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Pristatydami savo pirmąją Tvaraus verslo ataskaitą norime apžvelgti, ką per 

2020-uosius metus nuveikėme aplinkosaugos, socialinėje ir gerojo valdymo 

srityse, kokius tikslus šiose srityse keliame keleriems ateinantiems metams. 

Tai darome ne tik tam, kad atitiktume formalius reikalavimus, bet ir todėl, 

kad tvarumas yra viena iš mūsų vertybių ir yra neatsiejamas nuo mūsų verslo 

strategijos. Mūsų įmonė tvarų verslo vystymą ir taršos mažinimą įvardija kaip 

strateginę verslo kryptį. Esu įsitikinusi, kad tvaraus verslo ataskaitų rengimas 

įmonei padės dar aiškiau susidėlioti prioritetinių krypčių įgyvendinimo gaires.  

Tvaraus verslo ataskaitų rengimas ir rezultatų pristatymas yra svarbus tiek pačiai 

įmonei, tiek jos darbuotojams, tiek ir visuomenei bei kitoms suinteresuotoms 

šalims. Mes žinome, kad esame atsakingi ne tik už finansinius verslo rodiklius, 

bet ir kitas sritis, kurioms savo kasdienėje veikloje darome įtaką. 

„Integre Trans“ vardas tampa vis labiau matomas ir atpažįstamas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Esame sėkminga, 

pelningai dirbanti ir kasmet sparčiai auganti įmonių grupė. Įgyvendindami įmonės strategiją išsikėlėme ir naują tikslą  - 

kasmet įsivertinti, kokius darbus nuveikėme vystydami atsakingą ir tvarų verslą bei rengti tvarumo ataskaitas.

Vienas iš mūsų prioritetinių tikslų - mažinti taršą, o pirmiausia, tai mažinti į aplinką išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį. Progresyvūs transporto sektoriaus atstovai privalo įvertinti savo poveikį aplinkai, tad 

nuosekliai laikomės pozicijos turėti transporto parką, kurį sudaro tik naujos transporto priemonės, pasižyminčios 

žemesne CO2 emisija arba naudojančios alternatyvų kurą. Maksimalus mūsų vilkikų amžius yra mažesnis nei 

4 metai, jie atitinka aukščiausius standartus, EURO 6 reikalavimus. Žinoma, kad vien naujų vilkikų įsigijimas 

neparodo įmonės tvarumo krypties – šiam tikslui pasiekti reikalingos ir papildomos iniciatyvos. Mūsų įmonių viduje 

griežtai laikomasi JT pasirinktų tvarumo tikslų, o tai įgyvendinti padeda nuolat stebimi kuro sąnaudų rodikliai, 

analizuojamos CO2 išmetimo ataskaitos, optimizuojami maršrutai, naudojamos modernios IT technologijos. 

Vairuotojai mokomi saugesnių ir gamtai draugiškesnių vairavimo įpročių, prie taršos mažinimo prisideda ir kompanijos 

viduje rūšiuojamos atliekos, taupoma elektros energija, naudojami elektroniniai dokumentai, atsisakoma popierinių 

sąskaitų.  Taip pat atsakingai rūpinamės darbuotojais – investuojame į darbuotojų pritraukimą ir darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimą. Didindami darbuotojų gerovę ir ugdydami lojalumą praėjusiais metais pradėjome mokymų programą, visiems 

darbuotojams, suteikiame papildomą sveikatos draudimą. Reguliariai atliekame darbuotojų apklausas, siekdami geriau 

suprasti jų požiūrį į atliekamą darbą bei įvardinti stipriąsias ir tobulintinas sritis įmonės viduje. 

2020 m. prasidėjus COVID-19 sukeltai pandemijai, dauguma verslų patyrė sunkumų, turėjo koreguoti savo planus, 

stabdyti numatytą plėtrą. Kai vyksta daug pasikeitimų, ypač vertinga prisiminti svarbiausius pamatinius dalykus – tai yra 

vertybes, nes būtent jos padeda atlaikyti esamus išbandymus. 

Pastarieji metai išmokė mus dar labiau susitelkti, iššūkius mes pavertėme galimybėmis, buvome drąsūs ir atkakliai 

siekėme savo užsibrėžtų tikslų. Nors 2020-ieji buvo sudėtingi, bet tuo pačiu jie buvo ir ypatingi metai. 

Ir nepamirškime, kad pokyčiai pirmiausia prasideda nuo kiekvieno iš mūsų, todėl kviečiu ne tik elgtis socialiai atsakingai, 

bet ir skatinti kitų socialiai atsakingą požiūrį į žmones ir aplinką, kurioje veikiame bei gyvename. 

VADOVĖS ĮŽANGINIS ŽODIS
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Integre Trans įmonių grupę 2020 m. pabaigoje sudarė 5 įmonės:

Integre Trans įmonių grupė

Lietuva  

Integre Trans, UAB

Lenkija 
 

Integre Trans Poland Sp.z.o.o

Vokietija  

Integre Trans GmbH

Prancūzija  

Integre Trans France SARL

Prancūzija 

 

Integre Logistics SARL
naujas 6500 kv.m. sandėlis

I. INTEGRE TRANS

1.1. Apie įmonę

Mes esame „Integre Trans“ – krovinių pervežimo, sandėliavimo ir kitų logistikos paslaugų bendrovė, kuri savo veiklą pradėjo 

2008-aisiais. Šiandien įmonės transporto parką sudaro virš 500 vilkikų. Įmonė teikia paslaugas  klientams  Vakarų Europoje 

iš įvairių sektorių – maisto ir gėrimų, farmacijos, pramonės, gamybos, mažmeninės ir didmeninės prekybos,  negendančių 

prekių srities atstovais ir kt. Įmonė turi apie 2000 klientų. Vokietija, Prancūzija ir Beniliukso šalys yra pagrindinės rinkos, 

tačiau veiklos geografija yra plečiama kiekvienais metais įtraukiant naujas šalis, kaip pvz., paskutiniais metais pradėjo 

dirbti ir su Italija, Ispanija bei Jungtine Karalyste.

2016 m. buvo pradėta įmonės plėtra, nes reikėjo prisitaikyti prie stambesnių įmonių poreikio būti arčiau  jų,  teikti vietinį  

aptarnavimą bei greičiau reaguoti ir įgyvendinti konkrečius klientų poreikius. Be to, tiek vokiškos, tiek  prancūziškos  įmonės 

teikia pirmenybę bendravimui jų kalba, todėl veiklai šiose rinkose vystyti buvo reikalingi vietiniai darbuotojai. Šio tikslo 

įgyvendinimui įsteigti nauji filialai – 2016 m. Vokietijoje  buvo įsteigtas filialas, kuris  2017 m. įgijo įmonės statusą,   2018 

m. nauja įmonė atidaryta Prancūzijoje ir 2019 m. Lenkijoje, o 2020 m. atidarytas ir filialas Kaune. 

Per pastaruosius ketverius metus pasikeitė ir įmonės struktūra - atsirado naujų pozicijų, užauginti vidurinės grandies 

vadovai, buvo suformuoti padaliniai ir skyriai. Šiuo metu įmonėje dirba virš 800 darbuotojų, apie 100 jų yra biuro darbuotojai, 

o kitą dalį sudaro vilkikų vairuotojai. 

Esame stipriai auganti kompanija ir kiekvienas metais didiname savo apimtis - investuojame į procesų valdymą ir naujas 

technologijas, diegiame pažangius įrankius ir investuojame į savo darbuotojus.  

2020 m. buvo atliktas sudėtingas tarptautinis auditas ir pratęstas 2017 m. įgyto sertifikato galiojimas, kuris parodo, kad 

mūsų transporto paslaugos ir įmonės veikla atitinka aukščiausius kokybės ir saugumo - SQAS sistemos reikalavimus. 

SQAS – tai Saugos ir Kokybės vertinimo sistema (angl. Safety & Quality Assessment System), skirta nepriklausomam 

vertinimui, siekiant nustatyti logistikos paslaugų teikėjų ir chemijos pramonės produkcijos tiekėjų kokybės, darbuotojų 

saugos ir sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos sistemos atitiktį CEFIC (Europos chemijos pramonės taryba) reikalavimams. 

Išorinio audito metu „Integre Trans” rezultatas 2017 m.  įvertintas net  86 %, o 2020 m. jį pagerinome iki 91%. Tai  galėjome 

pasiekti tik mūsų darbuotojų  profesionalumo ir patirties dėka. Šis sertifikatas garantuoja,  kad įmonė klientams teikia 

saugias ir kokybiškas paslaugas bei rūpinasi aplinkosauga.

Bendrovė valdo įmones Lenkijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje, kurioje praėjusiais metais atidarė 6.500 kv. m sandėlį.
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1.2. Integre Trans verslo filosofija

Mūsų vizija
Tapti Europoje lyderiaujančia, kokybiškas logistikos paslaugas teikiančia 

organizacija.

Siekiame šios vizijos vadovaudamiesi Kokybės, Profesionalumo ir Atsakomybės vertybėmis. Mums svarbu ne tik 
mažinti taršą, bet ir edukuoti darbuotojus apie tvaraus gyvenimo būdo naudą aplinkai. 

Pastaruoju metu pasaulyje vis garsiau kalbama apie klimato kaitos iššūkius žmonijai. Didžiosios pramonės ir technologijų 

įmonės skelbia apie įsipareigojimus iki 2050 m. nebevartoti iškastinio kuro ir naudoti tik atsinaujinančių energijos išteklių 

pagamintą energiją. 

Akivaizdu, kad spartūs pasiekimai procesų skaitmenizacijos technologijose turi didžiulį potencialą sprendžiant 

sudėtingiausias socialines ir aplinkos problemas, todėl mes investuojame į inovacijas, naujas technologijas, IT projektus. 

Integre Trans, remdamasi sukaupta gerąja įmonių patirtimi, siekia tobulinti verslo praktiką, diegti šiuolaikiškus žmogiškųjų 

išteklių vadybos būdus ir taikyti gamtos išteklius tausojančias technologijas, žmogaus sveikatai nekenksmingas medžiagas 

bei procesus. 

Planuodama veiklą įmonė užtikrina skaidrų valdymą, plėtoja etiškus santykius tiek įmonės viduje, tiek ir su klientais bei 

partneriais, diegia korupcijos prevencijos priemones. 

Įmonės socialinės atsakomybės politika remiasi jos vizija, misija, vertybėmis ir trijų metų strategijoje patvirtintomis veiklos 

kryptimis bei tikslais.

