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Socialing atsakomybg suvokiame kaip:

-atsakomybg pries vartotoius;

laiku ir tinkamai vykdomus imonds isipareigojimus verslo partneriams;

-grieZt4 aplinkosaugos reikalavimq laikym4si;

-rupinim4si darbuotojq darbo s4lygomis bei socialine ir medicinrne apsauga.

BENDROVES MISIJA - Klaipedos ir GargZdq miesto vartotojams patikimai tiekti kokybiSk4 silum4
bei kar5t4 vandenl.

BENDR}VES VIZIJA ' Moderni, efektyvi, konkurencinga, draugiska aplinkai Silumos gamybos ir
tiekimo verslE pletojanti kompanija.

STMTEGINIAI TIKSLAI:

o Tikslingai maiinti gamybos, tiekimo ir valdymo s4naudas, siekiant sumazinti galutinq
centralizuotai tiekiamos silumos ir karsto vandens kaina vartotojams. lvykdlti visas
investiciniuose planuose numat],tas priemones, kad butll uztikrintas patikimas silumos
tiekimas vartotoiams.

. Plesti atsinauiinandiq energijos iStekliq panaudojimq Bendrovei priklausandiuose
Silumos gamybos Saltiniuose, kad bUtr.l igyvendintas direktyvos Z00g /ZB/EB
reikalavimas iki 2020 metq ne maiiau kaip 23 proc. silumos pagaminti is atsinaujinandrq
energijos iStekliq.

o Didinti konkurencij4 Silumos gamybos sektoriuje.
o ISlaikyti turimas bendroves pozicijas rinkoje ir jas plesti.

AB,,Klaipidos energij a" vertybas:

. Daugiau nei 85 metq imones patirtis Silumos gamybos ir tiekimo veikloje;
o Atsakomyb6 pries vartotojus uZ patikim4 Silumos ir karsto vandens tiekima maziausiomis

s4naudomis;
o Konkurencinga Silumos energijos gamyba, mazinandiq Silumos kain4 vartotojams;
. Auksta darbuotojq kvalifikaciia, leidzianti nuolat didinti veiklos efektyvumq;
o Geros vadybines, technologines bei technines praktikos diegimas imoneje.
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Pagrindine AB,,Klaipedos energija" veiklos sritis yra Silumos energijos termofikaciniu vandeniu
ir garu gamyba, paskirstl'rnas ir pardavimas Klaipedos ir GargZdq miesto vartotojams, Silumos
tiekimas ir pardavimas bei paslaugos imonems priziurint jq pastatrl vidaus sistemas.

Bendrove nuosekliai kuria ekonominq naud4 akcininkams ir vartotojams. Si4 naud4 bendrove

kuria maZindama Silumos gamybos ir tiekimo savikainq, nuostolius tinkluose. Tai leidZia maZinti

galutinq Silumos kaina vartotojams.

AB ,,Klaipedos energija" savo investicinq veikla vystys pagrindinemis kryptimis:

Naujq, energijos gamybos irenginiq statyba, naudojandius atsinaujinandius energijos

iSteklius - medienos kur4.

Susiddvejusiq termofikacinirl tinkhl atstatymas ir naujq trasq statyba, pajungiant naujus

Silumos vartotojus.
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2015 rn. bendrove planavo vykdyti Klaipedos rajonines katilines II etapo modernizavim4, pastatant

nauia irengini - 16 MW Silumines galios vandens sildymo katilus su kondensaciniu dlmq
ekonomaizeriu, projekto vertd 5,8 mln. EUR, o Lypkiq rajonineje katilineje planuose buvo pastatyti

ir 201"7 m. pradzioje pradeti eksploatuoti 10 MW galios biokuro garo katil4, verte 3,5 mln. EUR.

