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Pirmoje ataskaitoje apžvelgėme mūsų įmonių veiklos rezultatus

per tvarumo prizmę - tai leido pamatyti kur esame ir link ko

judame, o antroji suteikia progą pamatuoti progresą, įžvelgti

dėsningumus, dar tiksliau susidėlioti ateities strateginius tikslus.

Ši ataskaita - ne tik trumpas sustojimas pasidžiaugti tuo, ką

pasiekėme, bet ir mūsų veiklos skaidrumo įrodymas bei

motyvacija siekti daugiau.

Integre Trans įmonių grupėje tvarumą suprantame ir vykdome

per šias sritis:

Aplinkosauga: Mūsų įsipareigojimas aplinkosaugai rodomas

valdant energiją, vandenį, atliekas, taršą ir šiltnamio efektą

sukeliančias dujas.

Socialinė atsakomybė: Mūsų pastangos yra sutelktos į atsakomybę

prieš darbuotojus, mūsų klientus ir vykdomą socialinį poveikį

bendruomenei.

Gera valdysena: Mes akcentuojame gera valdysena paremtą

įmonės veikimą ir tvarumu grįstą rizikos valdymą.

Vadovės 
žodis

Žodis „tvarumas“ nėra naujas Integre Trans įmonių veikloje. Jį

galite sutikti viename iš trijų mūsų pagrindinių vertybių –

atsakomybės – apibrėžime, jis yra integruotas mūsų

strateginiuose tiksluose, jį galite rasti kiekviename iš įmonių

grupės veiklos gaires ir įsipareigojimus aprašančių politikų ir

procesų, jis nėra svetimas mūsų darbuotojams, kurie rodo

iniciatyvą susijusių klausimų kėlimui ir sprendimui, o taip pat jis

atsispindi ir šiame dokumente, kuris yra antroji mūsų veiklos

tvarumo vertinimo ataskaita.
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galimybių sparnų“, laimėjome konkurso „Eco Performance Award“

nominacijoje „The Transformer of the Year“, o taip pat

prisijungėme prie organizacijos „European Clean Trucking

Alliance“, kurios tikslas paspartinti ES šalių perėjimą prie

ekologiškų vilkikų.

Sparti verslo plėtra ir tarptautiniai bei nacionaliniai įvertinimai

tvarumo srityje ne tik įgalina, bet ir įpareigoja, todėl itin vertiname

savo darbuotojus, kurių dėka šiandien esame sėkmingi, matomi ir

motyvuoti judėti į priekį. Darbuotojų gerovei užtikrinti kiekvieną

dieną atliekame žingsnius susijusius su darbuotojų sauga ir

sveikata, lygybės užtikrinimu ir įvairovės palaikymu, galimybių

tobulėti sudarymu ir paskatinimu, sąmoningumo didinimu.

2021 m. mes taip pat atnaujinome savo įvaizdį ir suformavome

komandos šūkį „Anywhere for you“. Šis šūkis – tai žinutė, kurią

norime ištransliuoti savo klientams, partneriams ir darbuotojams,

reiškianti, kad jūsų poreikiais rūpinamės labiau ir tai įrodome savo

pastangomis ir darbo rezultatais kiekvieną dieną.

Nors 2021 m. mes vis dar gyvenome iššūkių kupinoje aplinkoje,

tačiau komandinio darbo dėka sugebėjome pasiekti puikių

rezultatų: intensyviai plėtėme nuosavo transporto parką

investuodami į naujus vilkikus, daugiau nei dvigubai

padidinome darbuotojų skaičių, stipriai išauginome metinius

apyvartos ir pelno rodiklius, plėtėme klientų geografiją naujų

šalių rinkomis, į savo veiklą integravome dar vieną JT darnaus

vystymosi tikslą – „Nelygybės mažinimą“, buvome įvertinti

auksiniu EcoVadis medaliu, patvirtinančiu, kad patenkame tarp

5% geriausiai vertinamų kompanijų aplinkosaugos, darbuotojų ir

žmogaus teisių, etikos ir tvarumo srityse, įrodėme, kad esame

verti aukščiausio lygių galimybių įvertinimo – trijų „Lygių

galimybių
- Žana Kel
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1. APIE MUS



Apie mus

Tarptautinė transporto ir

logistikos paslaugų teikimo

bendrovė.