Mūsų misija Būti patikimais partneriais, užtikrinant logistikos grandinės kokybę.
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1.3. Narystės organizacijose

Mes dalyvaujame šių Lietuvos ir tarptautinių organizacijų veikloje:

1.4. Pasiekimai: sertifikatai, apdovanojimai

2020 m. patekome į “Financial Times“ reitingų sąrašą  „TOP1000 Europe‘s Fastest Growing Companies“

Įgijome naujus ir atnaujinome jau turėtus sertifikatus:

Kokybės vadybos 
sistema

Aplinkos apsaugos 
vadybos sistema

1.5. Svarbiausi 2020 metų įvykiai

2020 m. mums visiems buvo neplanuotai kitokie. Pandemija per labai trumpą laiką iškėlė daug iššūkių, pakeitė mūsų visų 

kasdienybę. Pasikeitė labai daug dalykų – nuo to, kaip dirbame, kaip mokomės, kaip apsiperkame, iki to, kur leidžiame 

atostogas, kaip palaikome ryšius su artimaisiais ir draugais, kaip prisitaikome prie naujojo normalumo. Nepaisant šių 

didelių pokyčių mūsų veikla ir teikiamos paslaugos nepasikeitė. Pandemijos metu operatyviai plėtėme ir stiprinome įmonės 

paslaugų kokybę, taip pat auginome mūsų nuosavą parką. Nors praėjusių metų balandį ir gegužę, prasidėjus pandemijai, 

įmonės pajamos krito, tačiau buvo nuspręsta dėl to nestabdyti suplanuotų investicijų. „Integre Trans“ 2020 m. plėtė savo 

transporto parką, nors nemažai kitų vežėjų dėl pandemijos kaip tik stabdė investicijas. Pernai bendrovė savo transporto 

parką išaugino 130 vilkikų, dabar jame – daugiau kaip 500 transporto priemonių. Tai mums leido pajamas padidinti beveik 

ketvirtadaliu ir išlaikyti stabilų augimą.

Tiekimo grandinės 
saugumo sistema

Darbuotojų sveikatos ir 
saugos vadybos sistema

Kokybės, saugos, saugumo ir 
aplinkosauginio veiksmingumo 

patvirtinimas

Transporto turto 
apsaugos sertifikatas
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Pagrindiniai įmonių grupės rodikliai

„Integre Trans“ pajamos praėjusiais 
metais siekė 73 mln. Eur ir buvo 23 % 
didesnės nei 2019-aisiais. 

23%

Pajamos

Apie 40% „Integre Trans“ pervežimų pernai buvo atlikta 
 Vokietijoje,  

30% –  Prancūzijoje,  
po 10% –  Beniliukso šalyse ir Italijoje.

Pardavimų struktūra 2020 metais:

Vokietija ~ 45% vs 50% 2019 m. t.y. -10% -10%

Prancūzija ~ 40% vs 39% 2019 m. t.y. +2,5%;+2,5%

Kitos rinkos ~15% vs 11% 2019 m. t.y. +36%+36%

Investicijos: grupė per 2020 metus investavo apie 15 mln. Eur į vilkikų ir puspriekabių parko plėtrą: 

1/5 šių investicijų buvo atliktos grupės lenkiškoje įmonėje;1/5

4/5 šių investicijų buvo atliktos grupės motininėje įmonėje Lietuvoje.4/5

2020-aisiais nepamiršome ir savo strateginių tikslų tvarumo srityje. Tęsėme jau pradėtas vidines iniciatyvas. Visos grupės 

mastu dalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos kompensavome investuodami į inovacijas ir aplinkosaugines 

iniciatyvas. 

2020-aisiais ypač daug dėmesio skyrėme savo darbuotojams. Visus darbuotojus, kam reikėjo, aprūpinome darbo iš namų 

įranga, apsaugos priemonėmis ir kt. Daugelį veiklų perkėlėme ir pritaikėme nuotoliui - nuo vidinių iniciatyvų iki švenčių. 

Matavome emocinę darbuotojų būseną ir ėmėmės veiksmų išlaikyti bendrumą, motyvaciją ir emocinę gerovę.

FR
40% DE

45%

Kiti
15%

1/5

Lenkijoje

4/5

Lietuvoje

Įmonės grynasis pelnas išaugo 23 %,  
nuo 1,4 mln. Eur užpernai iki beveik  
1,7 (mln. Eur pernai)

Grynasis 

pelnas

23%
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II. TVARUS IR ATSAKINGAS INTEGRE TRANS VERSLAS

Pasak įvairių studijų ir tyrimų, transporto sektorius Lietuvoje – pats taršiausias. Beveik trečdalį (27,4 proc.) visų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmeta būtent transportas. Tikime, kad atsakingas požiūris ir noras sumažinti 

taršą prisideda ir prie mūsų verslo sėkmės, todėl skiriame daug dėmesio aplinkosauginiams klausimams.  Viena 

iš priemonių mažiau generuoti taršos – įsigyti efektyvesnius, t. y. mažiau taršius, vilkikus. Mūsų transporto parke 

nėra senesnių  priemonių nei 3 metai.  Be to, išmetamų teršalų kiekio mažinimas veda prie mažesnių eksploatacinių 

išlaidų.

2.1. Tvarios veiklos principai ir tikslai

Kasdienėje savo veikloje bendrovė vadovaujasi mūsų įmonės atsakingą veiklą apibrėžiančiais ir įprasminančiais 

dokumentais, kuriuos galima rasti Bendrovės interneto svetainėje:

 Tiekėjų elgesio kodeksas ir socialinė atsakomybė

 Sąžiningos konkurencijos ir korupcijos prevencijos politika

 Krovinių vežimo bendrosios sąlygos

 Saugumo politika

 Kokybės politika

„Integre Trans“ integruoti JTO Darnaus vystymosi tikslai

Turime savo tvarumo tikslus, o taip pat prisidedame prie Jungtinių Tautų Organizacijos darnaus vystymosi tikslų 

įgyvendinimo (angl. Sustainable Development Goals, SDGs). Įmonė supranta ir vertina visus Jungtinių Tautų  

Organizacijos nustatytus Darnaus vystymosi tikslus kaip svarbius vieną visumą sudarančius tikslus, kuriais 

siekiama kurti tvarų ir darnų pasaulį. Įvertinę mūsų veiklos procesus ir jų aplinkai bei bendruomenėms daromą 

įtaką išskyrėme tuos, prie kurių įgyvendinimo tobulindami savo veiklą ir procesus galime prisidėti prasmingiausiai.

 Vairuotojo žinynas

 Lygių galimybių ir nediskriminavimo politika

 Saugumo valdymo planas subrangovams

 Privatumo politika ( asmens duomenų apsauga)

Perkame tik naujus vilkikus, nes jie užtikrina mažesnes CO² emisijas. Visi mūsų parko vilkikai 
atitinka aukščiausius standartus bei EURO 6 reikalavimus.

Tvaraus vystymosi principai ir tikslai - tai nuoseklus planas, 

kaip pasiekti geresnę ir tvaresnę visų ateitį. Kaip ir kiekvienoje 

veikloje, taip ir logistikoje yra rizikų, kurias turime suvaldyti. Mes 

siekiame atkreipti dėmesį ir prisidėti prie globalių problemų 

sprendimo, tokių kaip: nelygybė, klimato pokyčiai, aplinkos 

blogėjimas, taika ir teisingumas. Ypatingą dėmesį teikiam 

tvariai logistikai, iš aplinkos apsaugos persprektyvos. Mes 

apibūdiname tvarų vystymąsi, kaip ilgalaikį finansų, kokybės, 

saugumo, darbuotojų, aplinkos ir visuomenės rezultatą.
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Šie tikslai yra integruoti į metinius tikslus ir įmonių grupė siekia užtikrinti, kad teikiamos paslaugos klientams būtų 

kokybiškos ir saugios aplinkai palankiausiu būdu. Tuo pačiu įmonių grupė suvokia, jog sparčiai augant verslui, yra 

neišvengiamai daroma įtaka natūraliai aplinkai, todėl yra kuriamos darbuotojų, partnerių bendruomenės, kuriose veikia 

bendradarbiavimo sąsajos. Savo veikloje vadovaujamės tvaraus verslo principais, kuriais siekiame atsakomybės prieš 

gamtą ir kitas susijusias šalis. Įmonių grupės tvaraus verslo principai - gamtos išteklių išsaugojimas, paslaugų kokybė ir 

klientų gerovė, darbuotojų sveikata ir sauga - integruoti visuose įmonių grupės veiklos procesuose. 

2.2. Atsakingos veiklos užtikrinimo būdai

Verslo etika ir socialinė atsakomybė

Visi „Integre Trans“ grupės darbuotojai yra supažindinti ir turi laikytis „Etikos kodeksas ir socialinė atsakomybė“ politikos, 

kuri leidžia darbuotojams suprasti veiklos standartus ir jiems keliamus lūkesčius bei nurodo,  kad sąžiningas verslas – 

tai mūsų jungtinė atsakomybė. 

Etikos kodeksas nustato „Integre Trans” įmonių darbuotojų etiško elgesio principus ir normas, kurių tiesiogiai 

nereglamentuoja vietiniai įstatymai ir kiti teisės aktai, darbo sutartys. Jis skirtas kurti saugią, demokratišką, pasitikėjimą 

skatinančią atmosferą, įtvirtinti pagrindinius įmonių veiklos principus ir normas bei juos atsakingai taikyti ir skatinti 

darbuotojų etišką elgesį ne tik atliekant savo funkcijas, bet ir vykdant kitą veiklą, kai yra atstovaujama bet kuri „Integre 

Trans“ įmonė. 

Etikos kodekse aprašoma, ką „Integre Trans“ grupės įmonės laiko krovinių vežimo kelių transportu vykdomos veiklos 

pagrindiniais reikalavimais sau, savo darbuotojams ir kurių įmonė laikosi vykdydama savo kasdienę veiklą. Visiems 

„Integre Trans“ įmonių tiekėjams taip pat yra taikomi šio kodekso reikalavimai ir nuostatos, kurie yra nurodyti „Tiekėjų 

elgesio kodeksas ir socialinė atsakomybė“.

„Etikos kodeksas ir socialinė atsakomybė“ apima daugelį darbo praktikoje pasitaikančių sričių – dėmesys klientams 

ir darbuotojams, saugumas ir kokybė, dėmesys aplinkai ir tvaraus verslo vystymas, verslo dovanų priėmimas, 

kyšininkavimas,  priekabiavimas, vaikų darbas, diskriminacija, asmens duomenų apsaugos bei daug kitų aktualių sričių. 

Užimtumas

Nediskriminavimas

Gebėjimų stiprinimas

Kvalifikuotos darbo jėgos prieinamumas

Priverstinio ar privalomojo darbo panaikinimas

Tvarus tiekimas

Produktų ir paslaugų išteklių efektyvumas

Medžiagų perdirbimas

Pirkimų praktika

Informacija apie produktus ir paslaugas bei ženklinimas

Energijos vartojimo efektyvumas

Investicijos į aplinkosaugą

ŠESD išmetimas

Klimato kaitos keliama rizika ir sumažinimo galimybės
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Sąžininga konkurencija ir antikorupcija

„Integre Trans“ siekia užkirsti kelią bet kokiai nesąžiningai ar neskaidriai veiklai. Savo veiklos vedami palaikome 

sąžiningos konkurencijos ir antikorupcijos politiką, pasisakome prieš bet kokį kyšininkavimą, neetišką konkurenciją. 

Savo veikloje laikomės šalies įstatymų ir teisės normų. Stengiamės įgyvendinti taikomus teisės aktus ir reglamentų 

reikalavimus, skaidraus, tvaraus verslo principus, atitikti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018:darbuotojų 

saugos ir sveikatos valdymo sistemos, ISO 28000:2007, TAPA TSR 3 lygio 2017 standartų ir SQAS keliamus 

reikalavimus.

Bendrovė taip pat turi ir vadovaujasi patvirtinta „Sąžiningos konkurencijos ir korupcijos prevencijos politika“. „Integre 

Trans“ netoleruoja korupcijos jokiomis jos formomis bei įsipareigoja imtis prevencinių priemonių, siekiant užkirsti 

kelią korupcijos apraiškoms ir kovoti su ja. Ši politika taikoma visiems grupės darbuotojams,  paslaugų,  konsultavimo    

ar kitų sutarčių pagrindu įmonių grupės interesais veikiantiems asmenims. 