Sios investicijos buvo numaqftos su i5lyga, kad.ios bus igyvendinamos tik gavus Europos

strukturiniq fondq parama. Kadangi 2016 metais kvietimo teikti paraiskas paramai nebuvo, sios

investicijos numatomos perkelti i sekandius metus;

2016 metais, Silumos gamybos efektyvumui ir patikimumui pagerinti, AB,,Klaipedos energija"
investavo 0,556 mln. EUR. Pagrindines sumos buvo panaudotos sekandiai:

l) Biokuro katilams Klaipedos rajonindje katilineje tinkamai eksploatuoti, sumazinant
nuostolius, buvo butinybe keisti tinklo siurbli, investuota 110,5 tlkst. EUR.;

2) Techniskai ir morali5kai nusiddvejusio katilo prVM-100 Nr. 5 nugriovimui skirta 104,0
tlkst. EUR paruoiiant viete nauiq Silumos gamybos irenginiq montavimui Klaipedos ra,|.
katilineje
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3) Nusiddvejusiems, moraliSkai ir techniSkai pasenusiems Silumos Saltiniq kontroles ir
matavimo prietaisams pakeisti 2015 metais investuota 43,8 tukt. EUR.

4l Naujq sklendziq, voztuvrl, siurbliLl irengimui bendroves Silumos Saltiniuose skirta 40,952

t[kst. EUR;

5) 2016 metais atlikta Tauralaukyje esantiq trijrl dujiniq katiliniq rekonstrukcija. Bendra

investicijq suma sudare 90,5 tnkst. EUR.

it
$
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2077-2078 m. bendrove planuoja pradeti vykdyti Klaipedos rajonines katilines II etapo
modernizavim4, pastatant naujus irenginius [15 MW Silumines galios vandens sildymo katilus su
kondensaciniu dumq ekonomaizeriu) ir Lypkiq rajonin6je katilineje planuose buvo pastatyti 10
MW galios biokuro garo katilq,

Projektq pagrindinis tikslas yra padidinti Silumos gamyb4 is atsinaujinandiq energijos isteklq,
sumazinti atmosferos tar54, o taip pat uztikrinti Silumos energijos gamybos efektyvum4 ir
patikimuma Klaipedos mieste, sumazinti Silumos gamybos sqnaudas ir taip sudaryti technines
s4lygas Klaipedos gyventojams ir komerciniams vartotojams naudotis centralizuotai tiekiama
Siluma Sildymui ir kar5to vandens ruoSimui uZ palankesnq kain4. Projektas atitinka Nacionalines
energetikos strategijos nuostatas, kadangi lg,vendinus projekt4 bus pastat),ti energijos gamybos

irenginiai, naudojantys atsinaujinandius energijos iSteklius - medienos kurE.

-. ; : . r , i : I : : : : : : i ; , : : ,i,:'''.., ,r-:....

Silumos tiekimo patikimumo didinimas lykdomas rekonstruojant tinklus. 2016 metais isilumos
tiekimo tinklq rekonstravimE buvo investuota 2,5 mln. EUR, t. sk.:
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1l Magistraline Silumos trasa nuo kameros 15-7 iki H. Manto g. Klaipedoje:

Projektas pradetas 2015 metais. vykdymo metu rekonstruota 1965 metq statybos kanaline
Silumine trasa, pakeidiant l bekanalq su pramoniniu brldu poliuretanu izoliuotais 2D600/B00mm
skersmens vamzdziais - 201 m ilgio bei 2D400/560 mm skersmens - 160 m ilgio. Numatomas
Silumines energijos sutaupymas - iki 335 MWh per metus. Investici jq verterviso sudare 396,3 tukst.
EUR.

2J Silumos tinklai nuo katilines Nr. 2,

38, GargZduose.

P. Cvirkos g. 15 iki katilines Nr.4, f. fanonio g.

Projekto vykdymo metu rekonstruota 2D300/450 mm skersmens 67 m. ilgio Silumine
tasa,2D200/375 mm skersmens 323 m. ilgio Silumine trasa bei 91 m. 0 80-100 mm
skirstomojo tinklo atiaktl. Numatomas iilumines energijos sutaupymas - iki 338,0 MWh
per metus. Projekto verte - 2 02.05 tukst. EUR.

3l Silumos trasa nuo kameros 2P-44-7 iki Zardininkq g. 6, Klaipedoje:
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Projekto vykdymo metu rekonstru ora r97 6-7978 metq statybos pozemine silumine trasa:
565 m. ilgio, A 200-300 mm skirstomqjq iilumos tinklq bei 102 m. ilgio 0 50-150 mm
skirstomojo tinklo atSakrl. Numatomas Silumines energijos sutaupJ,mas _ iki 3gg,9 MWh
per metus. Projekto verte * 205,0 tnkt. EUR.