Verslą pradėję 2008 m., šiandien esame jau daugiau kaip

1000 darbuotojų ir 2000 klientų turinti įmonių grupė, savo

veiklą įregistravusi keturiose šalyse – Lietuvoje,

Vokietijoje, Prancūzijoje ir Lenkijoje.

Integre Trans, UAB
Vilnius (pagrindinė būstinė); 
Kaunas, Lietuva

Integre Trans Poland, 
Sp.z.o.o
Lenkija

Integre Trans, GmbH
Ulm, Vokietija

Integre Trans France,
SARL
Paryžius, Prancūzija

Integre Logistics, SARL
Épône, Prancūzija; sandėlis

Mūsų transporto parką sudaro apie 750 vilkikų ir 800 puspriekabių, kurie per

paskutinius metus aptarnavo daugiau kaip 30 tūkstančių užsakymų Vakarų

Europos šalyse. Pagrindinės mūsų veiklos rinkos yra: Vokietija, Prancūzija,

Beniliukso šalys, Didžioji Britanija, Italija, Ispanija. 6
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Pagrindinės Integre Trans įmonių 
grupės teikiamos logistikos ir 
transportavimo paslaugos: 

Daliniai ir pilni kroviniai

Kontraktinė logistika

GPP transportavimas

JIT ir JIS transportavimas

Pavojingi kroviniai

Skubūs kroviniai

Konsultacijos logistikai

Atvirkštinė logistika

Mūsų teikiamos transportavimo ir logistikos paslaugos

aptarnauja plataus spektro industrijas:

Mažmeninės prekybos

Medicinos ir farmacijos

IT

Popieriaus ir pakuotės

Maisto ir gėrimų

Žemės ūkio

Chemijos

Plieno ir pramonės

Automobilių pramonės Gamybos



Spartus įmonės augimas, didėjantys tarptautinių klientų
reikalavimai kokybei, brandėjantis įmonės vertybinis požiūris į
socialinę atsakomybę bei aplinkos apsaugos klausimus lemia ir
būtinybę visa tai atliepti imantis konkrečių veiksmų. Tvarų ir
atsakingą Integre Trans įmonių grupės veiklos vykdymą
atspindi įdiegtos sistemos ir įgyti sertifikatai bei įvertinimai, iš
kurių pagrindiniai:
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APYVARTA, € VILKIKŲ SKAIČIUS

531

535

750
2019

2020

2021

2019 2020 2021

DARBUOTOJŲ 
SKAIČIUS

1147500288

(iš jų 985 vairuotojai)

Iš jų LNG 2021 
metų pabaigai –

20.

Taip pat, 2021 m. mes buvome įvertinti auksiniu EcoVadis
medaliu, kuris nurodo, kad esame tarp 5% geriausiai
vertinamų kompanijų keturiose kategorijose –
aplinkosaugoje, darbuotojų ir žmogaus teisėse, etikoje,
tvarume.

Kokybės vadybos 
sistema 

Aplinkos apsaugos 
vadybos sistema

Tiekimo grandinės 
saugumo sistema

Darbuotojų sveikatos 
ir saugumo vadybos 

sistema

Kokybės, saugos, saugumo 
ir aplinkosauginio 

veiksmingumo 
patvirtinimas

Transporto turto 
apsaugos sertifikatas
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2021 m. Integre Trans įmonių grupės finansiniai rodikliai

augo: pajamos didėjo – 36%, o pelnas net 193%. Per šiuos

metus pradėjome daugiau dėmesio skirti Didžiosios

Britanijos bei kitų Europos šalių rinkoms. Tai puikiai

atspindi pardavimų struktūra pagal šalis: 85% visų

pervežimų 2020 m. buvo atlikti Vokietijoje ir Prancūzijoje.

