mūsų rangovas UAB Tilsta
vietoje per viešuosius pirkimus numatyto gargždo naudoja pigesnes uolienas.
LR Susiekimo ministerijos ir geologijos tarnybos atstovai paėmė mėginius nuo
įrengiamų bunų. Uolienų ekspertizę atliko Kauno technologijos universiteto
Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centras.
Analizės išvados išsklaidė viešumoje pasėtas abejones:
- Bunų statyboms yra naudojama būtent ta medžiaga, kuri ir turi būti
naudojama, t. y. natūralus ir/ar skaldytas vandens netirpdomas akmuo –
dolomitas.
- Įgyvendinant Nemuno modernizavimo projektą, susitarimo dėl medžiagų
pakeitimų nebuvo ir jie neplanuojami, numatytiems sprendiniams pritarta,
statybos leidimai gauti.
- Poveikio vertinimo aplinkai procedūros yra atliktos pagal teisės aktų
reikalavimus, o techniniai projektai suderinti su aplinkosaugos tarnybomis.
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ą

ą
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š

č
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VA N D E N S G Y L I Ų D U O M E N Y S

Lietuvos Respublikoje yra 877,1 km
valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių,
iš kurių 2021 m.
eksploatuojami – 445 km.
Navigacijos trukmė – iki 220 parų nuo balandžio
9 d. iki lapkričio 14 d., diferencijuojant atskirų
vidaus vandenų kelių ruožų navigacijos trukmę.
Palyginus su 2020 m., 2021 m. valstybės Įmonė
Vidaus vandens kelių direkcija ilgina
eksploatacijos trukmę 7 paromis.
2021 m pradėti naujai eksploatuoti papildomi
vandens keliai Kuršių mariose: Atšaka į
Ventę 1,6 km. ir Dreverna–Svencelė – 3 km.
Eksploatuojami vidaus vandens keliai Lietuvoje

Vandens kelio Druskininkai - Liškiava gylio gra kas

Gyliai vandens keliuose nustatomi pagal vandens matavimo stotyse išmatuotus vandens lygius. Šiam tikslui
naudojamos LT hidrometorologijos tarnybos matavimo stotys (http://www.meteo.lt/lt/hidroinformacija ) bei VVKD
įranga (nuo 2022 m. siekiant tikslumo, papildomai).
Direkcijos stebimi duomenys bus kaupiami ir apdorojami hidrogra jos skyriuje lygiagrečiai su meteorologijos tarnybos
duomenimis. Duomenys atnaujinami kiekvieną darbo dieną.
Labai svarbu turėti tikslius upės dugno duomenis. Turėdami vandens lygio ir upės dugno duomenis Įmonės hidrografai
apskaičiuoja vandens gylius, kurie ir yra viešinami VVKD puslapyje.
Jei mes suklystume ar laiku nepateiktume duomenų, laivyba vidaus vandens keliais taptų nesaugi, iškiltų rizika
avarijoms (užplaukimui ant seklumos).
Reguliariai kelio patikrą vykdo ir kelio ženklinimo laivai, kurie koreguoja laivakelio ribas pagal faktines aplinkybes
perstatant navigacinius ženklus. Nustačius, kad gylis nepakankamas – atliekami detalūs matavimai ir siunčiama
žemsiurbė seklumai pašalinti.
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VAG OT VA R K A
RESURSAI
Medžiagos: remontuoti ir statyti bunas naudojame natūralias uolienas
Įrengimai: žemsiurbės, laivai
Energija: dyzelinas

PROCESAI
1. Vidaus vandenų kelių valymas nuo sąnašų, gilinimas.
2. Upių ir kanalų vagų valymas nuo sąnašų, dugno gilinimo darbai.
3. Ežerų ir tvenkinių valymas nuo dumblo, dugno gilinimas.
4. Uostų ir prieplaukų akvatorijų, jų įplaukų išvalymas nuo sąnašų,
gilinimas.
5. Vandens telkinių pakrančių pagerinimas vietiniu smėliniu gruntu.
6. Rekreacinių plotų (pliažų) įrengimas naudojant vietinį smėlinį gruntą.
7. Upių vagų reguliavimas gruntinių (naudojant vietinį gruntą, akmenis)
bunų pagalba.
8. Upių vagų tvarkymas tiltų poveikio zonose.
9. Įvairūs povandeninių kliūčių, esančių vandens telkiniuose, šalinimo
darbai.
10.Gamtotvarkinių objektų, buveinių paukščiams įrengimas vandens
telkiniuose.

Prieplaukos akvatorijos valymas, gilinimas

Akmeninė buna įrengta Nemuno upėje

ŽEMSIURBIŲ NAUDOJIMAS
2021 m. vidaus vandenų laivybos darbus vykdė žemsiurbės „Nemuno –
Bunų remontui ir statybai naudojamos natūralios medžiagos

11“ ir „Upyna“. Valymo darbų metu iš viso iš vandens kelio (taip pat
kelyje esančių uostų ir prieplaukų akvatorijų) pašalinta 815,6 tūkst. m3
sąnašinio grunto (sutvarkyto kelio ilgis – 30,2 km.). 2021 metų pabaigoje
atlikti valymo darbai pagerins laivybos sąlygas ir 2022 metų sezono
metu.
Technikos pavadinimas

Pašalinta grunto, m3

Sutvarkyto ruožo ilgis, km

Žemsiurbė „Nemuno 11“

504,6

19

Žemsiurbė „Upyna“

311

11,2

Iš viso

815,6

30,2

Grunto kasimas, paukščių buveinių įrengimas

Laivakelio valymo darbų apimtys 2021 m.

Pašalintos povandeninės kliūtys – stambūs akmenys

Sąnašinio grunto šalinimo darbai, žemsiurbė Upyna

Gamtotvarkinis objektas – paukščių buveinė, pliažas
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VA N D E N S K E L I Ų Ž E N K L I N I M A S
Vidaus vandens kelių ženklinimas yra Laban svarbi mums patikėta atsakomybė. Kiekvieną pavasarį mes užtikriname,
kad visi eksploatuojami vandens keliai yra korektiškai pažymėti pagal aktualius teisės aktus.

RESURSAI
Įrengimai: laivai, plūdurai, bujos, ženklai
Energija: dyzelinas, elektros energija
Medžiagos: dažai, lakai, lynai

PROCESAI
Pradedant eksploatacijos sezoną plaukiame laivais ir statome
plūdurus/bujas.
Sezono pabaigoje ženklinimas ir plūdurai surenkami.
Ne sezono metu plūdurai, ženklai ir bujos yra remontuojamos
ir atnaujinamos mūsų Techninės priežiūros ir gamybos bazėje.

REZULTATAI
Paženklinami visi eksploatuojami vidaus vandens keliai,
užtikrinta saugi laivyba.

Vandens kelių ženklinimas plūdurais

GRI 103:1 304:1 304:2 304:3 307:1

VISUOMENĖS ŠVIETIMAS

33

L A I VA S Ž A LG I R I S
PROCESAI

RESURSAI

Pramoginės pažintinės kelionės laivu Žalgiris Nemunu
nuo „Žalgirio“ arenos iki Kulautuvos ir atgal

Įrengimai: laivas Žalgiris
Energija: dyzelinas

REZULTATAI

Infrastruktūra: prieplaukos

2021m laivu plaukė daugiau nei 1 000 keleivių

KIEK KELEIVIŲ BUVO 2021 metais?

Keleivinis laivas Žalgiris

Informacija apie siūlomas keliones laivu Kaune

MOKYMAI
PROCESAI
Direkcija yra Lietuvos saugios laivybos administracijos akredituota
rengti pramoginių laivų laivavedžių bei vydyti vidaus vandenų
transporto specialistų mokymus.

RESURSAI
Įrengimai: mokomasis kateris
Energija: dyzelinas, elektra
Infrastruktūra: prieplaukos, mokymų klasės

Pramoginių
laivų
laivavedžių
mokymai

Vidaus vandenų
transporto
specialistų
mokymai

REZULTATAI

2021 metais mūsų kursus baigė 116 laivavedžių
Pajamos: 36 090 Eur

Mokymų programos
Teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios
apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus
vandens telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai
Teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio ir galios
apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus
vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose
Teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios
apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse

Trukmė
20 val.

Kvalifikacijos kėlimas
teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios
apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse

Trukmė
70 val.

68 val.

Praktinio vairavimo dalis (asmenis kurie išlaikė pramoginio
laivo laivavedžio teorijos egzaminą Lietuvos saugios laivybos
administracijoje eksternu

12 val.

Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių
įrenginių kapitonų, laivavedžių
Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių
įrenginių mechanikų
Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių
įrenginių upeivių

132 val.

Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių
įrenginių kapitonų, laivavedžių
Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių
įrenginių mechanikų
Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių
įrenginių upeivių

42 val.

Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių
įrenginių motoristų

90 val.

Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių
įrenginių motoristų

42 val.

140 val.

112 val.
90 val.

42 val.
42 val.

Mokymų ir kvalifikacijos kėlimo programos
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L A I V Ų S TAT Y B A I R R E M O N TA S
RESURSAI:

PROCESAI
Laivų techninės priežiūros ir gamybos bazėje vykdoma veikla
•
Vidaus vandenų transporto priemonių statyba,
remontas, techninė priežiūra;
•
Vandens kelio ženklų (bujų) gamyba ir remontas;
•
Laivų dažymo darbai;
•
Pontonų, mobilių prieplaukų statyba;
•
Metalo konstrukcijų gamyba ir remontas;
•
Metalo apdirbimo paslaugos.

Medžiagos: metalas, dažai/lakai, statynės
medžiagos
Įrengimai: įv, staklės ir specializuota įranga (metalo
suvirinimo, pjovimo, karpymo, lankstymo ir.kt)
Energija: dyzelinas, elektra

REZULATAS
2021m pajamos 142 024 EUR

Priežiūros ir statybos darbai

Mūsų techninės priežiūros ir gamybos bazėje yra laivų pakėlimo įrenginys – slipas, vienintelis Pabaltijo šalyse upinių
laivų keltuvas (slipas) naudojamas iškelti vidaus vandenų laivus į sausumą. Galime iš vandens iškelti ir bėgiais į
remonto vietą nugabenti iki 70 m ilgio, 12 pločio ir iki 600 t svorio laivus.

Slipas, mūsų laivų technikos priežiūros bazėje Kaune

HIDROGRAFIJA IR ŽEMĖLAPIAI
PROCESAI

RESURSAI:

•

Įrengimai: programinė įranga, echolotai,

•

•
•

Sudarome ir nuolat atnaujiname Lietuvos Respublikos
vidaus vandenų hidrogra nių duomenų skaitmeninę bazę;
Matuoja uostų ir prieplaukų, akvatorijų, valstybinės
reikšmės vidaus vandenų kelių, taip pat kitų vandens
telkinių gylius;
Sudarome batimetrines nuotraukas;
Sudarome ir leidžiame Lietuvos Respublikos vidaus
vandenų kelių locmano žemėlapius, kaupiame ilgamečius
vandens lygių kitimų duomenis laivybai tinkamuose
Lietuvos vidaus vandenyse ir juos apdorojame

kompiuteriai, GPS
Energija: dyzelinas, elektra

REZULATAS
2021 m pajamos 82 450 EUR

:


fi
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GAMTOSAUGINIAI POVEIKIAI

G A M T O S TA U S O J I M A S
Detaliai įvertinę savo veiklą ir jos poveikius gamtai nustatėme, kad tiesiogiai reikšmingi poveikiai apsiriboja šiltnamio
efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijomis ir bioįvairovės saugojimu.
Reikšmingiausi mūsų poveikiai gamtai yra netiesioginiai.

TIESIOGINIAI POVEIKIAI
KLIMATO KAITA
Už 2021 metus atlikome tikslius pirmosios ir antrosios ŠESD emisijų taikymo srities skaičiavimus. Tiesioginės emisijos iš
mūsų kontroliuojamų šaltinių sudarė 2 424,49 tonų CO2 ekvivalento. Dyzelino naudojimas mūsų plaukiojančiose
transporto priemonėse generavo net 99% visų emisijų.

ENERGETINIAI IŠTEKLIAI
Dyzelinis kuras: Pristato kuro tiekėjai. Kuras užpilamas tiesiai į laivus. Saugyklų neturime. Ant kuro tiekėjų kuro sisternų
yra įmontuoti skaitliukai, pagal juos vykdoma apskaita.
Elektra: šiuo metu perkama elektra neturi žaliojo serti kato.
Šildymas: AB Kauno energija.

BIOĮVAIROVĖ
Jei vykdomi gilinimo darbai, veiklos ribojimai galimi dėl žuvų neršto ir paukščių perėjimo.
Direkcija paprastai vykdo valymo darbus t.y. nekeičia nustatytų projektinių charakteristikų.
Atskirais atvejais reikalavimus nustato saugomų teritorijų direkcijos ir valymo darbams, derinant valymo darbų planus.
Upių vagos valymas pagerina žuvų migravimo sąlygas, paukščių (mažųjų ir upinių žuvėdrų) perėjimo sąlygas.
Neigiamų poveikių bioįvairovei – neidenti kuota, kadangi sąžiningai laikomės aplinkosauginių reikalavimų.

NETIESIOGINIAI POVEIKIAI
KLIMATO KAITA
Laikoma, kad
krovininio automobilio keliamoji galia
vidutiniškai yra 25 tonų, tai viena 1000 tonų barža gali
pakeisti 40 sunkvežimių, o 1800 tonų barža atitinkamai 72
sunkvežimių.
Ta i g i , u ž t i k r i n ę v a n d e n s t ra n s p o r t u i re i k a l i n g o s
infrastrumtūros kokybę sudarytume galimybę sumažinti
vilkikų transporto intensyvumą taip reikšmingai mažinant
ŠESD emisijas.

BIOĮVAIROVĖ

Gamtotvarkinis objektas – paukščių buveinė, pliažas

Bunos yra statomos iš visiškai natūralių gamtinių medžiagų – žvyro, akmenų.
Gilesnė upės vaga ir pagerintas vandens judėjimas turėtų teigiamai paveikti sąlygas žuvims. Tikimės, kad žuvų
populiacija Nemune iššaugs. Pačios bunos – kaip rodo Europos praktika – taip pat turi poveikį paukščiams. Laikui
bėgant, buvons apželia augmenija, kurioje saugiai lizdus suka paukščiai. Tokiu būdu, mūsų veikla netiesiogiai, bet Labi
teigiamai veikia Lietuvos gamtą.
Atlikdami vagotvarkos darbus taip pat formuojame paukščių buveines, pliažus.
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Mūsų veikloje prioritetas teikiamas aplinką tausojančioms technologijoms, nuosekliai diegiami procesai, skatinantys
gamtos išteklių tausojimą ir mažinantys daromą neigiamą poveikį aplinkai.
Pagrindinis aplinkosauginis dokumentas, kuris nustato reikalavimus d l vidaus vandens keli eksploatavimo
aplinkosauginiu po i riu, yra Aplinkosaugos s lygos vandens telkini dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos
reikm ms, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. sakymu Nr. D1-23 „D l
aplinkosaugos s lyg vandens telkini dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikm ms patvirtinimo“.
ie reikalavimai nustato ai kius principus d l esam vidaus vanden keli eksploatavimo aplinkosaugini nuostat ,
ta iau vidaus vanden pl tros at vilgiu – aplinkosauginiai reikalavimai palyginti grie ti ir ribojantys j pl tr . Tam, kad
b t galima keisti esamus vidaus vanden keli parametrus ar vidaus vanden keliams priskirti laivybai patrauklius
vandens telkinius, b tina atlikti brangiai kainuojan ias poveikio aplinkai vertinimo proced ras. D l tos prie asties,
negalint vidaus vanden keli valdytojams ( monei ar savivaldyb ms) tam tikslui skirti l
, d l j tr kumo, vidaus
vanden keli pl tra vyksta l tai, nors poreikis pl trai yra labai aktualus ir vandens transporto naudotoj
pageidaujamas.

B E N D R A DA R B I AV I M A S
Tam, kad b t gyvendinti vidaus vanden pl tros projektai, mon aktyviai bendradarbiauja su aplinkosaugos,
savivaldos institucijomis bei vandens transporto naudotojais. mon kaip partneris kartu su Lietuvos ornitolog draugija
gyvendina ES LIFE programos l omis nansuojam projekt „Suinteresuot institucij paj gum pritaikymas gerinant
upini ir ma j uv dr apsaugos b kl Lietuvoje“.
Kiekvienai laivakelio valymo darbų vietai (seklumos atkarpai) buvo rengiami ir Aplinkos apsaugos departamento
atitinkamoms valdyboms pateikti valymo darbų planai, kurie, jeigu veikla vykdyta saugomose teritorijose, derinti su
atitinkamų regioninių parkų (Panemunių RP suderinta 15, Rambyno RP – 1, Nemuno deltos – 5 planai) direkcijoms. Iš
viso parengta ir pateikta Aplinkos apsaugos departamento valdyboms 33 valymo darbų planai, iš kurių 21 planas, kai
veiklos vykdomos saugomose teritorijose, suderinta su regioninių parkų direkcijomis. Pagal parengtus Valymo darbų
planus atlikti virš 50 seklumų šalinimo darbai.