Tiekėjų elgesio kodeksas ir socialinė atsakomybė

„Integre Trans“ koncentruojasi į savo tiekimo grandinėje turimų verslo santykių formavimą pagal aplinkos, socialinius 

ir etinius standartus. Mums svarbu užtikrinti, kad tvarumo standartų būtų laikomasi ne tik viduje, bet ir išorėje - dirbant 

su partreniais ir tiekėjais. Renkantis potencialius ir esamus tiekėjus, mums svarbu ne tik ekonominiai veiksniai, bet 

ir tvarūs sprendimai.  Siekiame, kad mūsų tiekėjai taip pat prisidėtų prie aplinkos saugojimo ir  kviečiame integruoti 

aplinkosauginius sprendimus ir į jų veiklą.

Dirbdama su partneriais „Integre Trans“ įmonių grupė vadovaujasi patvirtintu „Tiekėjų elgesio kodeksu ir socialine 

atsakomybe“ (toliau – Etikos kodeksas).  Įmonės pirmenybę teikia ilgalaikiam ir aukštus verslo skaidrumo bei tvarumo 

standartus atitinkančiam bendradarbiavimui. 

Siekdami prisidėti  ir mažinti korupcijos lygį Lietuvoje mes:

Esame už skaidrią ir sąžiningą veiklą, esame prieš bet kokios formos kyšininkavimą ir korupciją. 
Laikomės Lietuvos įstatymų ir teisės normų.

Turime patvirtintą „Sąžiningos konkurencijos ir korupcijos prevencijos politiką“, kuri mums leidžia laikytis 
skaidraus verslo principų. Kaskart ją peržiūrime ir papildome. Tai atlikome ir 2020-aisiais. 

Skaidrumo tikimės ne tik iš savo darbuotojų, bet taip pat  ir iš savo partnerių, tiekėjų ir kitų suinteresuotų 
grupių. 

Siekdami, kad  darbuotojai gerai juos žinotų ir vadovautųsi jų nuostatomis, skiriame laiko ir organizuo-

jame darbuotojų mokymus. Tai padeda mums pamatyti ir įvertinti rizikingas situacijas, suteikia žinių, kaip 
jose reiktų elgtis. 

Bendrovėje įdiegta galimybė apie pažeidimą pranešti tam skirtu el. paštu. Informaciją gali pateikti mūsų 
darbuotojai, klientai, verslo partneriai ar tiekėjai apie bet kokius su mūsų veikla susijusius ir susirūpinimą 
keliančius atvejus. 2020 m. negavome nė vieno pranešimo.
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Verslo partnerius „Integre Trans“ įmonės renkasi atsižvelgdamos į tvaraus verslo principų atitikimą ir laikymąsi. Iš tiekėjų 

tikimasi, kad jie savo veiklą vykdys vadovaudamiesi pagrindiniais aplinkosaugos, socialinės politikos ir gerojo valdymo 

(ASV) principais, Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais. Tikimasi, kad tiekėjai užtikrins saugią ir sveiką darbo aplinką 

savo įmonėje, taip pat saugias ir sveikas įmonės patalpas. Tikimasi, kad jie elgsis taip, kad įrodytų jų supratimą apie 

aplinką ir jos išteklių taupymą, taip pat integruotų kokybės valdymą į savo verslo procesus. 

Tiekėjų etikos kodeksą pradėjome taikyti nuo 2017 m., jis yra nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas pagal poreikį. 2020 m. 

Tiekėjų etikos kodeksas buvo atnaujintas du kartus. 

Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

„Integre Trans“ įmonės atsakingai laikosi bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 
nuostatų. Privatumo politika skelbiama Bendrovės interneto svetainėje. Asmens duomenų 
privatumui užtikrinti, mes:

• Vadovaujamės BDAR,  „Asmens duomenų saugos politika“, „Interneto puslapio 
privatumo politika“, „Informacijos saugumo politika“;

• Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių teisės aktų ir reglamentų
• Esant poreikiui, atliekame poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą  (angl. Data Protection Impact 
Assessment);

• Taikome tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones;

• Su tiekėjais pasirašome asmens duomenų tvarkymo sutartis.

Mes nuolat analizuojame ir stengiamės tobulinti savo procesus bei veiklą, kad galėtume apsaugoti 

asmens duomenis ir užtikrinti jų saugumą. 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2020 metais įmonei neskyrė jokių įspėjimų ir nurodymų dėl 

duomenų tvarkymo.

Kokybės politika

„Integre Trans“ įmonių grupė teikdama logistikos paslaugas vadovaujasi patvirtinta kokybės, aplinkos apsaugos, 

darbuotojų sveikatos ir saugos, tiekimo grandinės saugumo, saugos ir kokybės vertinimo bei krovininių transporto 

priemonių eksploatavimo saugumo politika.  

Šioje politikoje aprašomos „Integre Trans” įmonių grupės įmonių vizija, misija ir aukščiausios vadovybės integruotos 

kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos, tiekimo grandinės saugumo ir krovinių gabenimo saugumo 

(TAPA, SQAS) vadybos sistemos tikslai (toliau – integruota vadybos sistema arba IVS). IVS įgyvendinimui kiekvienais 

metais formuojami tikslai ir rodikliai. IVS politika yra žinoma visiems „Integre Trans“ įmonių darbuotojams, kurie 

vadovaujasi ja kasdieninėje darbo veikloje. IVS apibrėžti įmonių grupės tvaraus verslo principai:

GEROJO VALDYMO 
ASPEKTAI

SOCIALINĖS 
ATSAKOMYBĖS 

APLINKOSAUGOS 
ASPEKTAI
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Nuo krovinio pakrovimo, taip pat pervežimo metu ir iki iškrovimo pabaigos įmonių grupė seka visus savo gabenamus 

krovinius naudodamasi GPS sistema (GPS – globali padėties nustatymo sistema). Tai suteikia galimybę laiku 

reaguoti į bet kokią situaciją gabenant paprastus, pavojingus ar didelės vertės krovinius ir išspręsti visas kylančias 

grėsmes, incidentus. 

Saugos ir kokybės vertinimo sistemos SQAS Reikalavimai yra įdiegti ir sertifikuojami nuo 2017 m. Taikomos išimtys: 

10 Konkrečios transporto paslaugų rūšys ir 12 Maisto produktų tvarkymo praktika. 

Įdiegtos tiekimo grandinės saugumo vadybos sistemos tikslas – pagerinti tiekimo grandinės saugumą. Įmonių 

grupė vertina aplinkos saugumą, vykdo atitinkamus saugumo matavimus ir kitas kontrolės priemones. Yra sukurta 

saugumo programa, tiekimo grandinės saugumo tikslai integruoti į įmonių grupės metinius tikslus, saugumo 

uždaviniai yra nustatyti Užduočių ir procesų stebėjimo, matavimo dokumente. Saugumo programa yra sukurta pagal 

įmonių grupės reikalavimus, tačiau jeigu bus pateiktos kitų šalių sukurtos saugumo programos, galiojanti saugumo 

programa bus peržiūrėta.

Siekiant patenkinti įmonių grupės suinteresuotųjų šalių keliamus reikalavimus bei verslo strategijos įgyvendinimą, yra 

sukurta ir įdiegta integruotos vadybos sistema (toliau - IVS) integruojant standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018, ISO 28000:2007, SQAS ir TAPA 3TSR reikalavimus. 

Rizikų valdymas

Rizikų valdymas yra bendra Bendrovės valdymo bei planavimo dalis, apimanti ir „Integre Trans“ misiją, viziją bei 

vertybes. Rizikų valdymo principai padeda sukurti, išsaugoti ir realizuoti Bendrovės vertę. Rizikų valdymo modelis 

apibrėžia pagrindines sąlygas, reikalingas rizikų valdymo Bendrovėje efektyvumui ir rezultatyvumui užtikrinti. 

Įmonių grupė yra sukūrusi ir prižiūri veiklos grėsmių ir su saugumo vadyba susijusių grėsmių bei rizikos nustatymo, 

įvertinimo ir valdymo procedūrą, taip pat turime nustatytus būtinus kontrolės matavimus, atliekame vertinimus, 

atsižvelgiant į įvykių tikimybę ir poveikį. 

Rizikų ir grėsmių nustatymas, peržiūra, analizė ir vertinimas yra atliekamas periodiškai, ne rečiau kaip 1 kartą 

per ketvirtį, taip pat nedelsiant gavus informaciją, įvykus incidentams, įvykiams, nurodytiems rizikų valdymo 

dokumentacijoje. Atliekant vertinimą yra atsižvelgiama į įvykių tikimybę ir poveikį (pasekmes), kas apima:

1. fizines nesėkmes, potencialias ir iškilusias grėsmes, 

darbuotojų ir (ar) subrangovų pateiktą informaciją 

apie potencialius įvykius ir rizikas, pvz. grėsmė, 

pavojus, saugumo spragos (susilpnėjimas) darantys 

įtaką įmonės grupės darbuotojų ir (ar) subrangovo 

darbuotojų sveikatai ir saugai, aplinkosaugai, 

funkciniai, technologiniai transporto priemonių ir 

kitos infrastruktūros gedimai, nenumatyta atsitiktinė 

žala vežamam kroviniui ir (ar) vairuotojo sveikatai ir 

saugumui, aplinkosaugai ir kt.;

2. veiklos procesų grėsmes ir rizikas, taip pat 

saugumo valdymo reikalavimų susilpnėjimą ir (ar) 

dalinį ar visišką nevykdymą bei informaciją apie 

tikėtiną nevykdymą, žmogaus veiksnius ir kitas 

veiklas, kurios turi įtakos įmonių grupės veiklai, 

procesų valdymui ir vykdymui, sąlygoms, saugumui, 

aplinkosaugai ir kt.;
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Įmonės aukščiausioji vadovybė aktyviai siekia 

Rizikų valdymo modelį integruoti į planavimo 

procesus ir įpareigoja rizikų savininkus identifikuoti 

rizikas, jas nuolat vertinti, siūlyti rizikų valdymo 

priemones ir jas įgyvendinti.

Rizikų valdymo principai

Rizikų valdymo proceso metu identifikuojamos 

rizikos, analizuojamas jų galimas poveikis 

Bendrovei, įrašoma rizikos poveikio reikšmė pagal 

Rizikos poveikio vertinimo skalę bei nustatoma 

rizikos tikimybė. 

Parengiamas rizikų valdymo priemonių planas 

pagal Bendrovės Rizikų valdymo metodiką. Taip 

pat vykdoma rizikų ir jų valdymo priemonių plano 

įgyvendinimo stebėsena, siekiant maksimaliai 

padidinti Bendrovės sėkmę įgyvendinant 

strategiją, tikslus ir veiklos planą. Bendrovėje, reguliariai įvertinus atskirų rizikų 

tikimybę bei poveikį ir nustačius rizikos lygį, 

sudaromas svarbiausių rizikų žemėlapis, 

vaizduojantis atskirų rizikų tikimybes, poveikį ir 

jų lygius.