4l Magistraline Silumos trasa Liepq g. siaures pr. nuo kameros 4s-4-2 iki kameros 4s-
7, Klaipedoje

Projekto vykdymo metu rekonstruota 19Bs metq statybos pozemind iilumind trasa, ilgis
340 m., D500 mm. Numatomas Silumines energijos sutaupymas _ iki 396,g MWh per metus.
Projekto verte - 161,0 tukst. EUR.

5l Silumos trasa nuo kameros 2P-39-2 iki Nidos g. 13 ir nuo nuo kameros zp-3g-Z-j.
iki kameros 2P-39-2-2 Nidos g., Klaipedoje. projekto lykdymo metu rekonstruota
1983-1985 metq statybos kanalines Silumines trasos, keidiant ibekanalqs su pramoniniu
budu izoliuotais vamzdziais nuo 2D250 /400 iki 2D40 /r40 mm,kuriq bendras ilgis sudare
- 459 m. Numatomas Silumines energijos sutaupymas - iki 234,9 MWh per metus. proiekto
verte - 152,7 tukst. EUR.
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Ol Silumos trasa nuo kameros 15-5-3-0 iki Liepq g.47a,49,52, 53, Trilapio g. 6,

Klaipeda. Projekto vykdymo metu rekonstruota 193/83/85 metq statybos kanalines
Silumines trasos, keidiant l bekanalqs su pramoniniu budu izoliuotais vamzdZiais nuo
2DI00/200 ikt ZD32/1,n mm, kuriq bendras ilgis sudare - 762 m. Numatomas jilumines
energijos sutaupymas - rki 224,7 MWh permetus. projekto verte - 115,8 t[kst. EUR.

7) Silumos trasa nuo kameros 4P-23 iki kameros 4p-23-Z ir Laukininkq g. 25,
Klaipeda: Projekto vykdymo metu rekonstruota 1985 metq statybos kanalines Silumines
trasos, keidiant Ibekanalqs su pramoniniu budu izoliuotais vamzdZiais nuo ZD2S0/400 iI<]

2D200/375 mm, kuriq bendras ilgis sudare - 214 m. Numatomas Siluminds energijos
sutaupymas - iki 720,6 MWh per metus. Projekto verte - 111,9 tlkst. EUR.

8) Silumos trasq statybai ir ivadq irengimui naujiems vartotojams Klaipedoje ir
GargZduose investuota 135 tlkst. EUR, paminetini Silumos tinklq ivadai i S.

Daukanto g. 36, K. Donelaidio g. 16, Savanoriq g. 16, I. Kanto g.44,Zauerveino g.'J.6,

taikos pr. 76 Klaipedoje; ivadas igyvenam4ji nam4 Kvietiniq g. 11 GargZduose.

Psl.7



2017 metais iilumos tiekimo patikimumo didinimui numatoma investuoti g,479 mln. EUR,
paminetini investiciniai proiektai, kuriq igyvendinimui bus praioma Europos SAjungos
strukturiniq fondq parama:

1) Magistrales "6P" ruoias tarp ta5ko 'A' prie foni5kes g. ir kameros 6p-15 -1000tukst.EUR;
2) Magistrales "4P" ruoZas tarp kameros 4P-11 ir LRK - 1600 t[kst. EUR;

3J Magistrales "4P" ruozas tarp kameros 4P-24 ir kameros 4p-25 - 950 tukst. EUR;
4) Kvartaliniai Silumos tinklai i5 magistrales 1P ir kameros 1p-8-10 iki p Komunos Nr. 6; g;

12; 14- 230 tUkst. EUR.

Bendrovd 2017 metais Silumos perdavimo sektoriui planuoja skirti 2,5 mln. EUR nuosavq leiq,
paminetini sekantys projektai:

1J Silumos trasa Sviesos g. nuo kameros ZS-7-1iki kameros ZS-7-3 - B0 tlkst. EUR;
2J Silumos trasa nuo kameros ZS-7-3 ik paneveZio g. 3,7,45-Ba - 110 tlkst. EUR;
3) Silumos trasa nuo kameros 25-7-3 iki Panevezio g. 19 - 87 tukst. EUR;
4J Magistraline Silumos trasa Liepojos g. nuo kameros 35-12 iki kam. 4S-2S - 90 tUkst. EUk;
5) Silumos trasa nuo kameros 15-19 iki Janonio g. 27 - 69 tukst. EUR;

6J Silumos trasa nuo kameros 15-15 iki Zauerveino g. 10 - 50 tnkst. EUR;
7l Silumos trasa nuo kameros K-1iki K-3, Kretingos g. Z3, 18, per Kretingos g.16,14,12iki

Kretingos g. 10 - 169 tDkst. EUR.