TIEKĖ JŲ VERTINIMAS
Specifinio gamtosauginio vertinimo netaikome.
Tiekėjai privalo atitikti Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytus reikalavimus.
Mūsų tiekimo grandinėje reikšmingiausi yra kuro ir metalo tiekėjai. Šios sritys yra reguliuojamos valstybės, mes
neturime reikšmingos galios paveikti šių industrijų aplinkosauginius standartus.
Gamtosauginiai rodikliai vertinami tik tais atvejais, kai darbai daro tiesioginį poveikį gamtai pvz, bunų statybai
naudojamų uolienų tyrimai.
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ų

ž
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ą

ė
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ė

ė
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ų

č
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ų

ū
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ų

č
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GAMTOS TAUSOJIMAS

GRI 103:2 308:2 308:3 IŠTEKLIŲ TAUSOJIMAS VISUOMENĖS ŠVIETIMAS PASIEKIAMUMAS
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Š

į

G A M T O S TA U S O J I M A S

R E S U R S Ų TA U S O J I M A S

GAMYBINĖS MEDŽIAGOS
Bunų statybos projekte naudojamas žaliavas perka ir naudoja mūsų projekto rangovai.
Tiesiogininėje savo veikloje mes perkame medžiagas reikalingas Vandens, kelių transporto, infrastruktūros ir
inventoriaus priežiūrai.
Istoriškai, savo apskaitos sistemoje mes neapskaitome įsigytų medžiagų kiekių. 2021 metų ataskaitoje pateikiame
medžiagų įsigijimo savikainą.

ŽALIAVOS

KIEKIS

Statybinės medžiagos
1%

11 800

Atsinaujinančios žaliavos
Pirminės žaliavos

0

Apdorotos žaliavos

2 300

Pusgaminiai ir dalys

9 500

Pakuotė

Lynai ir grandinės
6%

Mediena ir fanera
81 %

Suvirinimo medžiagos
2%

0
247 930

Neatsinaujinančios žaliavos
Pirminės žaliavos

Metalas
91 %

0

Apdorotos žaliavos

223 140

Pusgaminiai ir dalys

36 590

Pakuotė

0

ŽALIAVOS IŠ VISO

Kitos medžiagos
19 %

259 730

Atsinaujinančios medžiagos, VVKD, EUR be PVM ,2021

Žaliavų pirkimas, VVKD, EUR be PVM ,2021

Neatsinaujinančios medžiagos, VVKD, EUR be PVM ,2021

BARŽOS STATYBA
2021 metais gamybos skyriuje prad jome savo j gomis statyti 1 800 ton keliamosios galios bar
keliam j gali turinti bar a Pabaltijo regione.
Didžioji geležies ir medžio žaliavų dalis buvo sunaudota statyti šią baržą.

. Tai bus did iausi

=

Viena 1 800 tonų keliamosios galios barža gali vienu metu atstoti 72 sunkvežimius, kurių keliamoji galia yra 25 tonos.
Taigi, vienas variklis vietoje 72 galingų variklių autostradoje. Tokia barža ne tik mažins CO2 kiekį, bet ir atlaisvins kelius
bei sumažins avarijų tikimybę.

KRANTINIŲ REMONTAS
2021 m. mon u baigė vidaus vanden krantini (Uostadvaryje, Kauno iemos uoste ir Nidoje) remontą ir atnaujinimą,
kurie pagerins ir i pl s laiv laikymo paslaugas.
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ė

š
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GRI 301:1 301:2 301:3 IŠTEKLIŲ TAUSOJIMAS

R E S U R S Ų TA U S O J I M A S
ATLIEKOS
SUGENERUOTOS
ATLIEKOS
Pavojingos atliekos

NUKREIPTA Į

12,30

Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

5,00

UAB Ekovalis
(utilizavimas_

Vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys

7,00

UAB Ekovalis
(utilizavimas_

Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neaibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti
pavojingomis cheminėmis medžiagomis

0,30

UAB Ekovalis
(utilizavimas_

Nepavojingos atliekos

116,11
93,67

UAB Polimeta
(paruošimas perdirbti)

Statybinės ir griovimo atliekos

3,26

UAB Ekodarbai
(Paruošimas perdirbti)

Mišrios komunalinės atliekos

19,18

AB Kauno švara
(Paruoišimas utiizuoti)

Geležis ir plienas

Atliekos iš viso

128, 41

Susidariusios atliekos,tonos, VVKD, 2021

2021 metais VĮ Vidaus vandens kelių direkcija sugeneravo 128,41 t atliekų, iš kurių 73,2% sudarė geležis ir plienas.
Šios atliekos susidarė išardžius seną nebenaudojamą baržą. Statybinės atliekos susidarė nes atnaujinome prieplaukas.

ENERGIJOS SUNAUDOJIMAS
MATAVIMO
VIENETAS

FAKTINIS
SUNAUDOJIMAS

KONVERSIJOS Į
MWH FAKTORIUS

ENERGIJOS
SUVARTOJIMAS

Elektra

MWh

331

1

331

Šildymas

MWH

139

1

139

Gamtinės Dujos

MWh

21

1

21

Dyzelinas

Tonos

940

10MWh/tonai

9 400

Benzinas

Tonos

3

8.9 MWh/tonai

26,7

Medžio granulės*

Tonos

2

6MWh/tonnai

10

Energija iš viso

MWh

Dyzelinas
95 %

Elektra
3%
Šildymas
1%

9927,7

*Medžio pjuvenų granulės (Uostadvario uosto šildymas)
Sunaudoti energetiniai resursai, VVKD, 2021

Energijos derinys, VVKD, 2021

VANDUO
Nors vanduo yra mūsų pavadinime ir mes esame atsakingi už vandens kelių infrastruktūrą Lietuvoje, mūsų tiesioginis
vandens paėmimas ir sunaudojimas yra buitinis ir nereikšmingas. Savo veikloje naudojame tik geriamąjį vandenį
gaunamą iš tiekėjų. Nuotekos yra buitinės ir perduodamos į miesto tinklus.
2021 metais mūsų vandens suvartojimas sudarė 0,8 ML arba maždaug 9,8 kubinių metrų vandens vienam žmogui per
metus.

KANCELIARIJA
2021 metais mes pirkome 50 pakuočių po 500 lapų biuro popieriaus, kitaip tariant, per dieną mes sunaudojame
vidutiniškai iki 10 balto popieriaus lapų.
> 90 % Įmonės sudaromų

ir teikiamų dokumentų (raštai, sutartys ir kt.) pasirašomi elektroniniu būdu (elektroniniu

parašu). Žinoma, sutaupytas popierius nesudaro kritinių kiekių, tačiau ugdo mūsų kolegų atsakingumą ir skatina tausoti
gamtinius išteklius tiek darbe, tiek po darbo.
Toliau diegsime atsakingą požiūrį ir sieksime, kad gamtos išteklių tausojimas įsitvirtins kaip mūsų Įmonės DNR dalis.
GRI 103:1 103:2 306:1 306:2 306:3 306:4 306:5 302:1 302:2 302:4 303 IŠTEKLIŲ TAUSOJIMAS
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ŠESD EMISIJOS
2021 metais mes pirmą kartą įsivertinome savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Lentelėje žemiau pateikta
informacija apie emisijas, neįtakotas jokių su taršos leidimų pirkimo, pardavimo, perdavimo ar bankininkystės veiklų.
Per 2021 metus, kad užtikrintume savo funkcijas, plaukiojančiose transporto priemonėms sunaudojome 940 tonas
dyzelino, kurio ŠESD emisijos sudaro 99% visų pirmos srities ŠESD emisijų.
Emisijos

CO2
(t)

VISO
(tCO2e)

1 taikymo sritis

2 424,49

2 taikymo sritis

81,02

CH4
(t)

2 391,26

N2O
(t)
0,29

Dyzelinas
99 %

Gamtinės dujos
1%

32,07

ŠESD emisijos, VVKD, 2021 m, tonomis

ŠESD emisijų šaltiniai, pirma taikymo sritis, VVKD, 2021 m

Pasirenkant emisijos faktorius prioritetas yra teikiamas nacionalinei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio
apskaitos ataskaitai (nacionalinei ataskaitai), rengiamai pagal UNFCCC, Kioto protokolo ir Europos parlamento ir Tarybos
2013.05.21 Reglamento Nr. 525/2013 reikalavimus.
EMISIJOS ŠALTINIS

MATAVIMO
VIENETAS (MV)

CO2

CH4

N2O

BIOGENINĖS
KILMĖS CO2

kg/mv

kg/mv

kg/mv

kg/mv

DUOMENŲ ŠALTINIS

Dyzelinas

l

2,51072

0,00025

0,03506

LITHUANIA‘S NATIONAL INVENTORY
REPORT 2020
DEFRA 2020

Benzinas

l

2,16802

0,00669

0,00601

DEFRA 2020

Biokuras

Tne

31,4

49,9

0

0

Gamtinės dujos

1000 m3

Elektros energija (taikant
lokacijos požiūrį)
Šildymas

1 873

0,84

1,00

MWh

215,38

MWh

70

4242,1

LITHUANIA‘S NATIONAL INVENTORY
REPORT 2020
2020 European Residual Mix
AB „Kauno energija“ duomenys