Aukščiausioji vadovybė ir Kokybės vadybos 

skyrius koordinuoja Bendrovės rizikų ir jų 

valdymo priemonių įgyvendinimo stebėseną, 

kurią vykdo rizikų savininkai ir už rizikų valdymo 

priemonių įgyvendinimą atsakingi asmenys. Aukščiausioji vadovybė ir Kokybės vadybos 

skyrius, siekdamas padidinti Rizikų valdymo 

metodikos efektyvumą Bendrovėje, reguliariai ir 

(ar) reikšmingai pasikeitus verslo aplinkai (vidinei 

ar išorinei) peržiūri rizikų valdymo procesus ir 

formas. Metodikos derinimas ir koregavimas 

vyksta vadovaujantis Bendrovėje nustatyta tvarka.

Atsakingi darbuotojai reguliariai fiksuoja, saugo 

ir dalijasi informacija ir duomenimis, reikalingais 

efektyviam Bendrovės rizikų valdymui užtikrinti.

Rizikų valdymas yra pamatinė įmonės strategijos 

rengimo dalis ir pagrindas sudarant veiklos 

planą. Įmonės aukščiausioji vadovybė turi siekti, 

kad rizikų valdymas, rizikų valdymo strategija, 

tikslai ir priemonės būtų susietos su įmonės 

strategija, veikla ir tikslais. 

3. tyčinius, suplanuotus veiksmus ir jų prevencijos 

valdymą, pvz. sukčiavimas, užvaldymas apgaulės 

būdu, tyčinė ir materialinė, fizinė žala, informacija 

apie grasinimus ar kitą nusikalstamą veiką, 

melaginga informacija turinti įtaką paslaugų 

suteikimui ir (ar) darbuotojų, subrangovų darbuotojų 

sveikatai ir saugai, krovinio saugumui, aplinkosaugai 

ar kitos nusikalstamos veikos;

4. įmonių grupės nekontroliuojamus veiksmus, pvz. 

trečiųjų šalių tiekiamos įrangos gedimai, netinkamai 

suteiktos paslaugos ir pan.;

5. saugumo įrangos atranką įsigijimo metu, techninę 

priežiūrą ir saugumo susilpnėjimą naudojimo 

metu, galimą įtaką ir poveikį kroviniui, darbuotojų, 

subrangovų darbuotojų sveikatai ir saugai bei kitus 

įvykius susijusius su saugumo įrangos naudojimu;

6. gamtos įvykius, kurie saugumo matavimus ir 

įrangą gali paversti neveiksmingais, taip pat turi 

įtakos veiklos ir procesų saugumui, kroviniui ir 

darbuotojų, subrangovų darbuotojų sveikatai bei 

saugai, gali paveikti aplinką ir jos apsaugą, sukelti 

aplinkosauginį incidentą ir (ar) įvykį, padaryti žalą 

aplinkai ir žmonėms, ir pan.;

7. suinteresuotųjų šalių grėsmes ir rizikas, pvz. 

reikalavimų vykdymo susilpnėjimas ar dalinis 

nevykdymas, neigiama įtaka įmonių grupės 

reputacijai ir pan.;

8. informacijos ir duomenų vadybą ir ryšius;

9. pasirengimo avarijoms, reagavimo, saugumo 

atkūrimo, veiklos tęstinumo grėsmes.
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Socialinės iniciatyvos

„Integre Trans“ suvokdama, jog vykdydama strategijoje numatytą veiklą, 

plėtrą bei svarbius projektus, gali daryti poveikį bendruomenių gyvenimo 

kokybei ir (ar) jų aplinkai, daug dėmesio skiria ir socialinės atsakomybės 

formavimui. „Integre Trans“ skatina darbuotojų savanorišką neatlygintiną 

įsitraukimą į visuomenei ar vietos bendruomenei svarbių tikslų įgyvendinimo 

veiklą ir, atsižvelgdama į tai, gali skirti paramą.

Paramos rinkimas.

Kalėdiniu periodu vietoje tradicinio apsikeitimo dovanėlėmis su kolegomis, pakvietėme aukoti dovanai 

skirtus pinigus, o surinktas lėšas skyrėme šeimai kovojančiai su klastinga liga. 

Kaip ir kiekvienais metais 2020 m. darbuotojus kvietėme aukoti savo dalį gyventojų pajamų mokesčio 

(GPM) VŠĮ „Pagalba tau“, remiančiam įmonių grupės darbuotojus atsitikus nelaimei (susirgus, netekus 

artimojo ar pan.). Iš šio fondo lėšų įmonės vadovė Žana Kel padeda įmonių grupės darbuotojams tiek 

asmeniškai, tiek iš surinktų lėšų finansiškai. 

COVID-19: parama gydytojams 

Pandemijos akivaizdoje ieškojome ir radome būdų, kaip galime padėti 

valstybei ir visuomenei kovoti su koronaviruso pasekmėmis ir mažinti 

jo padarinius.  „Integre Trans“ skyrė nepiniginę paramą -  pagelbėjo su 

koronavirusu kovojantiems medikams, prisijungdama prie iniciatyvos 

„Laikykitės, medikai!“.  Įmonė skyrė transportą,  kurą, o savanoriai darbuotojai 

padėjo išvežioti reikalingas priemones po rajonus. 

Daiktų ir drabužių parama Caritas organizacijai

Viena iš mūsų tvarumo programos “Think sustainable” iniciatyvų buvo 

kvietimas darbuotojams peržiūrėti namuose turimus daiktus, kurių nenaudoja 

ir suteikti jiems antrą gyvenimą paaukojant tiems, kuriems to labiausiai reikia. 

Daiktus rinkome ir aukojome Vilniaus Caritui, kuris savo ruožtu daiktus 

paskirsto mažas pajamas gaunantiems asmenims, vienišoms mamoms, 

benamiams, senjorams ir kitoms socialiai jautrioms visuomenės grupėms. 

Darbuotojai aktyviai nešė patalynę, rankšluosčius, indus, avalynę, vyriškus 

drabužius, knygas, higienos priemones ir kt., kuriuos nuvežėme organizacijai 

ir paaukojome. 

Pagrindinės 2020 m. vykdytos socialinės iniciatyvos
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III. APLINKOSAUGA
„Integre Trans“ principai ir įsipareigojimai, susiję su aplinkos apsauga 

bei darbuotojų sauga ir sveikata, nustatyti kokybės, aplinkos apsaugos, 

darbuotojų sveikatos ir saugos, tiekimo grandinės saugumo ir kokybės 

vertinimo bei krovininių transporto priemonių eksploatavimo saugumo  

politikos apraše. Minėtame apraše nustatytais principais siekiama kaip 

įmanoma efektyviau mažinti įmonių grupės vykdomos veiklos daromą 

neigiamą poveikį aplinkai bei užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą. 

Nustatytų prevencijos, saugumo, aplinkos tvarumo principų turi laikytis 

visos „Integre Trans“ veiklos procese dalyvaujančios suinteresuotosios 

šalys ir jų grupės.

Vadybos sistema Bendrovėje įdiegta nuo 2015 m., atitinkanti aplinkosaugos vadybos standartą ISO 14001, Efektyvaus 

valdymo ir kokybės sertifikatą ISO 9001: 2015, nuo 2017 m. įdiegtas kokybės, saugos, saugumo ir aplinkosauginio 

veiksmingumo patvirtinimas SQAS,  o nuo 2020 m. darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti standartą 

ISO 45001:2018 bei Tiekimo grandinės saugumo valdymo sistema ISO 28000: 2007. 

Aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema integruota į visus „Integre Trans“ veiklos 

planavimo, organizavimo ir valdymo procesus.

Bendrovės sertifikavimas ir naujų standartų diegimas užtikrina nuolatinį veiklos keliamo poveikio aplinkai, profesinės 

rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai mažinimą bei veiklai taikomų tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, 

reglamentais, kitais norminiais dokumentais nustatytų reikalavimų įgyvendinimą. 

Aukščiausia įmonės vadovybė yra įsipareigojusi užtikrinti nuolatinį aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos 

vadybos procesų gerinimą, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo didinimą ir vadovautis 

pagal vadybos procesui priimtinus standartus. „Integre Trans“ įmonių grupėje aiškiai nustatyta, kas yra atsakingas už 

tam tikrus vadybos procesus, jų koordinavimą, tobulinimą bei įgyvendinimą.

Siekiant efektyvaus ir savalaikio vadybos priemonių įgyvendinimo, vadybos priemonių įgyvendinimas integruojamas į 

metinius tikslus, už tam tikrų priemonių įgyvendinimą atsakingų darbuotojų metiniuose planuose. 

Atsižvelgiant į besikeičiančios ekonominės, socialinės ir gamtinės aplinkos sąlygas, kintančius ir Bendrovės veiklai įtaką 

darančius išorės ir vidaus veiksnius, sistemos procesai nuolat stebimi, peržiūrimi ir periodiškai koreguojami.  Įmonė 

nuolat investuoja į naujas technologijas, informacines priemones, tobulina procesus ir tokiu būdu gerina aplinkos bei 

darbo sąlygas.

Atsižvelgiant į identifikuotus aplinkos apsaugos aspektus bei profesinės rizikos veiksnius, taikomos tik patikimos 

ir kokybės standartus atitinkančios, poveikį aplinkai mažinančios bei darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios 

priemonės.

Profesinės  rizikos  veiksnių identifikavimas ir jų reikšmingumas vertinamas vadovaujantis visuotinai priimtinomis rizikų 

valdymo metodikomis bei galiojančiais tarptautiniais, Lietuvos Respublikos ir Bendrovės vidaus teisės aktais, taip pat 

atsižvelgiant į nuolat didinamo veiksmingumo rodiklių pokyčius, Bendrovės įsipareigojimus suinteresuotosioms šalims, 

poveikio trukmę, dažnį, pavojingumą, pasekmes ir kt. 

Darbuotojų žinių atnaujinimui ir gilinimui  periodiškai organizuojami mokymai darbuotojų aplinkosaugos klausimais. 
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Svarbūs „Integre Trans“ veiksmai tvarios veiklos link:

 CO2 emisijos mažinimas

 Transporto degalų tausojimas ir valdymas

 Rūšiavimas, perdirbimas, taupymas ir atliekų mažinimas 

 Vandens tausojimas ir valdymas

 Energijos tausojimas

3.1. CO2 emisijos mažinimas

2020 m. išsikėlėme sau tikslą nusistatyti CO2 emisijų mažinimo tikslus, ne rečiau kaip kasmet kitų metų tikslus,  taip 

pat buvo suplanuota nustatyti energijos, vandens vartojimo ir susidarančių atliekų mažinimo tikslus. Nuolat stebime, 

kaip CO2  rodikliai įgyvendinami mūsų procesuose. Dalyvavome tvarumo konferencijose, seminaruose, komunikacijos 

projektuose, kur gavome gerų įžvalgų tvarios veiklos plėtojimui, konkrečiai verslui naudingais patarimais. 

Turime tikslus, stebime rodiklius, ieškome, kur būtų galima optimizuoti sąnaudas, sumažinti išmetamą taršą. Mes 

galime apskaičiuoti CO2 išmetimą sistemoje, galime pateikti klientams ataskaitas,  bendradarbiaujame su  TK’ Blue 

agentūra. 

“TK’Blue” agentūra yra pelno nesiekianti transporto reitingavimo ir ženklinimo agentūra, kuri vertina, reitinguoja, 

skatina kiekvieno suinteresuotojo asmens ekologinę veiklą, laikantis teisės aktų ir kitų reglamentų reikalavimų, 

susijusių su išmetamu CO2 kiekiu ir socialine atsakomybe.  “TK’Blue”  suteikia priėjimą prie globalios ir pripažintos 

paslaugų platformos, kuri leidžia matuoti ir įvertinti savo pasirinktų tikslų poveikį visuomenei, tobulinti juos, dinamiškai 

bei tvariai dalintis savo patirtimi. 

