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UAB „Utenos vandenys“ laimėjo 
„Žaliojo protokolo“ prizą

UAB „Utenos vandenys“ direktorius Adolfas Juršys įsitikinęs, kad „Žaliojo protokolo“ 
apdovanojimas – daugelio metų įmonės energijos taupymo 
srityje veiklos bei darbo vainikavimas Skaitykite 3 psl.
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Atsakingų įmonių                    
susitarimas

„Žaliasis protokolas“ – tai 
laisva valia pasirašytas susi-
tarimas, kuriuo įmonės pa-
tvirtina, kad yra susipažinu-
sios su racionalaus elektros 
energijos naudojimo idėjomis 
(„Tiek, kiek reikia įmonei“), 
skatinančiomis racionalų 
elektros energijos vartojimą, 
šioms idėjoms pritaria ir pa-
sižada jas taikyti praktikoje. 
Protokolą pasirašiusios įmo-
nės energijos vartojimo efek-
tyvumo priemones įgyven-
dina praktikoje ir skatina tai 
daryti savo darbuotojus bei 
kolegas. Tai vienintelis to-
kio pobūdžio susitarimas, 
kuris kviečia vienytis elek-
tros energijos tausojimo bū-
tinybei pritariančias įmones. 
Šiuo metu „Žaliąjį protoko-
lą“ yra pasirašiusios 107 įmo-
nės – prieš metus pasirašiusių 
įmonių buvo 74. „Žaliąjį pro-
tokolą“ pasirašiusių įmonių 
nuolat atnaujinamas sąrašas 
skelbiamas projekto svetainė-
je www.tiekkiekreikia.lt. 

Nugalėjo uteniškiai
„Konkurso nugalėtoją ko-

misija atrinko pagal pateik-
tus duomenis, vertindama, 

UAB „Utenos vandenys“ laimėjo „Žaliojo protokolo“ prizą
Neringa JONAVIČIENĖ
neringa@utenos-diena.lt

„Žaliąjį protokolą“ pasirašiusios Lietuvos įmo-
nės jau antrus metus iš eilės dalyvavo konkurse 
„Racionaliausiai energiją vartojančios įmonės“. 
Už didžiausią indėlį efektyvinant elektros ener-
gijos naudojimą 2012 m. specialus „Žaliojo pro-
tokolo“ apdovanojimas buvo skirtas UAB „Ute-
nos vandenys“, nurungusiai tokias įmones kaip 
UAB EIKA, AB „Kauno tiltai“, UAB „AQ Wi-
ring Systems“, AB „Sparta“.

kokias priemones 2012 m. 
„Žaliąjį protokolą“ pasirašiu-
sios įmonės taikė racionaliam 
elektros energijos naudojimui 
didinti – tai ne tik tiesioginės 
investicijos į modernias tech-
nologijas ir sistemas, tačiau 
ir darbuotojų įsitraukimo di-
dinimas, vidinių procesų api-
brėžimas, aiški atsakomybė, 
ir, žinoma, pasiektas galu-
tinis rezultatas“, – sakė AB 
LESTO socialinės atsakomy-
bės projektų vadovė Renata                  
Gaudinskaitė.

Pasak jos, įmonės jau anks-
čiau suprato racionalių spren-
dimų naudą verslui, dabar jos 
vis aiškiau supranta ir socia-
linės atsakomybės teikiamą 
naudą ilgalaikei įmonės vei-
klai, o „Žaliojo protokolo“ 
idėja plinta ir įmonės bei or-
ganizacijos noriai į jį įsitrau-
kia, kartu su technologijomis 
pamažu keičiasi ir įpročiai, 
elgesys.

Apdovanojimas Utenos 
įmonei įteiktas trečius metus 
iš eilės vykusioje racionalaus 
energijos naudojimo konfe-
rencijoje, organizuojamoje 
elektros skirstymo bendro-
vės AB LESTO ir dienraščio 
„Verslo žinios“. Konferencija 
yra racionalaus energijos var-

tojimo iniciatyvos „Tiek, kiek 
reikia verslui“ dalis. 