2017 metais bus vykdomi 2016 m. planuoti projektai, viso uz 5,67 mln. EUR, nes yra patvirtinta
Europos S4jungos struktlrriniq fondll parama:

1J Klaipidos miesto 1P magistraliniq Silumos tinklq nuo kameros 1p-13 (lp-zbl iki 1p-4, nuo
1P-4 iki 1P-8, nuo 1P-B iki 1P-9a, nuo 1p-9a iki 1p-12 rekonstravimas _ 2,3 mln. EUR:

2) Klaipedos miesto 45 magistraliniq silumos tinklq nuo kameros 4s-B iki kameros 4s-10
rekonstravimas - 0,79 mln. EUR;

3J Klaipedos miesto 4P magistraliniq Silumos tinklq nuo kameros 4p-4iki4p-6, nuoM-11iki
4P-L1, nuo 4P-11 iki 4P-14 rekonstravimas - 1,49 mln. EUR;

4J Klaipedos miesto magistralinir4 Silumos tinklq RK-1 nuo KRK iki KRK kolektorinds ir Zp
magistraliniq Silumos tinklr{ nuo kameros 2P-46 iki 2P-48 rekonstravimas - 1,09 mln. EUR.
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Bendrove, vykdydama savo veild4, siekia taupiai naudoti gamtos isteklius, diegti maziau tarsius
aplinkai technologinius sprendimus. vadovaujasi aplinkos apsaugq reglamentuojandiais teises
aktais ir taiko prevencines priemones, maiinandias neigiamq itakq aplinkai.

Siekdama nesukelti neigiamo poveikio aplinkai ir nevirsyti nustatytq ribiniq tarsos reikimrq,
bendrovd savo veikloje vadovaujasi Kioto protokolo, Helsinkio komisijos reikalavimais bei
Helsinkio Konvencijoje numatytais aplinkosauginiais apribojimais. Taip pat vadovaujasi
energetikos ukinq veikl4 reglamentuojandia Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2001/80/EB bei Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniu dokumentu LAND 43-2013, kuns
nustato tausq gamtos isteklir+ naudojim4, isleid;iamri i aplink4 ir iSmetamq i aplinkos or4 tersalq
normas.

2003 metais AB "Klaipedos energija" tapo pirmEia Lietuvoje iilumos gamybos ir centralizuoto
Silumos tiekimo imone, kuriai iteikti ISo 9001 ir ISo 14001 sertifikatai. Aplinkos apsaugos vadybos
sertifikatas ISo 14001 liudija, kad bendrove atidziai seka teises aktq reikalavimq vykdyrna, valdo
bei isipareigoja mazinti darom4 poveiki aplinkai, kurioje gyvena Klaipedos miesto ir io apylinkrq
bendruomend.

Pagrindines bendroves ismetamq terialq emisijos mazinimo priemones: silumos gamybos saltinrq
modernizavimas, diegiant naujus ar tobulinant esamus technologinius irenginius, silumos
perdavimo nuostoliq maiinimas vamzdlmuose, susidev6iusias dilumos perdavimo trasas
pakeidiant Siuolaikiniais vamzdynais, su izoliuota poliuretano izoliacija, 2016 metais imone
pakeite 5,368 km senq Silumos tiekimo trasq, maziau tarsaus kuro naudojimas, nuolatinis aplinkos
monitoringas, pastovi Silumos gamybos [renginiq prieziura degimo metu, kontroliuojant tiekiamo
kuro ir deguonies santyki.