Tuo tarpu 2021 m. šis procentas sumažėjo iki 73%, o tai

reiškia didesnį procentą pasiskirsčiusį per kitas rinkas, iš

kurių pagrindinės yra Beniliukso šalys, Italija, Jungtinė

Karalystė, Ispanija.

Sparčiai augant pardavimams, svarbu išlaikyti ir

atitinkamą diversifikaciją tarp klientų. Per 2021 m.

didžiausias klientas apėmė apie 5% nuo visų metinių

pardavimų. Šį pozityvų rodiklį sieksime išlaikyti ir toliau.

Metinis pajamų augimas

Metinis pelno augimas

193%

73 mln. Eur

2019
60 mln. Eur

2020

2021
99 mln. Eur

2019
1,4 mln. Eur

2020
1,8 mln. Eur

2021
5,5 mln. Eur

36%

Finansiniai rodikliai
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Pardavimų struktūra 2021 m. pagal šalis (pervežimų 
procentas):

100 vnt.110 vnt.
10 vnt. 
LNG tipo 
vilkikų  

2021 m. siekdami įgyvendinti išsikeltus strateginius tikslus ir toliau

intensyviai investavome į vilkikų parko didinimą: įsigijome 100 vnt. Volvo

markės vilkikų, 110 vnt. Mercedes Benz vilkikų ir 10 vnt. Iveco LNG modelio

vilkikų, pasižyminčių daug mažesniu CO2 išmetimo rodikliu. Bendra

investicijų suma siekė apie 17 mln. Eur. (2020 m. – apie 15 mln. Eur.)

Kitos šalys Vokietija

Prancūzija Beneliukso šalys

Italija Jungtinė Karalystė

33,9%
39,1% 

6,3%

9,3% 

9,2%
Verslo plėtros planas 2022 m.:

Bendro vilkikų parko didinimas iki 1000 vnt.

Klientų pasitenkinimo didinimas

Pardavimų didinimas iki 130 mln. EUR 

Darbo našumo ir kokybės didinimas, diegiant 

technologinius sprendimus

Ugdančios, skatinančios vidinę karjerą ir 

bendradarbiaujančios organizacinės kultūros kūrimas

Veiksmų planas orientuotas į šias sritis: inovacijos, kokybė,

komandiškumas (bendrystė), ESG kriterijų vystymas

(aplinkosauga, socialinė atsakomybė, gera valdysena),

reputacija (įmonės, darbdavio, kt.), efektyvumas.
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2021 m. suformavome komunikacijos strategiją ir išsikėlėme 3

pagrindinius tikslus, kurie nuvedė link viso stiliaus atsinaujinimo

poreikio. Tai pirmasis reikšmingesnis prekinio ženklo ir vizualinio

identiteto pokytis per įmonės gyvavimo laikotarpį, kuris atliepia

kelerius paskutinius metus vykstantį spartų įmonės augimą ir

plėtrą. Tikime, kad naujas vizualinis identitetas padės kurti

prekinio ženklo vientisumą ir didins išskirtinumą tiek tarp

partnerių bei klientų Vakarų Europoje, tiek tarp esamų ir būsimų

sparčiai augančios įmonės darbuotojų.

Atsinaujinęs įmonės
įvaizdis

1
3

Įvaizdžio stiprinimas

Įmonės išskirtinumų, stiprybių komunikacija, 
padedanti didinti Integre Trans žinomumą

Darbdavio komunikacija

Patrauklus darbdavio įvaizdžios kūrimas, 
siekiant pritraukti naujus darbuotojus: tiek 
administracijos, tiek vairuotojus.

Tvarumo iniciatyvos  

Parodyti, kad įmonė ne tik deklaruoja rūpestį 
tvarumu, bet ir daro pokytį.

Komunikacijos strategijos tikslai

Mūsų įmonės identitetas yra pagrįstas nuoširdžiu rūpesčiu

klientais, partneriais, darbuotojais ir supančia aplinka, todėl

ieškojome šūkio, kuris geriausiai atspindėtų šias vertybes.