Darbuotojams organizuojame įvairiais iniciatyvas: 2020 m. skatinome naudotis automobilių dalijimosi paslaugomis, 

dviračiais, paspirtukais, kas taip pat prisideda prie taršos mažinimo tikslo. 

 Inovacijos ir technologijos 

              (nauji įrankiai, nauji vilkikai ir pan.)

 Darbuotojų skatinimas ir įtraukimas

 Klientų ir tiekėjų įtraukimas į tvarią veiklą

„Integre Trans” daug dėmesio skiria naujoms technologijoms, procesų 

modernizavimui ir atnaujinimui, kas labai padeda optimizuoti logistikos 

procesus, gerinti aptarnavimą ir mažinti išlaidas. Mes nuolat naujiname 

sistemas, kurios leidžia automatizuoti procesus, pagreitinti juos ir 

suteikti klientams prieigą prie krovinių sistemos, leidžiančios stebėti 

savo krovinius realiu laiku. 

Mažesnis išmetamųjų teršalų kiekis reiškia mažesnes veiklos sąnaudas. 

Transporto sektoriuje išmetamas anglies dioksido kiekis auga sparčiau 

nei bet kuriame kitame sektoriuje, todėl ypač jaučiamas spaudimas ir 

auga reikalavimai veikti kuo tvariau. 

Perkame tik naujus vilkikus, nes jie generuoja mažiau  CO2 emisijų. Mes siekiame išnaudoti technologijų galimybes 

mažinant užterštumą, todėl perkame naujus vilkikus, kuriuose įdiegtos pažangiausios technologijos. Mūsų parką 

sudaro virš 500 modernių transporto priemonių, atitinkančių aukščiausius standartus ir technologijas, siekiant 

sumažinti CO² išmetimą.
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Visi „Integre Trans“ vilkikai atitinka „Euro 6“ emisijų standartą.  Be abejonės, vien naujų vilkikų įsigijimas neparodo 

įmonės tvarumo krypties – šiam tikslui pasiekti reikalingos ir papildomos iniciatyvos. Kompanijos viduje griežtai 

laikomasi JT numatytų tvarumo tikslų, o tai įgyvendinti padeda nuolat stebimi kuro sąnaudų rodikliai, analizuojamos 

CO2 išmetimo ataskaitos, optimizuojami maršrutai, naudojamos modernios IT technologijos. Vairuotojai mokomi 

saugesnių ir gamtai draugiškesnių vairavimo įpročių, prie taršos mažinimo prisideda ir kompanijos viduje rūšiuojamos 

atliekos, taupoma elektros energija, naudojami elektroniniai dokumentai, atsisakoma popierinių sąskaitų. 

Vilkikų parko plėtroje numatytas fokusas į ekologiškesnį  transportą – LNG vilkikų įsigijimas. Integre Trans planuoja 

auginti LNG vilkikų skaičių, tikimąsi, kad šie vilkikai iki 2025 m. sudarys bent 10% viso parko. 

Plečiame intermodalines paslaugas ir integruojame vis naujas linijas tolimų krovinių pervežimui. Pagrindiniai koridoriai 

– Vokietija, Prancūzija, Italija, Šveicarija, Didžioji Britanija. Intermodalinių pervežimų pagrindiniai privalumai:

Planuojame, kad iki 2025 metų Integre Trans vilkikai nuvažiuos 30 km mažiau keliais.

Nuo 2019 m. turime įsivardinę ir nusistatę tuščių kilometrų mažinimo rodiklius. Tam naudojame skaitmeninius 

įrankius ir technologijas, kurios padeda tai kontroliuoti.  Nuo 2019 m. vilkikuose yra įdiegtas greičio ribojimo 

funkcionalumas, o tai padeda mažinti sąnaudas ir efektyviai vairuoti.  

Turime įsteigtas ekonominio vairavimo vadybininkų pareigybes. Taip pat kartą per mėnesį apdovanojami 

ekonomiškiausiai važiavę vairuotojai. 

Optimaliai suplanuojame krovinių gabenimo maršrutus

Didiname nuosavo transporto efektyvumą suplanuodami optimaliausius maršrutus, optimizuodami krovinius, 

naudodami technologijas ir krovinių sekimo sistemą. Efektyviam vairuotojų maršrutui sudaryti ir valdyti „Integre 

Trans“ vadybininkai rengia ir siunčia vairuotojams efektyvius krovinių vežimo maršrutus per Tracking map app’są. 

Didina saugumą keliuose

Optimizuoja eismo srautus

Sumažina kelių apkrovimą

Mažina C02 emisiją

3.2. Transporto degalų tausojimas ir valdymas
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3.3. Vairuotojų mokymo centras ir vairavimo akademija  

Kiekviena logistikos įmonė turi savo darbo specifiką, kryptis, taisykles ir vertybes, kuriomis vadovaujasi. Norėdama užtikrinti 

aukštą vairuotojų kvalifikaciją, „Integre Trans“ yra įsteigusi mokymų centrą, kuriame visi jos vairuotojai nuolat gerina savo 

įgūdžius ir periodiškai kelia kvalifikaciją. Po mokymų vairuotojai atlieka testus, kad būtų įvertinamas pasiektas žinių lygis.

Ekonominio vairavimo mokymuose Integre Trans vairuotojai mokomi,  kaip mažinti degalų sąnaudas ir optimizuoti kelionių 

išlaidas vairuojant. Stebime vairavimą nuotoliniu būdu ir įspėjame vairuotojus matant blogus vairavimo parametrus. 

Matuojame ir stebime: vilkiko tuščiąją eigą, variklio apkrovą, viršytas apsukas, autopiloto naudojimą, riedėjimą, ekonominį 

greitį ir darbinių stabdžių naudojimą.

„Integre Trans“ mokymų centre pirmiausiai yra lavinami vairuotojo įgūdžiai. Jis mokomas vairuoti saugiai sau ir 

aplinkiniams. Ne mažesnis dėmesys kreipiamas ir į ekologinio vairavimo supratimą, nes gyvename pasaulyje, kurį reikia 

tausoti ir kiekvienas savo veiksmais turime prisidėti prie taršos mažinimo.

2020 m. 2 kartus suorganizuotos aplinkosaugos pratybos vairuotojams, parengti protokolai. 

Vilkiko vairavimo įgūdžiai gerėja nuvažiavus kiekvieną papildomą kilometrą, tačiau egzistuoja riba, kai vairuotojas pradeda 

per daug savimi pasitikėti ir padidėja klaidų tikimybė. Būtent mokymasis padeda išvengti šios „duobės“. Taip pat reikia 

nepamiršti, kad nuolat kinta kelių eismo taisyklės, atsiranda nauji apribojimai, todėl turi vykti pastovi vairuotojo įgūdžių 

kontrolė. Keičiasi technologijos, griežtėja ekologijos ir saugumo kelyje reikalavimai, ir visa tai vairuotojus skatina nuolat 

gilinti savo žinias.

Esame įsteigę ekologinio vairavimo akademiją ir rengiame ekologinio 

vairavimo mokymus. Turime įsigiję tam specialiai skirtą vilkiką.  

Vairuotojų apmokymas, nuolatinis žinių ir įgūdžių atnaujinimas, 

testavimas duoda gerų rezultatų – mažėja kuro ir priežiūros išlaidos, 

padidėja saugumas. Kiekvieną mėnesį apdovanojame ekologiškiausiai 

važiuojančius vairuotojus. Vairuotojų mokymas yra vienas iš mūsų 

verslo prioritetų.

Mokymosi metu atliekama vairavimo analizė: telematinės sistemos 

padeda matyti, kaip konkretus žmogus vairuoja transporto 

priemonę, analizuojamos jo daromos klaidos, mokoma išnaudoti 

visą technikos priemonių suteikiamą naudą, lavinamas įžvalgumas. 

Taip pat atliekama įvairių situacijų analizė, mokoma krovinių 

krovimo, tvirtinimo subtilybių, dokumentų pildymo niuansų. Žinoma, 

labai svarbu mokyti ir eismo įvykių prevencijos, taigi yra atliekamos 

įvairios simuliacijos, nagrinėjami vairuotojo veiksmai įvykus įvykiui ir 

ieškoma būdų, kaip jų išvengti.

Vairuotojai yra viena svarbiausių dalių tiekimo grandinėje, todėl investuodami į jų įgūdžių lavinimą bei kvalifikacijos kėlimą, 

prisidedame ne tik prie kokybiško krovinių gabenimo, bet ir prie saugios darbo aplinkos kūrimo bei gamtos taršos mažinimo.
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3.4. „Žalioji politika“ biure

Rūšiuojame atliekas perdirbimui

• Prekių užsakymas rečiau ir didesniais kiekiais

• Komunikacijai naudojame nuotolinės komunikacijos įrankius (skype vaizdo konferencijos su 

klientais/partneriais)

• Surenkame panaudotą popierių

• Rūšiuojame  baterijas 

• Atiduodame spausdintuvo kasetes perdirbimui

• Nenaudojamos IT įrangos saugus utilizavimas

Tausojame vandenį

• Atsisakėme vandens aparatų ir plastmasinių talpų. Atlikome vandens kokybės tyrimą, kuris 

parodė, kad vanduo yra tinkamas ir saugus, todėl naudojame geriamą vandenį iš krano

• Turime nusistatę vandens suvartojimo rodiklius: vid. 1 darbuotojui 1,3 m3. Tikslas - mažinti 

kas metus po 1 %.  

• E-parašo naudojimas

• Elektroninės sąskaitos klientams

• Elektroniniai dokumentai įmonės viduje 

• Ekologiškų kanceliarinių prekių naudojimas

Mažiname popieriaus vartojimą

Taupome elektros energiją

• Išjungiame visus elektroninius prietaisus (kompiuteriai, kopijavimo aparatai, spausdintuvai, 

skeneriai), kai jie nenaudojami

• Naudojame tik energiją taupančias lemputes

• Užklijavome specialius ženkliukus mums priminti apie tai.

Rinkdamiesi bet kokią įrangą atsižvelgiame į jos elektros suvartojimo kaštus, skaičiuojant bendrą nuosavybės kainą. 

Taip siekiame įsigyti mažiau elektros energijos vartojančią įrangą.

Turime nusistatę elektros suvartojimo rodiklius: vid. 1 darbuotojui 132,95 kWh. Tikslas - mažinti kas metus po 1 %.  

Mažiname CO2 biure šiomis priemonėmis
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3.5. Inovacijos ir technologijos

„Integre Trans“ įmonėse yra diegiamos naujausios technologijoss ir investuojama į savo sistemos vystymą, siekiant 

didinti efektyvumą ir sumažinti veiklos kaštus. Technologijų pagalba išsprendžiame sudėtingas logistikos problemas, o 

to rezultatas – puikiai suvaldytas krovinių pervežimo procesas ir patenkinti klientai.  Esame automatizavę daug rutininių 

darbų ir funkcijų. Esame įmonė, kuri domisi IT naujovėmis, inovacijomis ir jas diegiame, nes matome jų naudą – palengvina 

mūsų darbuotojų darbą, jie turi mažiau rutininio darbo, be to greičiau atliekami darbai, gerėja mūsų teikiamų paslaugų 

• Sąskaitų faktūrų administravimo įrankio pagalba 

atsisakyta popierinių sąskaitų, pagreitintas sąskaitų 

faktūrų surinkimo procesas, reikšmingai suefektyvintas 

išlaidų tvirtinimas ir identifikavimas.