siekiant atpiginti Silumos kain4 ir sumazinti aplinkos tar54, 2015 metais pradejo veikti Gargzdq
Silumos tinklq rajono katilineje Nr. 4 naujas biokuro katilas su kondensaciniu dumq
ekonomaizeriu. Klaip€dos rajonineje katilineje, prie jau veikiandiq, nuo 2014 metq biokuro kati[],
tar5os mazinimo poziririu, prad6tas eksploatuoti naujas efekty'vesnis garo katilas, dujiniams
vandens Sild).'rno katilams KVGM -100 irengtas kondensacinis 8 MW galios kondensacinis dlmq
ekonomaizeris, irengtas suskystintq naftos dujq avarinio kuro rezervuaras garo katilui, kuris keidia
rezervini kur4 - mazutq. veikiantiems biokuro katilq dlmams nuo kietqjq daleliq isvalyti, irengu
ciklonai, jq darbo efektyvumas ir ismetamq terSalq kiekis reguliariai tikrinamas.
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Bendrov6s pagaminamas Silumos kiekis, stebint eilq metq, mazeja, tam itakos turi eksploatuojamq

irenginiq modernizavimas, susidevejusiq Silumos trasq renovacija bei ibendr4 silumos tiekimo
tinkl4 tiekiama neprildausomq Silumos gamintojU pagaminta Siluma.

Reguliariai imones stacionarius tarsos Saltinius, tiek ismetamq iaplinkos orE tiek isleidziamrl
nuotekq i gamting aplinkE, stebi valstybine kontrole. Svarbu pabr6zti, jog 2076 metais nebuvo
virsltos leistinos normos, nustatytos tarsos integruotos prevencijos ir kontroles leidimuose.

Bendrove dalyvauja Siltnamio efektq sukeliantiq dujq emisijos prekybos sistemoje. Dalyvaujant
Sioje sistemoje, apyvartiniai tarSos leidimai (ATLJ skiriami Elektrinei, KIaip€dos rajoninei katilinei
ir Lypkiq rajoninei katilinei.

AB ,,Klaipedos energija" GAS chemijos laboratorija, turinti iSduot4 Aplinkos apsaugos agenturos
leidimq ir pagal suderintas monitoringo programas, atlieka stacionariq oro tarsos ir iSleidZiamq
nuotekq monitoring4. Stebima, kad ismetami tersalai nevirsyq leistinq normq, nustatytq tarsos
integruotos prevencijos ir kontroles leidimuose.

UZ aplinkos oro ir pavirsiniq vandens telkiniq tar54 imone moka valstybinius mokesdius. pagal

Lietuvos Respublikos galiojandius istatymus baudos rnokamos, virsijus momentines leistinas
tersalq ribines normas arba virsijus leidZiamus i5mesti metinius limitus. per 2016 metus
bendroves veikloje nebuvo uifiksuota jokirl su tarsa susijusiq paZeidimq, todel nebuvo skirta jokrq
baudq.

;1ii!*krr ir' r:ut;i:i,iii i r.i:li:.,'4:;l:

Bendroves Dkineje veikloje visos susidarandios atliekos perduodamos atliekq tvarkytojams,
turintiems atliekq tvarkymo licencijas. Imoneje organizuojamas atliekq surinkimas, rusiavimas ir
perdavimas. Atliekos perduodamos imonems pagal jq veiklos sritl, komunalines atliekos,
popierius, plastikai, stiklas, ivairios elektronikos atliekos, metalai perduodami perdirbti, statybines
atliekos, pelenai ir kt. perduodamos regioniniam atliekq tvarkymo centrui, ivairios pavojingos
atliekos perduodamos pavojingas atliekas tvarkandiai imonei. per 2016 metus perduotq atliekq
kiekiai: statybines atliekos - 472,66 t, komunalines atliekos - 38,6 t, biologiskai suyrandios atliekos
- 80,18 t, juodasis metalas - 425,59 t, popierius, plastikas, stiklas - 1,93 t, ivairios pavojingos
atliekos - 6,52 t, pelenai - 348,26 t.
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Bendroveje dalis susidarandiq lietaus nuotekq isleidziamos i centralizuotus lietaus nuotekll
surinkimo tinklus ir dalis - i gamting aplink4. pries isleidziant lietaus nuotekas i gamting aplink4
yra rykdomas nuote\ apvall'rnas nuo naftos produktq ir skendindiq medziagq iki leistinq normq.
Gamybines ir buitinds nuotekos isleidZiamos i centralizuotus fekalines kanalizacijos tinklus,
siekiant tinkamai jas sutvarlqdi pagal galiojandius teises aktus. pagal su Aplinkos apsaugos
agentura suderinta grafik4 nuolat vykdomas visq susidarandiq nuotekq monitoringas, siekiant
stebeti istekandiq nuotekq atitikti leistinoms normoms, nustaq/toms tarsos integruotos lr
prevencijos ir kontroles leidimuose.