Naujasis Integre Trans šūkis – „Anywhere for you“ – siunčia

žinutę, kad jūsų poreikiais rūpinamės labiau.
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Siekiant išlaikyti per 13 metų sukurtą atpažįstamumą, naująjį

vizualinį identitetą stengėmės sukurti harmonijoje tarp naujovių

ir laiko patikrintų vertybių. Formuojant logotipą, buvo išlaikyta

senojo logotipo esmė, tačiau pritaikyta prie šiuolaikinių

tendencijų – pasirinktas kitas šriftas, atnaujintos spalvos. Naujoji

logotipo versija yra labiau organizuota ir įskaitoma.

Vizualinei koncepcijai išpildyti pasirinka „Sistemos“ idėja. Ši idėja

atspindi Integre Trans, kaip vieningą sistemą, kurioje viskas

puikiai sustyguota, dera ir apsijungia į vieną. Pagrindiniai

pasirinkti elementai – kelias ir taškas – yra nuoroda į pagrindinę

mūsų veiklą. Įvairiai apjungiant juos gauname dinamišką sistemą,

kurioje viskas yra svarbu ir vieni nuo kitų priklauso – darbuotojai,

klientai, vežėjai, partneriai.

Fotografijose naudosime nuo “ryto aušros iki vakaro tamsos”

spalvų efektus, kurie paryškina ir perteikia mūsų vertybes – veikti

atsakingai, dirbti kokybiškai ir rodyti profesionalumą

kiekviename žingsnyje.
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Verslo filosofija

Klientams aukščiausios kokybės paslaugas teikiame 
lyg sau. 

Labiausiai klientų vertinama logistikos įmonė Europoje.

Mūsų misija

Mūsų vizija

Įgyvendindami prekinio ženklo pokyčius išgryninome ir

įmonės viziją bei misiją. Pasak Integre Trans vadovės Žanos

Kel: “Teikdami kokybiškas transporto ir logistikos paslaugas

sieksime nuosekliai žengti link lyderiaujančių pozicijų pagal

klientų pasirinkimą Europoje. Tikimės, kad padaryti tai mums

padės išskirtinis dėmesys kiekvieno kliento kroviniui”.
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Narystės ir įvertinimai

2021 m. mes ir toliau sėkmingai dalyvavome nacionalinių bei 
tarptautinių organizacijų veikloje:

Integre Trans prisijungė prie 2020 metais įkurtos ECTA
organizacijos, kurios tikslas - suvienyti verslus, asociacijas
ir visuomenines organizacijas, drauge tapsiančias
reikšmingu žodžiu, siekiant paspartinti ES šalių perėjimą
prie ekologiškų vilkikų. ES klimato įstatymas įpareigoja,
kad iki 2050 m. Europa taptų neutrali CO2 atžvilgiu, todėl
tam pasiekti reikalingi efektyvūs plataus masto
sprendimai ir jų įgyvendinimas.

Mažinti CO2 išmetimą yra ir mūsų įmonės strateginis
tikslas, kurio siekiame įvairiais būdais, todėl buvimas
ECTA Aljanso dalimi suteikia platesnes galimybes
ieškoti nulinės emisijos sprendimų drauge su
sektoriaus lyderiais.

Tapdami ECTA nariais, mes taip pat pritarėme
„Global Memorandum of Understanding“,
kuris pabrėžia perėjimo prie pasaulinės
dekarbonizacijos svarbą ir įpareigoja verslus
įgyvendinti šį tikslą.

European Clean Trucking Alliance (ECTA)

Nauja narystė
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Apdovanojimai ir sertifikatai

Per 2021 m. buvome pastebėti nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje. Per metus įgijome šiuos pripažinimus: 

Eco Performance Award 2021

Dar vienas itin didelis 2021-ųjų metų

įvertinimas tvarumo srityje yra “Eco

Performance Award” konkurso “The

Transformer of the Year 2020” nominacijos

laimėjimas.