• Automatizavome personalo valdymo procesus 

su personalo valdymo sistema HCM.LT Greičiau 

atliekame įdarbinome procesus. Mes nebeturime 

popierinių atostogų prašymų, viskas derinama ir 

tvirtinama el. erdvėje. 

• Naudojame „Cloud“ technologijos duomenų 

apsikeitimui.

• Be abejo, CRM klientų ryšiams valdyti – Hanna CRM 

sprendimas.

• Skaitmenizuoti krovinių užsakymo dokumentai ir 

sąskaitos.

• 100 % EDI – įdiegta vilkikų sekimo sistema, kuri 

sujungia mūsų vadybininkus su vairuotojais ir 

klientais, o tai  leidžia jiems lengvai siųsti instrukcijas, 

pakrovimo ar iškrovimo informaciją arba konkrečius 

klientų reikalavimus. 

• Naudojame BI  įrankį, kurio pagalba analizuojame, 

stebime veiklos rezultatus ir priimame sprendimus. 

Grafinių ataskaitų dėka matome tendencijas ir galimas 

rizikas. Duomenys apjungiami iš įvairių sistemų– 

transporto valdymo sistemos, buhalterinės apskaitos 

sistemos, klientų ryšių valdymo sistemos (CRM), todėl 

matome tikrą situaciją realiu laiku.  

• Palaikomas Office 365 paketas, ypač pamėgome 

programas komandiniam darbui, bendradarbiavimui 

ir komunikacijai, kas mums leidžia greitai dalintis 

klausimais ir atsakymais, efektyviai sureaguoti ir 

pasitvirtinti sprendimus, dirbti kartu ties projektais 

ir nuotoliniu būdu. Informaciją vadovas gali stebėti 

darbui naudojamose sistemose online. 

„Žaliosios“ energijos naudojimas

„Integre Trans“ pagrindinis bendrovės biuras yra įsikūręs pastate “ PREMIUM”,  turi BREEM sertifikatą su “OUTSTANDING” 

įvertinimu. Auditą atliko sertifikuotas BREEAM partneris – UAB „VESTA Consulting“, “PREMIUM” buvo įvertintas 86,6 

balais iš 100. Pagal “GreenBookLive” šis pastatas pateko į TOP 100 tvariausių biuro pastatų tarptautiniu mastu, parodantis 

brandą, tvarumą bei atsakingumą žmonėms ir aplinkai. BREEAM sertifikatas (angl. Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method) yra pasaulyje pirmaujantis projektų, infrastruktūros ir pastatų tvarumo vertinimo 

metodas. BREEAM sertifikatu įvertinami nauji ir jau eksploatuojami pastatai. 

Pastatas turi ir žaliosios energijos sertifikatą, nes naudojama elektros energija, kuri 100 % pagaminama iš atsinaujinančių 

energijos išteklių (AEI). Naudodami elektros energiją iš AEI prisidedama prie aplinkos, kurioje vykdome savo veiklą, 

tausojimo ir išreiškiame savo požiūrį į šalies ekologines problemas.

Dirbame su IT partneriu ir vystome savo sistemą, kur 

padeda optimizuoti degalų naudojimo efektyvumą ir 

sumažinti poveikį aplinkai.

Vystome savo nuosavą transporto ir krovinių užsakymo 

sistemą, suteikiame prieigą klientams.
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3.6. Darbuotojų skatinimas ir įtraukimas

Per pastaruosius kelerius metus turėjome eilę veiklų, renginių, iniciatyvų, skirtų tvarumo sričiai. Manome, kad 

kiekviename žingsnyje svarbu galvoti, kaip tai paveiks aplinką. 

Mūsų darbuotojai yra įsipareigoję tvariai plėtrai ir  aktyviai įsitraukia bei dalyvauja tvarumo projektuose.  Šviesdami ir 

skatindami tvarią elgseną „Integre Trans“ įmonėse vystome „Think sustainable“ programą, kurią sudaro įvairios vidinės 

darbuotojams skirtos tvarumo iniciatyvos -  tai įvairios tvarumą skatinančios veiklos, asmeninės patirtys, informaciniai 

ir edukaciniai straipsniai, patarimai, kuriais dalinamės vidiniame socialiniame tinkle Yammer. 

3.7. Klientų ir tiekėjų įtraukimas į tvarią veiklą

Siekiame, kad tiek mūsų klientai, tiek tiekėjai taip pat prisidėtų prie aplinkos saugojimo ir turėtų aiškius planus, kaip jie 

prisidės prie siekio mažinti CO2 emisiją. 

Kuo toliau, tuo dažniau pastebime, kad mūsų klientai, rinkdamiesi partnerius, kelia reikalavimą dirbti su tokia įmone, 

kurių požiūris į tvarų ir atsakingą verslą, sutampa su jų požiūriu ir vertybėmis. 

„Integre Trans“ turi tiekėjų etikos kodeksą, kuriame aiškiai apibrėžiamos nuostatos ir veiklos principai, kurių siekiame, 

kad laikytųsi ir mūsų partneriai. 

Praėjusiais metais mūsų klientus pakvietėme prisidėti prie tvarios veiklos ir išsiuntėme laiškus su kvietimu atsisakyti 

popierinių krovinių dokumentų ir sąskaitų siuntimo. Tokiu būdu mažinamos spausdinimo, pašto išlaidos, taupomas 

laikas, greitėja dokumentų apsikeitimas ir, žinoma, mažinama tarša. 

3.8. Gerosios praktikos

Siekdami dar efektyvesnio kokybės valdymo, žengiame vienu žingsniu į priekį ir norime jums pristatyti “Integre Trans” 

gerųjų praktikų naudojimo vadovą, kurio pagrindinės rekomendacijos yra, jog “Integre Trans” rinktų ir, atsižvelgiant 

į poreikį, integruotų savo veikloje, procesuose užsienio ir vietos trečiųjų šalių gerąsias praktikas, jomis dalintųsi 

tarpusavyje.

Visi “Integre trans” darbuotojai skatinami palaikyti gerųjų praktikų paieškos ir įgyvendinimo įmonėje iniciatyvas. 

Pagrindinis gerųjų praktikų įmonėje įgyvendinimo tikslas – tobulinti įmonės procesus: padaryti juos greitesnius, 

patogesnius, efektyvesnius ir saugesnius, įtraukiant visus įmonės darbuotojus į procesų gerinimą.

2020 m. buvo išleistas gerųjų praktikų vadovas ir sudėliotas 2021 m. gerųjų praktikų įgyvendinimo planas. 
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3.9. Pasiekimai ir rezultatai

Per 2020 m. mums pavyko sumažinti:

CO2 emisiją beveik 6%.

Kuro sąnaudas 2.14%.

Elektros suvartojimą  10%.

Tuščius kilometrus  8%.

Popieriaus suvartojimą 50%.

Elektroninių dokumentų 

ir sąskaitų dėka pašto 

išlaidas 38%. 

Sudiegti 100 sistemos patobulinimų  mūsų nuosavoje krovinių sistemoje. IT įrankių dėka padidinome darbo našumą 

5%.

Virtuali komunikacija išaugo iki  60%. Žinoma, didelės įtakos tam turėjo ir pandemija, bet tai mums padėjo sutaupyti 

ir laiko, ir kaštų.

Užsakymų pristatymas laiku, vykdant sutartinius įsipareigojimus, išaugo iki 98%. Išaugus kokybei, padaugėjo 

tiesioginių klientų iki 15%. 

Eco Vadis reitingavimo metu surinkome 58 taškus iš 100 galimų, ir su šiuo rezultatu patenkame tarp TOP 20% 

kompanijų. „EcoVadis“ – agentūra, atliekanti įmonių pasiekimų darnumo srityje vertinimus visame pasaulyje. 

• Incidentų, susijusių su krovinio saugumo, transportavimo ir ekspedijavimo paslaugų pažeidimais, 

skaičius % nuo visų pervežtų krovinių. Tikslas ne daugiau kaip 0,5% nuo pervežtų visų krovinių. 

Rodiklis 2020 m. - 0,55%. 

• Incidentai ir įvykiai susije su DSS,  2020 m. - 0 vnt. 

• Nelaimingų atsitikimų darbe 2020 m. – 0 vnt. 

Paruošėme ir dalinomės straipsniais: apie pozityvią pandemijos įtaką aplinkosauginiams klausimams, apie popierių: 

nuo medžio iki knygos, apie galimybes tvaresnei buičiai kurti, apie taisyklingą atliekų rūšiavimą ir itin aktualią mūsų 

organizmams miego svarbą.

2021 m.  taip pat kviesime ir organizuosime iniciatyvas, kurios pamažu keičia požiūrį ir įpročius į draugiškesnius planetai, 

kurioje gyvename.

2020 metais startavusi THINK SUSTAINABLE programa įmonių grupėje jau įsibėgėjo. 

Įgyvendinome 6 tvarias iniciatyvas: įkūrėme knygų bibliotekėlę (siekiant mažinti popieriaus 

sueikvojimą perkant tų pačių knygų kopijas); kooperavomės ir važiavome į darbą su 

kolegomis (mažinant CO2 išmetimą mieste), mokėmės taisyklingai rūšiuoti, rinkome 

nebenaudojamus daiktus ir drabužius Caritui, žiūrėjome filmą aplinkosaugine tema ir 4 

mėnesius vykdėme žingsnių iššūkį, kuris buvo orientuotas tiek į tvarumą, tiek į mūsų sveikatą.

Incidentų rodiklis
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IV. ŽMONĖS
„Integre Trans“ vykdo veiklą srityje, kur konkurencijos koncentracija 

yra labai didelė. Išlaikyti ir pritraukti naujus darbuotojus tampa vis 

sudėtingiau ir užima daugiau laiko. Darbuotojai yra įmonės didžiausias 

turtas, nes jų pastangų dėka įmonės pasiekia gerų rezultatų, todėl ir 

dėmesys darbuotojams yra vienas iš strateginių prioritetų. „Integre 

Trans“ yra išsikėlę strateginį tikslą – ugdančios, skatinančios vidinę 

karjerą ir bendradarbiaujančios organizacinės kultūros kūrimas. 

Matome, kad augant darbuotojų skaičiui, reikia daug daugiau veiksmų ir 

Sąžiningas atlyginimų mokėjimas Darbuotojų sveikatos ir saugumo užtikrinimas

Žmogaus teisių apsauga ir garantijos Lyčių lygybės užtikrinimas ir kontrolė

Kvalifikaciniai darbuotojo mokymai

Politikos

Įmonė kasdienėje savo veikloje personalo valdymo srityje 2020 m. vadovavosi personalo valdymo politika, Lygių 

galimybių ir nediskriminavimo politika, kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos, tiekimo 

grandinės saugumo ir kokybės vertinimo bei krovininių transporto priemonių eksploatavimo saugumo  politika 

(kokybės politika), asmens duomenų apsaugos politika. Šias politikas galima rasti įmonės interneto svetainėje.