Pilnas naudotų emisijos faktorių sąrašas

Emisijos šaltinis
tCO2e

CO2

CH4

N2O

Viso

tCO2e

tCO2e

tCO2e

tCO2e

BIOGENINĖS
KILMĖS CO2

Gamtinės dujos
Dyzelinas
Benzinas

1

24,68

0,01

0,01

24,70

1

2 360,08

0,23

32,00

2 393,27

1

6,50

0,02

0,02

6,45

Biokuras
Elektros energija
Šildymas

1

0,03

0,04

2

71,29

2

9,73

0,29

0,07

3,82

71,29
9,23

Emisijų dydis pagal šaltinius, VVKD, 2021 m, tonomis

PAPILDOMA INFORMACIJA
Emisijos, priskirtos elektros energijos, šilumos energijos ir garo gamybai, kuri buvo perduota kitai organizacijai
Nebuvo
Emisijos, priskirtos elektros energijos, šilumos energijos ir garo gamybai, kuri buvo įsigyta ir parduota kitoms organizacijoms
Nebuvo
Informacija apie emisijų pokyčius, kurių priežastys neturi įtakos bazinių metų emisijų perskaičiavimui (pvz.: procesų pasikeitimai, efektyvumo
pagerinimas, veiklų nutraukimas)
Netaikoma pirmai ataskaitai
Emisijų duomenys apie visų metų nuo bazinių metų iki dabartinės ataskaitos metų (įskaitant paaiškinimus dėl perskaičiavimų, jei taikoma)
Netaikoma pirmai ataskaitai
Emisijų duomenys apie visų metų nuo bazinių metų iki dabartinės ataskaitos metų (įskaitant paaiškinimus dėl perskaičiavimų, jei taikoma)
Netaikoma pirmai ataskaitai
Aprašykite GHG valdymo/mažinimo programas ar strategijas
Kol kas nėra nustatytos
Informacija apie apskaitos kokybę ir taikomas priemones skirtas pagerinti apskaitos kokyb
1 ir 2 taikymo srities apskaitos patikimumas yra laikytinas aukštu, kadangi visi veiklos duomenys yra pagrįsti finansinės apskaitos duomenimis,
taikomi nacionaliniai emisijos faktoriai. Dėl duomenų kokybės 3 taikymo srities skaičiavimai 2021 metams nebuvo atlikti

GRI 103:1 305:1 305:2 ŠESD
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SOCIALINIAI POVEIKIAI

MŪSŲ ŽMONĖS
Mes tikime, kad visi organizacijos poveikiai gamtai ir visuomenei priklauso nuo mūsų žmonių.

DARBUOTOJŲ DEMOGRAFIJA
IKI 30 METŲ

30-50 METŲ

50+ METŲ

IŠ VISO

Ilgiau nei metus dirbančios moterys

0

4

1

5

Ilgiau nei metus dirbantys vyrai

5

24

45

74

50+ METŲ

IŠ VISO

Ilgiau nei metus dirbantys darbuotojai, pagal lytį ir amžių, VVKD, 2021

DARBUOTOJŲ KAITA
2021 m. pabaigoje VVKD dirbo 82 darbuotojai, 78 mūsų kolegos dirba ilgiau nei metus.

ATLYGIS
IKI 30 METŲ

30-50 METŲ

Moterys

1 243

2 985

663

2 204

Vyrai

1 215

1 754

1 290

1 243

Bendrai

1 222

2 129

1 221

1 680

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis pagal darbuotojų amžių ir lytį, BRUTTO, VVKD 2021

ATLYGIO POLITIKA
Siekiame, kad darbuotojams būtų mokamas sąžiningas ir skaidrus atlygis už jų darbą.
Visų lygių darbuotojų bei vadovybės ir valdybos atlygis nustatomas pagal galiojančius teisės aktus.
2021 metais pasiekėme, kad visi darbuotojai dirbo pilnus kalendorinius metus ir užsitikrino pastovų atlygį ir socialines
garantijas.
VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTAS
(PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
2021 IV KETV.,
6653

VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTAS
(PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
2020 M.
5398

Vadovaujantys darbuotojai

3632

2889

6

Specialistai
Laivų įgulos

2279

1426

15

1887

1485

46

Kvalifikuoti darbininkai

1357

751

15

Pareigybių grupė
Įmonės vadovybė

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
2021 IV KETV.
4

IV ketvirčio darbo užmokesčio duomenys, BRUTTO, VVKD, 2021, IV ketvirtis

ŽMOGAUS TEISĖS
Mūsų etikos kodeksas nurodo, kad žmogaus teisės yra gerbiamos ir apibrėžia atsakomybę už jo principų nesilaikymą.
Gerbiame ir labai branginame savo darbuotojus bei kitus susijusius asmenis ir ateityje sieksime, kad organizacija ir
toliau vystytųsi be žmogaus teisių pažeidimo atvejų.

MŪSŲ TRADICIJOS
Įmonėje kuriamos ir puoselėjamos tradicijos:
Einame į žygius.
Organizuojame bendrus pietus, kai bendrai gaminame maistą ir džiaugiamės vieni kitų draugija.
Skiriame priedus už kvali kacijos kėlimą.
Sudarydami mokymų programas maksimaliai atsižvelgiame į kolegų poreikius.
Į darbą galime ateiti su keturkojais draugais. Mūsų biure beveik visada sutiksite bent vieną draugišką augintinį.

fi

GRI 102:8 102:35 401:1

DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMAS

SKAIDRUS ATLYGIS ŽMOGAUS TEISĖS SKAIDRUMAS

43

S O C I A L I N Ė D I E N OT VA R K Ė
Vykdydami savo užduotis siekiame būti patikimu, atviru ir bendradarbiaujančiu kaimynu ir partneriu.
Mūsų reikšmingiausi kaimynai:
- Miestų ir rajonų savivaldybės
- Nacionaliniai parkai
- Vietinės bendruomenės
- Visi vandens kelių infrastruktūros naudotojai (laivavedžiai vandens sporto atstovai, žvejai ir kt.).

AT V I R A O R G A N I Z A C I J A
GRĮŽTAMASIS RYŠYS SU DARBUOTOJAIS
Nuoširdžiai tikime, kad ilgalaikis Įmonės pajėgumas vykdyti patikėtas užduotis yra mūsų pačių rankose. Mūsų tikslas yra
saugi ir atvira darbinė aplinka. Visi vadovai supranta žmogiškojo ryšio svarbą. Mūsų vadovybė investuoja laiką ir
pastangas, kad darbuotojai jaustųsi saugūs, išgirsti ir svarbūs.
Darbuotojai drąsinami ir skatinami pasidalinti savo pastebėjimais, nusiskundimais susirinkimų metu. Užtikriname, kad
iškilusius iššūkius ir problemas sprendžiame įtraukdami skirtingų skyrių darbuotojus, taip ugdome komandinę dvasią ir
užtikriname nenutrūkstamą ryšį.

GRĮŽTAMASIS RYŠYS SU KAIMYNAIS
Palaikome ir skatiname ilgalaikį viešojo sektoriaus, verslo ir visuomenės bendradarbiavimą.
- Planuodami savo veiklą atsižvelgiame į miestų ir rajonų savivaldybių pateiktus poreikius dėl vidaus vandenų ar jų
infrastruktūros eksploatacijos ir plėtros.
- Atrinkdami eksploatuojamus valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelio ruožus, vertiname, ar jie tenkina visuomenės
poreikius, ar prisidės prie keleivinės (lankytini kultūros, gamtos ir kiti objektai) laivybos plėtros.
- Atrinkdami eksploatuojamus valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelio ruožus siekiame prisidėti prie krovininės
laivybos plėtros. Siekiame maksimaliai vertinti netoliese įsikūrusių verslo įmonių generuojamus pastovius krovinių
srautus, kuriuos galima pervežti vandeniu.

GRĮŽTAMASIS RYŠYS SU INSTITUCIJOMIS
Suprantame, kad ilgalaikė mūsų projektų sėkmė priklauso nuo mūsų gebėjimo profesionaliai ir efektyviai
bendradarbiauti su institucijomis. Jaučiame pareigą prisidėti prie bendro pasaulinio tikslo stiprinti institucijas ir
bendradarbiavimą.
Mūsų strateginė tvarumo kryptis yra atsakingai ir laiku teikti reikiamą informaciją ir deklaracijas institucijoms.
Grįžtamasis ryšys su institucijomis yra labai svarbi dalis mūsų gamtosauginės, valdysenos ir socialinės dienotvarkių
dalis.

TIEKĖ JŲ VERTINIMAS
Specifinio socialinio vertinimo netaikome.
Tiekėjai privalo atitikti Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytus reikalavimus.