Šis konkursas – jau 13-us metus vykusi

Šveicarijos St. Gallen universiteto iniciatyva,

kurioje vertinamas dalyvių tvarumas,

naudojamos novatoriškos technologijos,

gebėjimas sėkmingai suderinti ekologinius,

ekonominius bei socialinius klausimus įmonės

veikloje. Mes tikime, kad verslo ateitis

priklauso nuo šių trijų sričių harmonijos, todėl

esame laimingi, kad mūsų pastangos yra

matomos ir įvertinamos.

EcoVadis Gold

2021 m. Integre Trans buvo įvertinta auksiniu tarptautinės

bendrovės EcoVadis medaliu.

Šis įvertinimas nurodo, jog Integre Trans patenka tarp 5%

geriausiai vertinamų kompanijų keturiose kategorijose, –

aplinkosaugoje, darbuotojų ir žmogaus teisėse, etikoje,

tvarume. Atliktas auditas puikiai atskleidžia įmonės

strateginius tikslus ir jų įgyvendinimą – 2020-aisiais gavę

sidabrinį (eng. Silver) medalį, po metų buvome įvertinti

dar aukštesniais balais, kurie patvirtina Integre Trans

atsakingą požiūrį į tvarią veiklą, socialinę atsakomybę,

įsipareigojimų prisiėmimą ir įgyvendinimą. EcoVadis

vertinimas – puikus būdas pasitikrinti įmonėje vykdomų

tvarumo procesų sėkmingumą ir pagalba ieškant

galimybių įveikti kylančius iššūkius.

TCF ELITE | Trans.eu certificated

2021-aisiais įgijome „Trans.eu“ Lenkijos

logistikos platformos „TCF Elite“

sertifikatą – ekspedicinių įmonių

kokybės ženklą.

Šį sertifikatą gali gauti tik kompleksines

transportavimo proceso organizavimo

paslaugas teikiančios įmonės. Šis

ženklas nurodo, kad Integre Trans teikia

paslaugas aukščiausiu lygiu – skaidriai ir

sąžiningai. Taip pat „TCF Elite“ mus

išskiria „Trans.eu“ platformoje ir suteikia

konkurencinį pranašumą bei leidžia

gauti daugiau bendradarbiavimo

pasiūlymų Lenkijoje.
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2. TVARAUS IR ATSAKINGO 
VERSLO VALDYMAS



Tvarios veiklos 
principai ir tikslai

Tvarus verslo vystymas ir auginimas jau yra tapę neatsiejama mūsų

strategine bei vertybine veiklos kryptimi, kurios link judame

integruodami kompleksinius veiksnius visuose įmonių grupės veiklos

lygiuose ir procesuose. Verslo vystymas transporto sektoriuje taip pat

įpareigoja rodyti lyderystę ieškant efektingiausių sprendimų aplinkos

apsaugos klausimais.

Mūsų požiūrį į tvarumą atspindi į įmonių grupės veiklą integruoti

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslai (eng. Sustainable

Development Goals).

Tinkamas darbas ir ekonomikos augimas 

(angl. Decent work and economic growth)

Skatinti tvarų, įtraukų ir darnų ekonomikos 

augimą, produktyvų įdarbinimą ir deramą darbą.

Nelygybės mažinimas (angl. Reduced inequalities)

Mažinti nelygybę tarp šalių ir pačiose šalyse. 

Integruotas 2021 m.

Atsakingas vartojimas ir gamyba (angl. 

Responsible consumption and production) 

Užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius.

Klimato veiksmai (angl. Climate action) 

Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos 

poveikiu veiksmų.