l.:,ii.r!.; , 'r'i.ri(\ \:. ,.i1 
-,:

AB ,,Klaipedos energija" uisakymu, UAB ,,Eurotela" 2015 metais atliko AB ,,Klaipedos energija',
vartotojq pasitenkinimo tyrimE. Tokius tyrimus bendrove uZsako kas 5 metai.

Pagrindinis tyrimo tikslas - ivertinti daugiabudiq namq butq ir kitrt gyvenamqjq patalpq
savininkq, gywentoiq, daugiabudiq namq savininkq bendrijos pirmininkq ir imoniq savininkq, AB
,,Klaipedos energija" svarbiq asmenq bei partneriq pasitenkinim4 AB ,,Klaipddos energija,,
teikiamomis paslaugomis 2015 metq tyrimo rezultatus lyginant su z00s m.,2007 m. ir 2010 m.
analogi5kq tyrimq duomenimis.

(p i I n a a ta skaita www. kle ner g ij a. I t)

2016 m.gruodzio menesi ,,Klaipedos energija" paslaugomis naudojosi 66411 klientq. Lyginant
su 2015m. tuo padiu menesiu klientq padaugejo 1109. Klientai aptarnaujami Klientq
aptarnavimo centre esandiame Silutes pI.26, Klaipedoje ir p Cvirkos g.15, GargZduose.
Aptarnaudama klientus Bendrove vadovauiasi integruotE vadybos sistem4, atitinkaniia Lsr EN
lS0 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2005 ir LST 1977:2008 BS OHSAS 18001:2007 standartq
reikalavimus, taip pat laikosi visq nacionaliniq teises normq, saugandiq asmens duomenq
pnvarum4.

Bendrove, siekdama gerinti mazmeninio aptarnavimo kokybg, tobulina paslaugas, padedandias
taupyti vartotoiq laikq ir iSlaidas. Elektroniniq paslaugq pletojimas uztikrina klientams
paprastesni ir patogesni atsiskaitymq uZ Silumq. Todel 2015 metais siekiant pletoti elektroniniq
saskaitq teikimo paslaugE klientq aptarnavimo centre idiegtas infoterminalas, kurio pagalba
klientai mokomi naudotis elektroninemis paslaugomis.
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Bendrove siekia Klaipedos miesto, regiono s,.ventojus ir visus savo klientus sistemingai
informuoti apie imones teikiamas paslaugas, Silumos kainq pokydius, energijos taupymo
galimybes, veiklos standartus, tikslus ir rezultatus, ekologiikum4 skatinandius projektus bei kitas
aktualiias.

Informacijos skleidimui pasitelkiama bendroves interneto svetaine www.klenergija.lt, kurioje
informacija yra nuolatos atnaujinama. Uzsiregistravq svetaines lankytojai turi galimybq gauti
bendrov€s naujienas isavo nurodytas elektroninio paSto deZutes.

Aktualiausios bendroves Zinios publikuojamos regiono dienraidiuose ,,Klaipeda'l ,,Vakarq
ekspresas", ,,Banga". Informacija pateikiama regiono radijo stotims ,,Laluna", ,,RadiioGama,i
pajurio regiono Zinias ruoSiandiai televizijai ,,Balticum TV'l
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Operatyviam informaciios klientams paskleidimui pasitelkiami populiariausi interneto portalai
www.delfi.lt, www.ve.lt. www.kl.lt.