GRI 102:4 102:6 102:9 103:1 413:1 414:1 DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMAS PASLAUGŲ PASIEKIAMUMAS SKAIDRUMAS
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BESIMOKANTI ORGANIZACIJA
Lietuvoje mes esame vieninteliai atsakingi už vidaus valstybinės reikšmės vandens kelių infrastruktūrą. Nors esame
sąlyginai nedidelė Įmonė, mūsų žmonių kompetencijų spektras yra itin didelis. Kad užtikrintume nenutrūkstamą ir
patikimą paslaugų tiekimą privalome nuolatos mokytis ir ugdyti savo darbuotojus.
DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS

VALANDŲ
SKAIČIUS VIENAM
DALYVIUI

BENDRAS
VALANDŲ
SKAIČIUS
1945,2

Laivavedybos kursai

12

111,3

1335,6

Antikorupcijos ir prevencijos mokymai

80

0,42

33,6

Komandos formavimo mokymai

18

32

MOKYMAI
Vidiniai mokymai

Išoriniai mokymai

576
2128

DVS ir VIPIS

12

Antikorupcija ir viešieji pirkimai

5

60

36

15

540

Dalykinė anglų kalba

7

190

1330

Solidworks programos mokymai

1

12

12

Kranų darbe vadovo ir krovinių kabinėtojų

6

8

48

DSS mokymai, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui

1

18

18

24

5

120

1

8

Duomenų apsaugos
Skaitmeninių dokumentų tvarkymas
Mokymai iš viso

8
4073,2

7400 EUR
Metinis mokymų biudžetas
4073,2 valandos
formalių mokymų
49,7 akad. val.
formalių mokymų
47% visų formalių
mokymų atliekame savo
pajėgumais Įmonės viduje
32,7% visų mokymų skirta
dalykinės anglų kalbos kursams

Fomalūs mokymai, VVKD, 2021

Dėl darbo specifikos mūsų kolegos privalo būti aukščiausios kvalifikacijos savo srities profesionalai. Šiuos profesionalus
mes siekiame ugdyti ir išlaikyti įmonės viduje. Mokymai/ kursai/ praktika įgulos darbuotojams yra itin aktualu, nes
keliama kvalifikacija, o kartu suteikiama galimybė augti pareigose.
Pradėjęs laivo remonto darbininku, per 3-4 metus darbuotojas turi galimybę tapti kapitonu.
Darbuotojų įgūdžių tobulinimo programos užtikrina tęstinį mūsų žmonių profesinį augimą.
Įmonė skatina ir suteikia premijas už kvalifikacijos kėlimą.
Taikomos kompensavimo sutartys dėl aukštojo mokslo apmokėjimo.
Darbuotojai aktyviai dalyvauja ir nemokamuose kursuose, seminaruose, diskusijose ir t.t. (pvz VDI seminarai,
antikorupcinės veiklos hakatonas ir pan.)
Nuolatos vykdomi darbų saugos instruktažai.

DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMAS IR MOTYVACIJA:
Pagal 2021 metais atliktą vertinimą, darbuotojų pasitenkinimas siekė 82%. Kasdien stengiamės sukurti kuo labiau
priimtiną, modernią ir motyvuojančią darbo aplinką, todėl tikimės, kad ateityje šis rodiklis kils.
Darbų paskirstymas:
Laivų įgulos turi galimybę laisvanoriškai pasirinkti papildomas darbo valandas laivybos sezono metu. Šie
viršvalandžiai konvertuojami į ilgesnes atostogas ne sezono metu.
2021 metais visiškai atsisakėme terminuotų darbo sutarčių. Pagal naują praktiką, visi darbuotojai dirba išsitisus
metus.
Ateityje siekiame, kad laivybos sezonas tęstųsi visus metus, taip užtikrinsime ne tik galimybę gabenti krovinius
bei keleivius vandens keliais, bet ir suteiksime daugiau galimybių savo darbuotojams.

GRI 404:1, 404:2 DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMAS DARBUOTOJŲ UGDYMAS SKAIDRUMAS AKCININKO LŪKESČIAI

45

DSS
DARBO SAUGA IR SVEIKATA
Darbuotojų sauga ir sveikata yra mūsų didžiausia atsakomybė. Šiuo klausimu dirbame nuolat ir be kompromisų.
Metiniai rezultatai mūsų pastangas puikiai atspindi: 2021 metais dirbome be jokių incidentų, nebuvo ksuota jokių
sužeidimų darbo vietoje.
Ypatingas dėmesys skiriamas darbo saugai laivuose ir kitose vandens transporto priemonėse.
Mūsų pagrindinės veiklos yra ant vandens, todėl reikšmingiausias zinis rizikos veiksnys - darbuotojų paskendimo
pavojus.

PAGRINDINIAI MŪSŲ DSS BRUOŽAI
- Teisės aktų laikymasis.
- Aukšto sąmoningumo ir asmeninio susidomėjimo skatinimas.
- Suteikti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, kad būtų išvengta su darbu susijusių traumų ir ligų.
- Laiku nustatyti ir pašalinti pavojus.
- Kiekviena vandens transporto priemonė
turi technologinę kortelę, kurioje
nurodomi saugos reikalavimai.
- Visos įgulos yra nuodugniai
instruktuojamos eksploatacijos sezono
pradžioje.
- Griežta blaivumo kontrolė: nauja
sistema atpažįsta visus darbuotojus
pagal biometrinius duomenis, vykdomas
automatinis duomenų apdorojimas,
eliminuota apgaulės galimybė.
- Griežta bet kurio rangovo, dirbančio
mūsų objektuose, kontrolė.
- Griežta asmens apsaugos priemonių
naudojimo kontrolė.
- DSS taikoma visiems darbuotojams ir
rangovams, lankytojams, tiekėjams,
praktikantams.
- Nuolatinis atsakingų žmonių mokymas ir
savalaikis atestavimas.
- Prieš pradedami eksploatacijos sezoną,
vykdome darbuotojų medicininę patikrą.
- Skatiname darbuotojų dalyvavimą
identifikuojant galimas rizikas.

Technologinė vandens transporto priemonės kortelė, VVKD, 2021
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GRI 403:2 403:3

PRIEDAI
GRI rodyklė
Reikšmingų temų rodyklė
Terminų žodynas

GRI Standarto
eil. Nr.

Atskleidimo pavadinimas

Puslapio nr./
Reikšmė

GRI 102:1
GRI 102:2
GRI 102:3
GRI 102:4
GRI 102:5
GRI 102:6
GRI 102:7
GRI 102:8
GRI 102:9
GRI 102:10
GRI 102:11
GRI 102:12
GRI 102:13

Organizacijos pavadinimas
Veikla, prekių ženklai, produktai ir paslaugos
Buveinės vieta
Veiklos vykdymo vietos
Nuosavybė ir teisinė forma
Veiklos rinkos
Organizacijos mastas
Informacija apie darbuotojus ir kitus dirbačiuosius
Tiekimo grandinė
Reikšmingi pokyčiai organizacijoje ir tiekimo grandinėje
Atsargumo principas arba požiūris
Išorinės iniciatyvos
Narystė asociacijose

3, 6,
6
6
6
8
7
9
43
28, 29, 32, 33, 34, 35, 37
3, 4,
8
6
6

GRI 102:14
GRI 102:15

Generalinio direktoriaus pranešimas
Pagrindiniai poveikiai, rizikos ir galimybės

4
14, 19

GRI 102:16
GRI 102:17

Vertybės, principal, standartai ir elgesio normos
Nusiskundimų dėl etikos mechanizmai

6
6

GRI 102:18
GRI 102:19
GRI 102:20
GRI 102:25
GRI 102:30
GRI 102:32
GRI 102:35
GRI 102:38

Valdymo struktūra
Delegavimo sistema
Vykdančiųjų vadovų atsakomybė už ekonomines, aplinkosaugos ir socialines temas
Intresų konfliktai
Rizikos valdymo procesų efektyvumas
Aukš iausiojo valdymo organo vaidmuo rengiant tvarumo ataskaitas
Atlygio politika
Atlygio fondas

8
8
13
26
26
3, 32,
43
9, 43

Suinteresuotųjų šalių grupių sąrašas
Suinteresuotųjų šalių identifikavimas ir parinkimas
Suinteresuotųjų šalių įtraukimo principai
Pagrindinės iškeltos temos ir klausimai

16
16
17
17, 19

Standaro dalis

GRI 102: Bendroji dalis
Organizacijos profilis
GRI 102
GRI 102
GRI 102
GRI 102
GRI 102
GRI 102
GRI 102
GRI 102
GRI 102
GRI 102
GRI 102
GRI 102
GRI 102
Strategija
GRI 102
GRI 102
Etika ir principal
GRI 102
GRI 102
Valdysena
GRI 102
GRI 102
GRI 102
GRI 102
GRI 102
GRI 102
GRI 102
GRI 102