Iniciatyvos organizatoriai 
akcentavo, kad UAB „Utenos 
vandenys“, siekdama efekty-
vinti elektros energijos var-
tojimą, detaliai išanalizavo 
elektros energiją naudojan-
čių įrenginių ūkį. Bendrovė 
ne tik keitė veiklos procesus, 

diegė naujas technologijas, 
bet ir skyrė itin didelį dėme-
sį vadovų ir darbuotojų elgse-
nos pokyčiams, lemiantiems 
ne tik efektyvų energijos nau-
dojimą, bet ir tausojančių įgū-
džių ugdymą bendrovėje. Tai 
įmonei padėjo mažinti elek-
tros energijos suvartojimą net 
ir padidinus gamybos apimtį.

Pelnytas įvertinimas
UAB „Utenos vandenys“ 

direktorius Adolfas Juršys 
„Utenos dienai“ teigė džiu-
giai vertinantis jo vadovauja-
mai įmonei skirtą apdovanoji-
mą. Pasak direktoriaus, UAB 
„Utenos vandenys“ jis įteik-
tas pelnytai, tai yra daugelio 
metų įmonės energijos taupy-

mo srityje veiklos 
ir darbo vainika-
vimas. A. Juršys 
užtikrino, kad jau 
penkiolika metų 
bendrovėje atsa-
kingai dirbama 
šioje srityje ne tik 
dėl ekonominių 
sumetimų, tačiau 
ir norint prisidėti 
prie klimato kai-
tos mažinimo.

„Žaliojo pro-
tokolo“ apdova-
nojimą konferen-
cijoje atsiėmęs 
bendrovės vy-
riausiasis ener-
getikas Česlovas 
Ulevičius „Ute-
nos dienai“ pasa-
kojo, kad įmonėje 
ne tik diegiamos 
naujos techno-
logijos, tačiau ir 
skiriamas didelis 
dėmesys darbuo-
tojų švietimui ir 
energijos išteklius 

tausojančių įgūdžių ugdy-
mui. „Dirbome dviem krypti-
mis, skirdami dėmesį geriems 
įrenginiams ir žmonėms, – 
sakė jis. – Vyksta nuolatinis 
aiškinamasis darbas: kiekvie-
no pasitarimo metu primena-
ma žmonėms apie energijos 
taupymo svarbą, tam itin di-
delį dėmesį skiria įmonės va-

dovai. Tai atsispindi ir rezul-
tatuose: praėjusiais metais 
mūsų įmonės gamyba išau-
go 102 proc., o elektros ener-
gijos sunaudojome 96 proc., 
palyginti su ankstesniais me-
tais, taigi nors gamyba išau-
go, energijos suvartojame 
mažiau. Tai yra žymus rodi-
klis vertinant įmonės rezulta-
tus efektyvaus energijos nau-
dojimo srityje.“ 

Iš Utenos – vieninteliai
Didelė UAB „Utenos van-

denys“ valymo įrenginių te-
ritorija apšviesta LED švies-
tuvais, taupančiais elektros 
energiją. Ši investicija, pasak 
Č. Ulevičiaus, turėtų atsipirk-
ti per trejus metus. 

Energetikas pasakojo, kad 
technologinio proceso metu, 
valymo įrenginiuose apdo-
rojant nuotėkų dumblą, yra 

gaunamos biodujos, kurios, 
panaudojant įmonės turimą ko-
generatorių, yra naudojamos 
gaminant šiluminę energiją. Ji 
vėliau sunaudojama tiems pa-
tiems technologiniams proce-
sams apdorojant dumblą, ši-
lumos energijos šiam tikslui 
įmonei pirkti nereikia, perka-
ma tik patalpų šildymui ir karš-
tam vandeniui ruošti reikalinga 
šiluma. Taip pat yra pagamina-
ma apie trečdalį visos įmonė-
je suvartojamos elektros ener-
gijos, kuri naudojama savoms 
reikmėms. Č. Ulevičius apgai-
lestavo, kad šiuo metu, kai vis 
garsiau kalbama apie energeti-
nių išteklių taupymą, atsinauji-
nančių energijos šaltinių nau-
dojimą, kitos Utenos įmonės 
ne tik nepateko tarp geriausiai 
įvertintų, bet ir apskritai van-
giai dalyvauja „Žaliojo proto-
kolo“ judėjime, taigi jų konfe-
rencijoje sutikti neteko.

„Žaliojo protokolo“ apdovanojimas buvo skirtas
 UAB „Utenos vandenys“

„Žaliojo protokolo“ apdovanojimą
konferencijoje atsiėmė bendrovės 
„Utenos vandenys“ vyriausiasis 
energetikas Česlovas Ulevičius
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