4.1. Sveikatos ir saugumo darbe politika

„Integre Trans“ turi sveikatos ir saugumo darbe politiką, kurios nuostatos yra integruotos į kokybės, aplinkos 

apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos, tiekimo grandinės saugumo ir kokybės vertinimo bei krovininių 

transporto priemonių eksploatavimo saugumo politiką (kokybės politiką). Šios politikos tikslas – identifikuoti 

pavojus ir rizikas, kurios egzistuoja grupės įmonėse ir su kuriomis gali susidurti darbuotojai bei įvardinti 

priemones, kuriomis stengiamasi sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių iki minimumo. Nauji įmonių 

grupės darbuotojai supažindinami detaliai su vidinėmis saugaus darbo taisyklėmis prieš pradedant darbus. 

priemonių siekiant užtikrinti efektyvią vidinę komunikaciją, reikia veiklų ir iniciatyvų skatinant ir išlaikant darbuotojų 

motyvaciją, didinant jų įsitraukimą ir lojalumą. Taip pat daugiau dėmesio turi būti skiriama ir vadovų lyderystės ugdymui. 

Pagrindiniai personalo valdymo principai, kuriais vadovaujamės „Integre Trans“ įmonėse:
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4.2. Darbuotojai

Nepaisant karantino mes ir toliau ieškojome naujų komandos narių, o įdarbinimo procesus perkėlėme į elektroninę 

erdvę – pokalbiai su kandidatais vyko ir nuotoliniu būdu. 

2020m. priimti nauji darbuotojai

333

Iš jų  nauji vairuotojai

297

Darbuotojų amžiaus vidurkis 

38,56

Vairuotojų amžiaus vidurkis

39,82

Biuro darbuotojų amžiaus vidurkis

30,52
Biuro darbo stažas

2,56 metų

Darbuotojų kaitos rodiklis 2020 

m. buvo 5,5%. Didžioji dalis šių 

darbuotojų grupės įmones paliko 

savo noru, norėdami išbandyti save 

kitose srityse.

2020 m. praktiką mūsų įmonėse atliko 

4 studentai. 2021 m. planuojame 

šį skaičių didinti, taip pat stiprinti 

bendradarbiavimą su universitetais, 

aukštosiomis mokyklomis ir 

kolegijomis.

Administracijos darbuotojų.

Turime darbuotojų iš skirtingų šalių ir 

tautų – čia dirba 10 skirtingų tautybių 

atstovų.

55 % vadovų yra užaugę įmonės 

viduje.

5,5% Kaitos rodiklis 4 Studentai 29 Amžiaus vidurkis

10 Tautybių 55% Vadovų
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Koks dabar yra įsitraukimo lygis mūsų įmonėje?

Kas motyvuoja skirtingų skyrių darbuotojus?

Koks yra pasitenkinimas konkrečiais darbo aspektais?

Kokius pokyčius turėtume įgyvendinti?

Darbuotojų įsitraukimo ir pasitenkinimo darbu tyrimo rezultatai parodė, kad labiausiai įmonės darbuotojus motyvuoja 

mūsų žmonės, vadovai ir įmonės novatoriškas požiūris, o taip pat tyrimas atskleidė, kad įmonės darbuotojai teigiamai 

vertina turimus išteklius, dauguma jaučiasi gerbiami, pripažinti, įgalinti veikti. Apklausa taip pat suteikė naudingų įžvalgų 

dėl tobulintinų sričių ir paskatino imtis tikslinių priemonių darbuotojų įsitraukimui ir motyvacijai didinti. 

Tokio tipo apklausas kartosime ir 2021 m., matuosime pokytį ir atliksime reikalingus veiksmus. Įmonė nuosekliai dirba ir 

siekia, kad darbuotojų pasitenkinimas savo darbu nuolat augtų.

2020 m. buvo atliktas psichosocialinių veiksnių tyrimas, siekiant įvertinti darbuotojų patiriamą stresą darbo aplinkoje ir 

psichologinę savijautą, kurio duomenys parodė, kad darbuotojai jaučiasi gerai. 
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72 Tyrimo anketas užpildė ir savo nuomonę išsakė 70% visų įmonės darbuotojų, iš jų 72% darbuotojų 

įmonę kaip darbdavį rekomenduotų savo draugams ar pažįstamiems.

Darbuotojų įsitraukimas

2020 m. liepos mėn. buvo atliktas darbuotojų įsitraukimo tyrimas, kurio metu buvo klausiama įvairių klausimų apie tai, kaip 

įmonių grupės darbuotojams patinka dirbti savo darbą, ar rekomenduotų įmonę, kurioje dirba, kaip gerą vietą dirbti, kaip jie 

vertina kolegas, bendradarbiavimą, vadovus, darbo organizavimą ir pan. 

Įsitraukimas į darbą yra nusiteikimas dirbti ir pastangos daryti tai, kas svarbu įmonei. Vienas iš mūsų personalo valdymo 

uždavinių – formuoti tokią įmonę ir vidinę kultūrą, kur mūsų darbuotojai jaustųsi komfortiškai, saugiai, būtų proaktyvūs ir 

lojalūs. Ši apklausa mums padeda nustatyti:

Lyčių įvairovė

Vadovaujančiose pozicijose moterys 47%, specialistų lygmenyje 34%

Administracijos darbuotojai 81

Moterys

35%

Vyrai

65%
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Kompetencijų ugdymas 

Darbuotojų kompetencijos ir žinios – svarbi sritis, į kurią nuolat investuojame. Be pagrindinių ir privalomų mokymų, 

kuriuos turi išklausyti mūsų darbuotojai, organizuojame įvairius papildomus mokymus, skirtus tobulėjimui, ugdymui ar 

naujų gebėjimų įgijimui.

Siekiame sukurti efektyvią, kompetentingą organizaciją, kurioje veikla grindžiama bendromis vertybėmis, o sprendimai 

priimami greitai reaguojant į besikeičiančią situaciją. Šiam tikslui pasiekti įmonė identifikuoja ir įvardija strateginius 

darbuotojų įgūdžius ir gebėjimus – kompetencijas, kurie turi didžiausią įtaką organizacijos sėkmei, strateginių tikslų 

įgyvendinimui ir lyderystės ugdymui. 

2020 m. buvo sukurtas ir patvirtintas darbuotojų kompetencijų modelis, kurio tikslas – nustatyti sėkmingam strategijos 

įgyvendinimui reikalingas kompetencijas, jas tobulinti ir vystyti, periodiškai atlikti kompetencijų ugdymo progreso 

vertinimą. 

„Integre Trans” įmonių grupė 2020 m. stiprino lyderystės, vadovavimo ir kitas „minkštąsias“ kompetencijas pasitelkdama 

tam eilę įvairių priemonių. 

„Integre Trans“ taip pat organizuoja bendrųjų kompetencijų ugdymo mokymus, suteikia galimybę darbuotojams 

dalyvauti įvairiuose seminaruose, konferencijose, kuriose darbuotojai tobulina darbui reikalingus įgūdžius, susipažįsta 

su savo srities naujovėmis bei kitų įmonių gerosiomis praktikomis. Įmonė yra parengusi mokymo programas, kurios 

ugdo verslo, vadybinius, vadovavimo ir asmeninius įgūdžius. Mokymai vedami lietuvių ir anglų kalbomis. 

Įmonė siekia, kad kiekvienam darbuotojui būtų nustatyti su strategija susieti individualūs tikslai, kurių jie siektų 

remdamiesi „Integre Trans“ vertybėmis – atsakomybe, kokybe ir profesionalumu. Kompetencijų vertinimo pokalbio 

metu aptariamos darbuotojų kompetencijos kėlimo, mokymosi, karjeros galimybės bei darbuotojo lūkesčiai. Šiame 

procese dalyvauja visi administracijos darbuotojai. 

2020 m. savo darbuotojus kvietėme dalyvauti vidiniuose streso valdymo, aktyvaus klausymosi įgūdžių, grįžtamojo 

ryšio, emocinio intelekto pagrindų, laiko planavimo ir prioritetų nustatymo mokymuose.

2020 m. mokymuose dalyvavo darbuotojų 82 %

2020 m. vykdytų privalomų mokymų sąrašas:

• ADR Pavojingų krovinių vežimas

• Maršrutų planavimo mokymai

• BBS mokymai

• informacijos saugumo mokymai

• Korupcijos prevencija

Vadovams vidutiniškai teko 3 dienos, 

vadybininkams ir specialistams – 

1,5 dienos mokymų, o vairuotojui -  2 

dienos mokymų.

7 mokymų programos buvo pilnai 

paleistos per e. mokymų platformą.

Kiekvienais metais sudaromas 

planas ir mokymų grafikas. 

• Aplinkosaugos mokymai

• Saugumo incidentų mokymai

• Rizikos valdymo mokymai

• BDAR ( GDPR) mokymai
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Darbuotojai pakeitė veiklos sritį ar padalinį Darbuotojas pakilo pareigose ir tapo viduriniosios
 grandies vadovu

Karjera 

Įmonė suteikia galimybes ir skatina darbuotojų karjerą. 2020 m. karjeros galimybėmis pasinaudojo 7 darbuotojai:

Naujų darbuotojų integravimas 

Naujų darbuotojų adaptacijos procesas įmonėje įgyvendinamas pagal 2020 m. atnaujintą tvarką ir procesą. Naujiems 

darbuotojams sudaromas bandomojo laikotarpio užduočių planas, darbuotojai supažindinami su organizacine struktūra, 

kultūra, tradicijomis, skyriais ir jų funkcijomis, taikomomis tvarkomis ir darbo principais. Naujoko įvedimo programos 

tikslas – padėti naujokams greičiau pažinti įmonę ir integruotis į kolektyvą, suprasti darbo principus bei sėkmingai 

pradėti dirbti. 

Naujokų dienos organizuojamos ne rečiau kaip kartą per ketvirtį gyvai, o karantino metu – nuotoliniu būdu. 

3 1

Darbuotojų sveikata 

2020 m. „Integre Trans“ įgijo naują tarptautinį saugos ir sveikatos standartą ISO 45001. Taip pat atnaujinome Darbuotojų 

saugos ir sveikatos tvarką. Reaguodami į pandemiją ir visuotinį karantiną sukūrėme aiškius vidinius procesus ir metodikas, 

leidžiančias mums veikti efektyviai ir sėkmingai, siekiant užtikrinti saugų ir kokybišką darbą sudėtingu visiems metu.

„Integre Trans“ įmonės nuolatos skatina ir palaiko sveiką darbuotojų gyvenseną, sportinę veiklą ir rūpinimąsi fizine 

sveikata. Savo darbuotojams taip pat periodiškai rengiame mokymus, susijusius su darbo sauga ir aplinkosauga.

Turime paskirtus darbuotojų sveikatos ir saugos atstovus įmonėse, kurie atstovauja darbuotojus visais saugos ir 

sveikatos klausimais.

Per 2020 m. įvyko 2 susitikimai su darbuotojų atstovais su vadovybe dėl sveikatos ir saugos, kurių metu buvo aptarti 

aktualūs klausimai. Taip  pat  buvo sukurtas  el. pašto adresas dss@integretrans.lt, siekiant efektyvesnio bendradarbiavimo 

su sveikata bei sauga susijusiais klausimais. 

Parengta nauja tvarka Vietinės ugniagesių komandos aprašymas, gavus pranešimą apie gaisro įvykį UAB „Integre Trans“ 

biure, siekiant darbuotojų saugumo kilus gaisro grėsmės atvejui. 