Suinteresuotosios šalys
GRI 102
GRI 102
GRI 102
GRI 102

GRI 102:40
GRI 102:42
GRI 102:43
GRI 102:44

GRI 102
GRI 102:45
GRI 102
GRI 102:46
GRI 102
GRI 102:47
GRI 102
GRI 102:48
GRI 102
GRI 102:49
GRI 102
GRI 102:50
GRI 102
GRI 102:51
GRI 102
GRI 102:52
GRI 102
GRI 102:53
GRI 102
GRI 102:54
GRI 102
GRI 102:55
GRI 102
GRI 102:56
GRI 103: Vadovybės požiūris

Subjektai įtrauti į konsoliduotas finansines ataskaitas
Ataskaitos turinio ir temos ribų nustatymas
Reikšingų temų sąrašas
Pakartotinis informacijos pateikimas
Ataskaitų teikimo pokyčiai
Ataskaitinis periodas
Naujausios ataskaitos išleidio data
Ataskaitų teikimo ciklas
Kontaktinis asmuo klausimam apie ataskaitą
Deklaracija dėl ataskaitų teikimo pagal GRI standartus
GRI rodyklė
Išorininis užtikrinimas

n/a
19
19
3
3
3
3
3
3
3
48-49
3

Ataskaitų teikimo praktika
GRI 103
GRI 103:1

Kritinių reikšmingų temų aprašymas ir atskaitomybės ribos

GRI 103

Valdymo požiūris ir jo komponentai

23, 26, 36-46
4, 23, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 40, 41,
44,

GRI 103:2

GRI 201: Ekonomės veiklos resultatas
GRI 201
GRI 201

GRI 201:1
GRI 201:2

Tiesiogiai sukurta ir paskirstyta ekonominė vertė
Finansiniai klimato kaitos poveikiai ir rizikos

9
N/a

Išlaidų dalis vietiniams tiekėjams

N/a

GRI 204: Pirkimų politika
GRI 204

GRI 204:1

GRI 205: Antikorupcija
GRI 205

GRI 205:1

Korupcijos pasireiškimo rizikos vertinimas

26

GRI 205

GRI 205:2

Antikorupcini politik ir proced r komunikacija ir mokymai

26

GRI 205

GRI 205:3

Patvirtinti korupcijos atvejai ir veiksmai, kurių buvo imtasi

Nepatvirtinta

ų

ū

GRI 102:55
ų

ų

č

GRI RODYKLĖ

Ataskaitų teikimo praktika

Puslapio nr./
reikšmė
Reikšmė

Standaro dalis

Atskleidimo pavadinimas

GRI 301

GRI 301:1

Žaliavos pagal vertę

39

GRI 301

GRI 301:2

Perdirbtų žaliavų procentas

39

GRI 301

GRI 301:3

Atgauti/pakartotinai naudojami produktai ir pakuotės

39

GRI 301: Žaliavos

GRI 302: Energetika
GRI 302

GRI 302:1

Energijos suvartojimas organizacijos viduje

40

GRI 302

GRI 302:2

Energijos suvartojimas už organizacijos ribų

40

GRI 303

GRI 303:1

Sąveika su vandeniu kaip bendru ištekliu

40

GRI 303

GRI 303:2

Generuojamų nuotekų poveikis

40

GRI 303

GRI 303:3

Vandens paėmimas

40

GRI 303

GRI 303:4

Nuotekos

40

GRI 303

GRI 303:5

Vandens sunaudojimas

40

GRI 303: Vanduo

GRI 304: Bioįvairovė
GRI 304

GRI 304:1

GRI 304
GRI 304

GRI 304:2
GRI 304:3

Gamybinės teritorijos esančios saugomose ar besiribojančios su saugomomis
teritorijomis.
Reikšmingas veiklos, produkt ir paslaug poveikis biologinei vairovei
Saugomos ir atkurtos buveinės

GRI 305:1
GRI 305:2

Tiesioginės (1 sritis) ŠESD emisijos
Netiesioginės (energijos gamybos) (2 sritis) ŠESD emisijos

37, 41
41

GRI 306
GRI 306:3
GRI 306
GRI 306:4
306 Aplinkosauginė
GRI 306:5
GRI 307:
atitiktis

Sugeneruotos atliekos
Atliekos nenukreiptos į sąvartyną
Atliekos nukreiptos į sąvartyną

37
37
37

GRI 307

Aplinkosaugos įstatymų ir taisyklių nesilaikymas

Nefiksuota

37
37
37

GRI 305: Emisijos
GRI 305
GRI 305
GRI 306 Atliekos

GRI 307:1

GRI 308: Aplinkosauginis tiekėjųb vertinimas
GRI 308
GRI 308

GRI 308:2
GRI 308:3

Nauji tiekėjai, kurie buvo vertinami pagal aplinkosaugos kriterijus
Neigiami poveikiai aplinkai tiekimo grandinėje ir veiksmai, kurių buvo imtasi

38
38

Naujų darbuotojų priėmimas ir darbuotojų kaita
Visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams teikiamos išmokos, kurios neteikiamos
laikiniems ar ne visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams
Motinystės atostogos

43

KATEGORIJA: SOCIALINIAI POVEIKIAI
GRI 401: Įdarbinimas
GRI 401

GRI 401:1

GRI 401

GRI 401:2

GRI 401
GRI 401:3
GRI 403: Darbutojų sveikata ir sauga
GRI 403

GRI 403:2

GRI 403
GRI 403:3
GRI 404: Mokymai ir švietimas

Neaktualu
Nebuvo poreikio

Sužalojimų rūšys ir sužalojimų dažnis, profesinės ligos, prarastos dienos ir pravaikštos
46
bei su darbu susijusių mirčių skaičius
Darbuotojai susiduriantys su aukšta profesinių ligų rizika.
46

GRI 404
GRI 404:1
GRI 404
GRI 404:2
GRI 406: Nediskriminavimas

Vidutinis mokymų valandų skaičius vienam darbuotojui
Darbuotojų įgūdžių tobulinimo ir pereinamojo laikotarpio pagalbos programos

45
45

GRI 406

Diskriminacijos atvejai ir korekciniai veiksmai

Nefiksuota

GRI 406:1

GRI 407: Asociacijų laisvė ir kolektyvinės derybos
GRI 407

GRI 407:1

Veiklos ir tiekėjai, kurie gali turėti įtakos asociacijų laisvei ir kolektyvinėms deryboms

Nefiksuota

Veiklos, kurioms buvo atliktas žmogaus teisių vertinimas arba poveikio vertinimas
Darbuotojų mokymai apie žmogaus teisių politiką ar procedūras
Reikšmingi investiciniai projektai ir sutartys, į kurias įtrauktos sąlygos dėl žmogaus
teisių arba kurios buvo patikrintos žmogaus teisių klausimais

Nebuvo

GRI 412: Žmogaus teisių vertinimas
GRI 412
GRI 412

GRI 412:1
GRI 412:1

GRI 412

GRI 412:1

Nebuvo

GRI 413: Vietos bendruomenės
GRI 413

GRI 413:1

Veiklos susijusios su vietininėmis bendruomenėms, veiklos poveikio vertinimas
vietinėms bendruomenėms

GRI 414: Tiekėjų socialinis vertinimas
GRI 414
GRI 414:1
Naujų tiekėjų socialnis vertinimas

44

GRI 418 : Kiento privatumas
GRI 418

GRI 418:1

GRI 419: Socioekonominė atitiktis
GRI 419
GRI 419:1

Pagrįsti skundai dėl klientų duomenų privatumo pažeidimo ir klientų duomenų
praradimo

Nefiksuota

Socialinės ir ekonominės srities įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimai

Nefiksuota

GRI 102:55
į

ų

102-55
ų

RI RODYKLĖ

GRI Standarto
eil. Nr.