Istisus metus bendrove organizuoja paiintines ekskursijas po Dands g. esanti elektrines padalini.
Jq metu Klaipedos miesto ir regiono gyventojai, moksleiviai, kolegijq bei Klaipedos universiteto
studentai supazindinami su bendroves istorija, Silumos energijos gamybos technologijomis,
Klaipedos Silumos rlkio i5skirtinumu. Ekskursijoms uisiregistruoti galima bendrov6s interneto
svetaineie nurodvtu telefonu.

t{il:A:.iani$ A1'34'{:X{;Ur-l,1.t

socialini atsakingumq bendrovd igyvendina laikydamasi Darbo kodekso ir kitrl teises aktr.l
nuostatq, laiku ir teisingai mokedama darbo uzmokestl, laikydamasi vidaus darbo tvarkos
taisyklirl ir kitq vidinir+ dokumentq nuostatq.

l{{}}f kry'rilia sa:t:i.a;s

AB,,Klaip6dos energija" 2013 m. gruodZio 31 d. su profs4iunga pasirase kolektyving sutarti dviejq
metq laikotarpiui, kuri 2015 m. gruodZio 30 d. buvo pratqsta iki z01G m. sruodzio 31 d. 2016 m.
spalio 31 pratqsta iki 2018 m. birZelio 30 d.

Kolektyvine sutartis bendroves darbuotojams uztikrina eilq socialiniq garantijrl. Bendrove
rupinasi turimu sveikatingumo kompleksu, jo eksploatacija, remontu, islaikymu bei sudaro sqlygas
dirbantiems naudotis juo uu nustatltq mokesti bendrovdje nustatyta tvarka. siekiant sudaryti
sqlygas darbuotoiq maitinimui, bendrove remontuo.la valgyklos patalpas, pagal nuomos sutarti uZ

nustatytE atlygi tiekia elektros energij4, vandeni, silum4. Bendroves darbuotoiams rr
nedirbantiems pensininkams, iSdirbusiems energetineje sistemoje iki pensinio amZiaus bendrove
apmoka dantq gydym4, atliekama darbo medicinos punkte, apmokestinant g),"ventoiq pajamrl ir
socialinio draudimo lmokq mokesdiais istatymais numag^a tvarka. Mirus darbuotojui,
nedirbandiam pensininkui, darbuotojo artimajam ftevui, motinai, vaikui ar sutuoktiniui)
suteikiamos pasalpos, bendroves transportas bei trijrl dienq papildomos atostogos. Taip pat
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skiriama vienkartine pa5alpa darbuotojui gimus vaikui, darbuotojams auginantiems tris ir daugiau
vaikq iki 16 m, remiami darbuotojai islaikantys neigalqji. Darbuotojams, sulaukusiems s0 ir 60
metq, jubilieiaus proga, prildausomai nuo darbo staZo energetinije sistemoje, skiriamos pinigines
dovanos. Karta metuose vienkartinemis dovanomis apdovanojami nedirbantys pensininkai,
iSdirbq energetineje sistemoje iki pensinio amziaus ir turintys darbo staz4 bendroveje ne maiiau
20 metq arba neigalus, iSeiq i netekto darbingumo pensiiq ir iidirbg bendroveje daugiau kaip 10
metrl Darbuotojai isdirbe daugiau kaip dvide5imt metrl taip pat paskatinami piniginemis
dovanomis. Sv Kaledrl proga bendroves darbuotojq vaikams rengiami Sventiniai renginiai. Kartu
su profsqiunga bendroves darbuotojams ir jr+ sutuoktiniams rengiami bendroves jubilie.iq
rensiniai.

Dslbn{iaoiu dai:h* *jr:l$iregtis

Bendrovds darbuotojq darbo uZrnokestis susideda i3 pastoviosios atlyginimo dalies, kintamosios
atlyginimq dalies, priemokq ir priedq, mokamq pagal LR darbo kodeks4 ir kitus istatymus,
bendrovis Kolektyving sutarti. Bendroveje darbo apmokdjimas vykdomas vadovaujantis AB
,,Klaipedos energija" darbo apmokejimo nuostatais. pagrindines veiklos - silumos tiekimo, ir karsto
vandens darbo uZmokesdio le5os yra reguliuojamos Komisijos. Komisija nustatydama silumos
bazing kainq, ar derindama karito vandens kainE, nustato ir konkredios veiklos darbo uZmokesdio
fond4 pagal atitinkamai veiklai, iskaitant ir administracij4, priskirtq darbuotojq skaidiq ir vidutini
darbo uZmokesti. Vidutini darbo uZmokesti visam bazines kainos galiojimo laikotarpiui Komisija
nustato vadovaujantis Komisijos patvirtintu Silumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karsto
vandens tiekimo ir atsiskaitomqiq karsto vandens apskaitos prietaisll aptarnavimo veikhl
lyginamosios analizes aprasu (zin.2}rl; Nr.101-4771), nevjrsijant atitinkamos silumos tieke',q
grupes (pagal dydi) vidutinio darbo uimokesdio. 2012-2018 m. darbo uimokesdio ldsq planas yra
sudaromas nevirsijant bazines Silumos kainos ir karsto vandens projektuose nustatyto darbo
uZmokesdio fondo.