Įmonėje turime darbuotojus, išsilaikiusius ir įgijusius priešgaisrinės saugos pažymėjimus ir sveikatos žinių atestavimo 

pažymėjimus, skirtus pirmosios pagalbos mokymui. 

Kaip ir kasmet tęsėme ligų prevencijos programą. Bendrovėje organizuojami privalomi profilaktiniai sveikatos patikrinimai 

ir darbuotojų profilaktiniai skiepijimai. 

Taip pat darbuotojams periodiškai organizuojami papildomi kraujo tyrimai patogiai darbo vietoje.
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Jau trečius metus įmonė remia darbuotojų dalyvavimą Vilniaus bėgimo maratone, nuperka 

bėgimo aprangas, sportinius batelius, sumoka dalyvavimo mokesčius visiems dalyvaujantiems.

Atlygio sistema

Nustatant „Integre Trans“ įmonių  grupės  darbuotojų  atlygį, yra vertinami  šie  esminiai  kriterijai: 

Nuo gripo 

Nuo erkinio encefalito paskiepyti  darbuotojų

Nuo pneumokoko
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2020 m. atlikti 32 biuro darbuotojų sveikatos patikrinimai. Visi vairuotojai privalomai tikrinasi sveikatą kas du metus.

Darbo funkcijos ir pareigybės

Kvalifikacija Atsakomybė ir indėlis į įmonės veiklą

Darbuotojo pasiekimai 

Pareigybių atlyginimo lygis rinkoje

Asmeninės darbuotojo kompetencijos

Mūsų atlygio sistemą sudaro:

Bazinis atlyginimas  
(nustatomas individualiai ir diferencijuojamas 
atlyginimo struktūros intervalų ribose); 

Papildomos naudos 
(tai socialinę darbuotojų gerovę kuriančios 
ir lojalumą skatinančios programos);

Priedai už veiklos rezultatus, pasiektus KPI.

Atlyginimai darbuotojams peržiūrimi kartą 
per metus arba pagal poreikį. 

2020 m. peržiūrėjus „Integre Trans“ 
darbuotojų atlyginimus jie buvo padidinti 
vidutiniškai 22,8%. 

Papildomos naudos:

Lanksti darbo pradžia

Metų darbuotojų rinkimai ir apdovanojimai

Sveikinimai įvairiomis progomis

Vaisių dienos

Sveikatos patikrinimas biure, skiepai

Praktinių žinių ir įgūdžių tobulinimas

Karjeros galimybės

Sveikatos draudimas

Vidiniai mokymai

Staigmenos ir įvairios bendros veiklos

22,8 %
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2020 m. atlikti 32 biuro darbuotojų sveikatos patikrinimai. Visi vairuotojai privalomai tikrinasi sveikatą kas du metus.

Praktinių žinių ir įgūdžių tobulinimas

Karjeros galimybės

Sveikatos draudimas

Vidiniai mokymai

Staigmenos ir įvairios bendros veiklos

Taip pat turime ir individualias papildomas naudas:

Dovana naujam darbuotojui – įmonės 

gertuvė

Dovana sėkmingai praėjus bandomąjį laikotarpį – 

džemperis su įmonės logotipu

Dovana gimtadienio proga (kasmet 

renkama balsavimo būdu)

Išdirbus metus laiko įmonėje (kasmet) dovanojama 

gertuvė

Programa „Atvesk draugą“ kai 

rekomenduotas darbuotojas sėkmingai 

praeina 3 (trijų) mėnesių bandomąjį 

laikotarpį ir lieka dirbti, jį rekomendavęs 

darbuotojas gauna dovanų čekį

Sveikinimas vestuvių proga – dovanų čekis

Sveikinimas gimus vaikui – dovanų čekis

Aukštojo ar aukštesniojo mokslo studijų, susijusių 

su atliekamu darbu, baigimo proga – dovanų čekis

Artimojo netektis (sutuoktinis, vaikai, tėvai, 

broliai/seserys) 1 MMA dydžio parama

Investicinis gyvybės draudimo kaupimo programa 

(SEB), dalyvauti gali darbuotojas išdirbęs ilgiau kaip 

1 metus laiko. 

Papildomas sveikatos draudimas

Visi mūsų įmonės darbuotojai nuo pirmos jų darbo dienos įmonėje yra draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų.

Darbuotojai taip pat vertina papildomą sveikatos draudimą, kurį gauna, kai išdirba įmonėje vienerius metus. Draudimas 

darbuotojams suteikia galimybę greičiau ir patogiau gauti su sveikata susijusias paslaugas: gydytis pasirinktose 

sveikatos priežiūros įstaigose, lankytis pas gydytojus specialistus, atlikti įvairius tyrimus, pirkti vaistus, naudotis kitomis 

sveikatos stiprinimo paslaugomis. 

VšĮ Pagalba Tau

Esame įsteigę paramai skirtą fondą, kurio tikslas – prisidėti prie darbuotojų socialinių poreikių ir idėjų įgyvendinimo. 

Numatyta, kad parama skiriama darbuotojui nutikus nelaimei šeimoje – netekus šeimos nario, susirgus rimta liga ar 

kitomis aplinkybėmis. 

2020 m. parama buvo skirta 3 darbuotojams. 
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Darbuotojų gerovė karantino metu

Sparčiai plintant COVID-19 virusui Lietuvoje 2020 m. kovo mėn. „Integre Trans“ ėmėsi visų būtiniausių ir papildomų 

veiksmų tam, kad, pirmiausia, būtų išlaikytos visos darbo vietos, užtikrintas darbuotojų saugumas ir būtų išlaikyta 

ramybė bei darbuotojų įsitraukimas. Taip pat buvo sudaryta COVID-19 situacijų valdymo grupė, paskirti atsakingi 

COVID-19 situacijų grupės nariai už komunikaciją, kurie konsultavosi su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, 

reguliariai viešino ir naujino informaciją apie koronavirusą ir jo prevenciją stenduose, TV ekranuose, el. laiškais, telefonu, 

taip pat konsultavo darbuotojus kilus klausimams dėl COVID-19. Pandemijos metu atidžiai sekėme oficialius šaltinius 

ir rekomendacijas, rengėme pranešimus darbuotojams – kaip saugoti sveikatą, kaip elgtis, kaip organizuoti komandų 

darbą per nuotolį. Buvo sukurta informacinė tvarka ir patvirtintas procesas dėl koronaviruso susirgimų fiksavimo, 

siekiant išvengti viruso protrūkių. Reguliariai primindavome darbuotojams dėl saugios elgsenos, skatinome saugoti tiek 

save, tiek ir aplinkinius, vengti kontaktų.

„Integre Trans“ savo darbuotojams suteikė galimybę dirbti nuotoliniu būdu – pasidarėme nuotolinio darbo tvarką, 

suteikėme prisijungimus prie sistemų dirbant ne biure, suorganizavome įrankius nuotoliniam darbui ir operatyviai 

prisitaikėme prie darbo iš namų karantino metu. Tiems darbuotojams, kurie neturėjo reikiamų priemonių nuotoliniam 

darbui namuose, jos buvo parūpintos, pavyzdžiui, kompiuteriai ir stacionarūs ekranai, ausinės ir kt. įranga.

Visi vairuotojai buvo aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, skirtomis apsisaugoti nuo COVID -19.  Prasidėjus 

pandemijai reguliariai pradėta vykdyti vilkikų dezinfekcija.

Koronavirusas  į kiekvieno gyvenimą įnešė tam tikro nerimo, todėl emocinę darbuotojų būklę ėmėme stebėti ir matuoti. 

Tam buvo atlikta vidinė apklausa apie savijautą, o gauti duomenys padėjo aiškiau įvertinti vidinę darbuotojų savijautą, 

atliepti darbuotojų lūkesčius ir suteikė vertingų įžvalgų priimant svarbius sprendimus. 

Vidiniai „Integre Trans“ renginiai ir iniciatyvos taip pat nenutrūko, o persikėlė į virtualią erdvę – nuo susitikimų, 

susirinkimų iki vidinių iniciatyvų, filmų rekomendacijų, viktorijų ir pan.

4.3. Pagrindiniai pasiekimai 2020 metais

Buvo sukurti kompetencijų modeliai ir ugdymo planai.

Vykdyti motyvaciniai ir veiklos vertinimo pokalbiai su 

darbuotojais. 

Atnaujinta ir patobulinta naujokų įvedimo tvarka.

Organizuotos 2 naujokų dienos.

Organizuoti tiek vidiniai, tiek ir išoriniai personalo 

mokymai, tiek gyvai, tiek ir nuotoliniu būdu (online).

Įdiegta virtualių (on-line) mokymų platforma.

2019 m. pabaigoje startavo vadovų ugdymo programa 

“Lyderių klubas”, kuri sėkmingai buvo tęsiama ir 2020.

Organizuoti metų darbuotojų rinkimai.

Pradėtas leisti mėnesinis naujienlaiškis darbuotojams.

2020 m. birželio – liepos mėn. buvo atliktas darbuotojų 

įsitraukimo ir darbdavio verčių vidinis tyrimas. 
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APIE ATASKAITĄ

„Integre Trans“ rengdama tvarumo pažangos ataskaitą, vadovaujasi Jungtinių Tautų (JT) inicijuoto Pasaulinio susitarimo 

(angl. Global Compact) principais ir Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative, GRI) 

rekomendacijomis, kurios padeda įvertinti veiklą pagal susijusius ekonominius, aplinkosaugos, darbuotojų, žmogaus 

teisių, rinkos ir santykių su visuomene rodiklius. 

Šioje  ataskaitoje pristatomi 2020 m. „Integre Trans“ darbai ir pasiekimai socialinės atsakomybės srityje, susijusioje su 

rinka, aplinkosauga, santykiais su darbuotojais bei visuomene. 

Ataskaitoje aprašomos įmonės socialinės atsakomybės strateginės kryptys, veiksmai ir pasiekimai. 

2021 m. „Integre Trans“ sieks išlaikyti šiuo metu vystomą socialinės politikos modelį, laikysis 2020 m. priimtų politikų  ir 

tvarkų, pagal poreikį diegsis naujas ir  atnaujins esamas.  Ir toliau daug dėmesio bus skiriama socialinei lygybei taikant 

sąžiningo atlygio modelį, siekiant lyčių lygybės, užkertant kelią bet kokio tipo diskriminacijai, korupcijai, užtikrinant 

darbuotojų saugumą ir geriausią sveikatos apsaugą.

Klausimus arba komentarus bei pastabas dėl tvarios veiklos ataskaitos tobulinimo kviečiame teikti el. paštu  

marketingas@integre.lt

Ši ataskaita rengiama lietuvių ir anglų kalbomis. 

Ji skelbiama įmonės interneto svetainėje www.integretrans.lt (skiltyje „Apie mus“). Ataskaita nėra audituota.

Įmonės tvaraus verslo ataskaita yra skelbiama tinklapyje. Pirmoji „Integre Trans“ tvaraus verslo ataskaita apima 

laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. 

Taip pat sieksime užtikrinti visas žmogaus teises ir išvengti bet kokių  pažeidimų. 

Įmonės aukščiausioji vadovybė daug dėmesio skiria vertybių puosėlėjimui, įmonės 

tradicijų ir kultūros puoselėjimui, žmogaus teisėms, darbo ir asmeninio gyvenimo 

balansui, tobulėjimui ir tikslų siekimui vystant verslą tvariai. 
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