REIKŠMINGŲ TEMŲ RODYKLĖ

APLINKOSAUGINĖS TEMOS
Gamtos tausojimas

4, 6, 21, 23, 24, 37, 38, 41,

ŠESD emisijos

37, 41

Išteklių tausojimas

38, 39, 40

SOCIALINĖS TEMOS
Žmogaus teisės

6, 43

Darbų sauga ir sveikata

46

Darbuotojų ugdymas ir kompetencijos kėlimas

45

Paslaugų pasiekiamumas/prieinamumas

28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38,
44,

Darbuotojų įsitraukimas

44

Veiklos skaidrumas

3, 4, 5, 22, 26, 30, 31, 32, 43,
44, 45,

Visuomenės švietimas

33, 38,

Skaidrus atlygis

43

EKONOMINĖS TEMOS
Efektyvus valstybės lėšų naudojimas

28, 29, 30, 31, 32, 34, 35,

Pažangios technoligijos ir inovacijos

21, 24,

Pajamų generavimas

9, 28, 29, 34, 35,

VALDYSENOS TEMOS
Akcininko lūkesčiai

9, 21, 23

Korupcijos prevencija

26

Atgalinis ryšys su akcininku

16

Rizikų valdymas

26

Duomenų sauga

26

fiksuota, minimali suma, mokama darbuotojui už jo pareigų atlikimą, neįskaitant jokio papildomo atlygio, pavyzdžiui, priemokų už viršvalandžius ar priedus
bendras metinis užmokestis
per metus suteiktas atlygis. Gali apimti atlyginimą, premijas, akcijų perleidimą, opcionų suteikimą, ne finansinės kompensacija, pensijos vertės pasikeitimas ir
nekvalifikuotas atidėtas kompensacijos uždarbis ir visos kitos kompensacijos.
biogeninių ŠESD emisija
ŠESD išmetimas deginant arba biologiškai skaidant biomasę (biokurą)
CO2 ekvivalentas
visuotinis išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio matavimo vienetas, atspindintis jų skirtingą visuotinio atšilimo potencialą
darbuotojas
asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka palaiko darbo santykius su organizacija
darbuotojų dalyvavimas
darbuotojų dalyvavimas priimant sprendimus su darbu susijusio pavojaus šaltinis arba situacija, galinti susižaloti arba susižaloti
darbuotojų kaita
darbuotojai, kurie išeina iš organizacijos savo noru arba dėl atleidimo iš darbo, išėjimo į pensiją ar mirties
darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema (DSS)
tarpusavyje susijusių arba sąveikaujančių elementų rinkinys.Sistema siekia nustatyti darbuotojų sveikatos ir saugos politiką ir tikslus bei būdus pasiekti šiuos
tikslus.
darnus vystymasis/tvarumas
plėtra, atitinkanti dabarties poreikius, nepakenkiant ateities kartų galimybėms patenkinti savo poreikius
deginimas
kontroliuojamas atliekų deginimas aukštoje temperatūroje
didelės biologinės įvairovės vertės teritorija
teritorija, kuriai netaikoma teisinė apsauga, tačiau daugelio vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų pripažinta dėl svarbių biologinės įvairovės savybių
didelis poveikis bioįvairovei
poveikis, kuris gali tiesiogiai arba netiesiogiai neigiamai paveikti geografinės vietovės ar regiono vientisumą, iš esmės pakeisdamas jo ekologines savybes,
struktūras ir funkcijas visoje teritorijoje ir ilgą laiką, kad buveinė, jos populiacijos lygis ir tam tikros rūšys, dėl kurių buveinė yra svarbi, negali būti išlaikytos
didelio potencialo su darbu susijęs incidentas
su darbu susijęs incidentas, galintis sukelti didelės pasekmės traumos poveikį
didelių pasekmių sužalojimas darbe
su darbu susijęs sužalojimas, pasibaigęs mirtimi arba sužalojimu, po kurio darbuotojas negali, negali arba nesitikima visiškai pasveikti iki sužalojimo buvusios
sveikatos būklės per 6 mėnesius.
energijos poreikio mažinimas
energijos kiekis, kuris nebenaudojamas arba nereikalingas tiems patiems procesams ar užduotims atlikti
gėlas vanduo
vandens, kurio bendra ištirpusių kietųjų medžiagų koncentracija yra lygi arba mažesnė nei 1000 mg/l
globalinio atšilimo potencialas (GWP)
vertė, apibūdinanti vieno tam tikro ŠESD vieneto poveikį, palyginti su vienu CO2 vienetu
Infrastruktūra
infrastruktūros objektai, pirmiausia teiktys viešąsias paslaugas, o ne komerciniais tikslais, ir iš kurių organizacija nesiekia gauti tiesioginės ekonominės naudos,
interesų konfliktas
situacija, kai asmuo eidamas savo pareigas privalo atlikti tam tikrą veiksmą, tačiau tas veiksmas (veikla) yra susijęs ne tik su jo pareigomis, bet ir su jo priva iu
interesu.
išeitinė išmoka
visi mokėjimai ir išmokos, suteiktos pasitraukiančiam vykdomajam arba aukščiausiojo valdymo organo nariui, kurio kadencija nutraukiama
išsamus Įmonės veiklos patikrinimas
GRI standartų kontekste „išsamus patikrinimas“ reiškia procesą, kuriuo siekiama nustatyti galimus ir faktinius neigiamus poveikius, užkirsti kelią, sušvelninti ir
atsižvelgti į tai, kaip organizacija sprendžia savo klausimus susijusius su neigiamų poveikių mažinimu.
išsiliejimas
atsitiktinis pavojingos medžiagos išleidimas, galintis turėti įtakos žmonių sveikatai, žemei, augmenijai, vandens telkiniams ir gruntiniam vandeniui
Išteklių tausojimo ir efektyvumo iniciatyvos
organizacinis ar technologinis pakeitimas, leidžiantis apibrėžtą procesą ar užduotį atlikti naudojant mažiau energijos
korupcija
piktnaudžiavimas patikėta valdžia siekiant asmeninės naudos
naudos
tiesioginė išmoka, teikiama kaip finansiniai įnašai, organizacijos apmokama priežiūra arba darbuotojo patirtų išlaidų kompensavimas.
neatsinaujinančios žaliavos
ištekliai, kurie neatsinaujina per trumpą laiką
č

TERMNINŲ ŽODYNĖLIS

aplinkosauginiai įstatymai ir teisės aktai
įstatymai ir teisės aktai, susiję su visų rūšių aplinkosaugos klausimais, taikomi organizacijai
apsaugos darbuotojai
asmenys, dirbantys organizacijos turto saugojimo tikslais. minios valdymas. nuostolių prevencija. ir asmenų, prekių ir vertybių palydėjimas
ataskaitinis laikotarpis
tam tikras laikotarpis, kurį apima pateikta informacija
ataskaitų teikimo principas
koncepcija, kuri apibūdina rezultatus, kurių tikimasi pasiekti, ir vadovaujasi priimant sprendimus, susijusius su ataskaitos turiniu ar kokybe.
atgavimas
bet kokia operacija, kai produktai, produktų komponentai arba medžiagos, kurios tapo atliekomis, paruošiamos tam tikram tikslui vietoj naujų gaminių,
komponentų ar medžiagų, kurie kitu atveju būtų naudojami tam tikslui.
atliekos
viskas, ką organizacija išmeta, ketina išmesti arba privalo išmesti
atliekų šalinimas
bet kokia operacija, kuri nėra pakartotinis panaudojimas, net jei operacijos pasekmė yra energijos atgavimas
atliekų šalinimo būdas
būdas, kuriuo atliekos apdorojamos arba šalinamos
atlygis
bazinis atlyginimas ir darbuotojui mokamos papildomos sumos
atsinaujinanti žaliava
medžiaga, gaunama iš gausių išteklių, kuriuos greitai pasipildo ekologiniai ciklai ar žemės ūkio procesai, kad šių ir kitų susijusių išteklių teikiamoms paslaugoms
nekiltų pavojus ir liktų prieinamos kitai kartai.
atsinaujinantis energijos šaltinis
energijos šaltinis, kurį galima per trumpą laiką pasipildyti per ekologinius ciklus ar žemės ūkio procesus
atskaitos taškas
pradinis taškas, naudojamas palyginimui
aukščiausias valdymo organas
formalizuota grupė asmenų, kuriems pavesta suteikti aukščiausią valdžią organizacijoje
baziniai metai
istorinis atskaitos taškas (pvz., metai), pagal kurį pasirinkti rodikliai stebimi laikui bėgant
bazinis atlygis