Vadovaujantis su bendrovds profesine sEjunga pasirasyta kolekBvine sutartimi, darbo uzmokestis
indeksuojamas kart4 metuose pagal profs4jungos komiteto ir darbdavio derybq metu suderintq
indekso dydi arba praejusirl metq vidutines metines infliacijos dydZiu.
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l):::'Lui:lrrjq s::ug:i :r sr{)ikai;:

AB "Klaipddos energija" 2015 metais ivyko vienas nelaimingas atsitikimas darbe - nedirbo 29
kalendorines dienas, vienas nelaimingi atsitikimai pakeliui i5 darbo - nedirbo 36 kalendorines
dienas. Avarijq ir sutrikimq bendroveje neilyko.

Siekiant sumazinti darbuotojrl sergamum4, 2016 metais bendroves l6somis darbo medicinos
punkte paskiepyta nuo gripo 60 darbuotojrt.

2016 m. bendroves leSomis buvo patikrinta sveikata 218 bendrovds darbuotojams. Darbo
medicinos punkte atlikta procedurq 455 darbuotojams. Bendroves darbuotojq sergamumo
atveiai 148, sirgo 3490 kalendoriniq dienq. Patikrinti pries isvykstant ireis4 12s vairuotojai.

Padaliniuose buvo vykdomi tikrinimai ir sura5yta 9 ipareigojimai padaliniq vadovams.

Pagal "Darbuoto.'q saugos ir sveikatos dienq pravedamq 2017 m. temini plan4 - grafikq,, buvo
sudaromos programos ir pagal jas pravedamos darbuotojr+ saugos ir sveikatos dienos. Suraiyta
pastebetq trUkumq paSalinimo priemoniq 72 planai.

ll;i rhllo f D! q ?a{}ic!} lt. :::; :ingil

Bendrove palaiko darbuotoiq burim4si i profesinq s4iung4 ir su ja bendradarbiauja. Bendrove

skiria lesq ir remia darbuotoiq kult0rinq, sportinq ir kitas kolektyv4 vienijandias veiklas.

lU*]ivi:lui

AB ,,Klaipedos energija" sudaro darbuotojams sqlygas kvalifikacijai kelti, daly'vauti kursuose,
seminaruose profesinir.l Ziniq gilinimui. Bendroveje yra sudarytas 2076-202l m. darbuotoyq
mokymo planas. Molqymo planas yra sudaromas i5 sekandiq daliq:

- mokymo planas bendroves vadovaujantiems darbuotojams, specialistams ir
tarnautojams;

- privalomq mokymq planas bendroves darbininkams.
Imones vadovaujandiq darbuotoiq, specialistq ir tarnautoiq mokymo plan4 sudaro trys dalys :
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1. Darbuotojq privalomasis molgrmas.

2. Darbuotojrl molg'rnas pagal bendroves rezervo s4ra54.

3. Kvalifikacijos kelimo mokymai.
2016 m. mokymuose dalyvavo 218 darbuotojq:
Privalomuosiuose mokymuose dalyvavo 38 vadovaujantys darbuotojai, 16 specialistq, I02
darbininkai. Kvalifikacij4 ivairiuose seminaruose bei konferencijose kele 62 darbuotojai, is jq 30
vadovaujandiq darbuotojq 31 specialistas, 1 tarnautojas.

Pirariios s hyri::i*s

Paramai skiriama akcininkq patvirtinta pinigq suma. Param4 skiria bendroves valdyba, arba
bendroves stebetojq taryba. Kiekvienais metais paramai skiriama apie 100 tUkst. eurq.

Remiamos sporto, kultrlros, Svietimo, labdaros ir kitos visuomenines organizacijos. 2016 metais
buvo remta virS 20 visuomeniniq organizacijq.

AB Klaipedos energija

Generalinis direktorius Antanas Katinas

,4rca;-
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