TERMNINŲ ŽODYNĖLIS

neatsinaujinančios žaliavos
ištekliai, kurie neatsinaujina per trumpą laiką
neatsinaujinantis energijos šaltinis
energijos šaltinis, kurio negalima per trumpą laiką papildyti, atgaminti, išauginti ar sukurti naudojant natūralius ciklus ar žemės ūkio procesus
netiesioginė ŠESD emisijos (3 sritis)
kitos netiesioginės (3 taikymo sritis) ŠESD emisijos, neįskaičiuotos į energijos netiesioginį (2 taikymo sritis) ŠESD išmetimas už organizacijos ribų, įskaitant tiek
prieš, tiek pasroviui išmetamas ŠESD emisijas
netiesioginis politinis įnašas
finansinė ar kita parama politinėms partijoms, jų atstovams ar kandidatams į pareigas, teikiama per tarpinę organizaciją, pvz., lobistą ar labdaros organizaciją,
arba parama, teikiama tokiai organizacijai kaip ekspertų grupė ar prekybos asociacija, susijusi su politinėmis partijois ar jų atstovais
nuotėkis
dalis kritulių, kurie nukreipiami į atvirus vandens telkinius (t. y. paviršinis nuotėkis) arba dirvožemyje (t. y. požeminis srautas)
nuotekos
Išleistos išvalytos arba nevalytos nuotekos
palaikomos paslaugos
paslaugos, kurios teikia viešąją naudą tiesiogiai apmokant veiklos išlaidas arba įrengiant personalą objekte ar tarnyboje su pačios organizacijos darbuotojais
pavojingas incidentas
su darbu susijęs incidentas, kai nesusižalojama ar nepablogėja sveikata, bet kuris gali juos sukelti
pavojingos atliekos
atliekos, kurios turi bet kurią iš Bazelio konvencijos III priede nurodytų savybių arba kurios pagal nacionalinius teisės aktus laikomos pavojingomis
perdirbimas
atliekomis tapusių gaminių ar gaminių komponentų perdirbimas, naujų medžiagų gamyba
perdirbta žaliava
medžiaga, kuri pakeičia pirmines medžiagas, kurios perkamos arba gaunamos iš vidinių ar išorinių šaltinių ir kurios nėra organizacijos gaminami šalutiniai
produktai ir brokas .
poveikis
Pagal GRI standartus, jei nenurodyta kitaip, „poveikis“ reiškia organizacijos poveikį, kuris turi įtakos ekonomikai, aplinkai ir (arba) visuomenei, o tai savo ruožtu
gali parodyti jos indėlį (teigiamą ar neigiamą) į tvarų vystymąsi.
požeminis vanduo
vanduo išgautas iš gręžinių
prekyba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis (ŠESD).
ŠESD emisijų leidimų pirkimas, pardavimas ar perdavimas
profesinės sveikatos ir saugos rizika
su darbu susijusios pavojingos situacijos arba poveikio tikimybės ir sužalojimo ar sveikatos sutrikimo, kurį gali sukelti situacija ar poveikis, sunkumo derinys
reguliari veiklos peržiūra ir karjeros galimybių vertinimas (metiniai pokalbiai)
darbutojo veiklos peržiūra pagal darbuotojui ir jo vadovui žinomus kriterijus
reikšminga emisija į orą
teršalų išmetimas į orą, reguliuojamas tarptautinėmis konvencijomis ir (arba) nacionaliniais įstatymais ar taisyklėmis
reikšminga tema
tema, atspindinti reikšmingą ataskaitą teikiančios organizacijos ekonominį, aplinkos ir socialinį poveikį. arba kuri iš esmės daro įtaką suinteresuotųjų šalių
vertinimams ir sprendimams
reikšmingas veiklos pokytis
organizacijos veiklos modelio pasikeitimas, kuris gali turėti reikšmingą teigiamą arba neigiamą poveikį organizacijos veiklą atliekantiems darbuotojams
saugoma teritorija
teritorija, kuri yra apsaugota nuo bet kokios žalos eksploatacinės veiklos metu ir kurioje aplinka išlieka pirminės būklės su sveika ir veikiančia ekosistema
sąvartynas
atliekų šalinimas palaidojant žemėje arba virš jos suprojektuotose atliekų šalinimo aikštelės
ŠESD šiltnamio efektą sukeliančios dujos
dujos, kurios prisideda prie šiltnamio efekto
ŠESD emisijų apimtis
eksploatavimo ribų, kuriose išmetama ŠESD, klasifikacija
ŠESD netiesioginės emisijos, (2 sritis)
ŠESD emisijos, atsirandančios gaminant nupirktą arba įsigytą elektrą, šildymą, aušinimą ir garą, kurį sunaudoja organizacija
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimas
išmetamo ŠESD kiekio sumažinimas arba šiltnamio efektą sukeliančių dujų pašalinimo arba saugojimo iš atmosferos padidėjimas, palyginti su pradiniu emisijų
kiekiu
skundo mechanizmas
sistema, kurią sudaro skundų priėmimo ir teisių gynimo priemonių teikimo procedūros, vaidmenys ir taisyklės
su darbu susijęs incidentas
įvykis, atsirandantis dėl darbo arba jo metu, galintis arba baigtis susižaloti ar sutrikti sveikata
suinteresuotoji šalis
subjektas arba asmuo, kuriam, kaip pagrįstai galima tikėtis, turės didelį poveikį ataskaitas teikiančios organizacijos veikla, produktai ir paslaugos, arba kurio
veiksmai gali pagrįstai tikėtis turėti įtakos organizacijos gebėjimui sėkmingai įgyvendinti savo strategijas ir pasiekti savo tikslus.
susigrąžinimas
reiškia gaminių ir jų pakavimo medžiagų rinkimą, pakartotinį naudojimą arba perdirbimą pasibaigus jų naudojimo laikui
sveikatingumo skatinimas
priemonės skatinančios žmones labiau kontroliuoti ir pagerinti savo sveikatą
tema
ekonominiai, aplinkosaugos ar socialiniai klausimai
temos ribos
aprašymas, kur atsiranda poveikiai reikšmingai temai, ir organizacijos įsitraukimas į tą poveikį
tęstinio įsidarbinimo galimybės
prisitaikymas prie kintančių darbo vietos poreikių įgyjant naujų įgūdžių
tiekėjas
organizacija arba asmuo, teikiantis produktą ar paslaugą, naudojamą ataskaitą teikiančios organizacijos tiekimo grandinėje
tiesioginės (1 taikymo srities) ŠESD emisijos
ŠESD išmetimas iš šaltinių, kurie priklauso organizacijai arba yra jos kontroliuojami
trečiosios šalies vanduo
komunalinių vandens tiekėjų ir komunalinių nuotekų valymo įrenginių, viešųjų ar privačių komunalinių paslaugų
užimtumo tipas
Pilnu etatu „Visą darbo dieną dirbantis darbuotojas“ yra darbuotojas, kurio darbo valandos per savaitę, mėnesį ar metus yra apibrėžtos pagal teisės aktus ir
praktiką, susijusią su darbo laiku (pvz., kai kurių šalių teisės aktai apibrėžia, kad „visa darbo diena“ reiškia ne mažiau kaip devynis mėnesius per metus ir ne
mažiau kaip 30 valandų per savaitę).
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užregistruotas su darbu susijęs sužalojimas ar ūmus susirgimas
su darbu susijęs sužalojimas ar sveikatos sutrikimas, dėl kurio atsiranda bet kuri iš šių reiškinių: mirtis, nedarbo dienos, apribotas darbas arba perkėlimas į kitą
darbą, medicininis gydymas, išskyrus pirmąją pagalbą, arba sąmonės netekimas. arba rimtas sužalojimas ar sveikatos sutrikimas, diagnozuotas gydytojo ar kito
licencijuoto sveikatos priežiūros specialisto, dienos išvykimas iš darbo, apribotas darbas arba darbo perkėlimas, medicininis gydymas po pirmosios pagalbos
teikimo arba sąmonės praradimas.
valdymo organas
komitetas arba valdyba, atsakinga už strateginį organizacijos valdymą, veiksmingą valdymo stebėseną ir vadovybės atskaitomybę organizacijai ir jos
suinteresuotosioms šalims.
valdymo požiūrio atskleidimas
aprašymas apie tai, kaip valdo savo kritinio reikšmingumo temas ir su jomis susijusį poveikius
vandens išleidimas
nuotekų, panaudoto vandens ir nepanaudoto vandens, išleisto į paviršinį, požeminį, jūros vandenį ar trečiąją šalį, kurių organizacija nebenaudoja, suma per
ataskaitinį laikotarpį
vandens suvartojimas
viso vandens, kuris buvo paimtas ir įtrauktas į produktus, panaudotas augalininkystei arba susidaręs kaip atliekos, išgaravęs, išsiliejusio, žmonių ar gyvulių
suvartoto arba užteršto tiek, kad jo nebegalima naudoti kitiems naudotojams, suma, ir todėl per ataskaitinį laikotarpį nepaleidžiamas atgal į paviršinį, požeminį,
jūros vandenį ar trečiąją šalį
vandens tvarkymas
vandens naudojimas, kuris yra socialiai teisingas, aplinkosaugos požiūriu tvarus ir ekonomiškai naudingas, pasiekiamas dalyvaujant suinteresuotiesiems
subjektams
vertės grandinė
Organizacijos vertės grandinė apima veiklą, kuri žaliavas paverčia produkcija, sukuriant pridėtinę vertę
vietinis tiekėjas
organizacija arba asmuo, teikiantis produktą arba paslaugą atskaitingajai organizacijai ir esantis toje pačioje geografinėje rinkoje kaip ir atskaitingoji organizacija
(t.y. vietiniam tiekėjui nemokami tarptautiniai mokėjimai).
vietos bendruomenės
asmenys arba asmenų grupės, gyvenančios ir (arba) dirbančios bet kuriose srityse, kurioms ekonominį, socialinį ar aplinkosauginį poveikį (teigiamą ar neigiamą)
daro organizacijos veikla,
žiediškumo priemonės
priemonės, kurių imamasi siekiant išlaikyti produktų, medžiagų ir išteklių vertę ir grąžinti juos naudoti kuo ilgiau, naudojant kuo mažesnį anglies ir išteklių
pėdsaką, kad būtų išgaunama mažiau žaliavų ir išteklių ir išvengta atliekų susidarymo.