Integre Trans įmonių grupės pagrindiniai verslo principai –

gamtos išteklių išsaugojimas, paslaugų kokybė, klientų gerovė,

darbuotojų sveikata ir sauga, lygybės užtikrinimas - yra

integruoti visuose įmonių grupės veiklos procesuose.
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Pagrindiniai kokybės, aplinkosaugos, socialinės

atsakomybės, darbuotojų sveikatos ir saugos,

tiekimo grandinės saugumo bei tvaraus verslo

vykdymo tikslai yra:

Šie tikslai yra integruoti į įmonių grupės metinius

tikslus bei aprašyti ir paviešinti (mūsų internetinėje

svetainėje) „Etikos kodekso ir socialinės atsakomybės

politikoje“.

Mažinti aplinkos teršimą 

ir CO2 emisiją

Įtraukti savo darbuotojus ir 

verslo partnerius į aplinkos 

apsaugos skatinimą bei 

naujas iniciatyvas

Integruoti aplinkos 

apsaugos kriterijus 

renkantis paslaugų ar 

prekių tiekėjus

Mokėti sąžiningą darbo 

užmokestį ir mokesčius

Mokyti ir ugdyti savo 

darbuotojus

Užtikrinti darbuotojų 

sveikatą ir saugumą

Užtikrinti lyčių lygybę, 

nediskriminavimą ir 

kontrolę

Užtikrinti žmogaus teisių 

apsaugą ir garantiją

Užtikrinti paslaugų kokybės, 

tiekimo grandinės saugumo, 

geros platinimo praktikos 

garantiją

Netoleruoti korupcijos

Taupyti vandenį ir 

elektrą, siekiant mažinti 

energijos sunaudojimą

Vykdyti „Think

sustainable“ iniciatyvas
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Integre Trans įmonės laikosi visų vietinės aplinkos apsaugą

reglamentuojančių įstatymų reikalavimų taikomų darbo vietai,

teikiamoms paslaugoms, saugo aplinką užkirsdama kelią arba

sumažindama neigiamus poveikius aplinkai, visomis galimomis

priemonėmis mažina potencialų neigiamą aplinkos būklės

poveikį įmonei, perduoda informaciją apie aplinkos apsaugą

visoms suinteresuotosioms šalims. Integre Trans įmonės yra

įdiegusios aplinkos apsaugos valdymo sistemą, kurios tikslas –

mažinti įmonės veiklos poveikį aplinkai. Poveikio aplinkai

mažinimui diegiami ir kompensavimo mechanizmai, kuriamos

darbuotojų, partnerių bendruomenės.

Visi pirkimai yra organizuojami atsižvelgiant į tvarumo

reikalavimus, tiekėjams yra keliami tvarumo bei

aplinkosauginiai reikalavimai.

Skirdami investicijas į naujausias technologijas ir naujų vilkikų

pirkimą galvojame ne tik apie sėkmingą transporto paslaugų

organizavimą ar sveikatos bei apsaugos reikalavimų laikymąsi,

tačiau ir apie tai, kad tai prisideda prie mus supančios aplinkos

tausojimo ir kokį poveikį sukelia.

Pagrindiniai Integre Trans įmonių grupę kaip atsakingą 

verslą apibrėžiantys dokumentai, kuriais vadovaujamės 

kasdienėje veikloje:

Etikos kodeksas ir socialinė atsakomybė

Sąžiningos konkurencijos ir korupcijos prevencijos politika

Tiekėjų etikos kodeksas ir socialinė atsakomybė

Kokybės politika

Privatumo politika

Saugumo politika

Personalo valdymo politika

Saugumo valdymo planas subrangovams

Lygių galimybių ir nediskriminavimo politika

Vairuotojų žinynas

IT saugumo politika

Asmens duomenų apsaugos politika
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Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos,

geros platinimo praktikos, tiekimo grandinės saugumo,

saugos ir kokybės vertinimo bei krovininių transporto

priemonių eksploatavimo saugumo politika yra svarbiausias

kokybės vadybos sistemos dokumentas, kuriuo Integre Trans

įmonės vadovaujasi kasdienėje veikloje ir su kuriuo yra

susipažinę visi įmonių grupės darbuotojai.

Šioje politikoje aprašomos Integre Trans įmonių vizija, misija,

šūkis ir aukščiausios vadovybės integruotos kokybės, aplinkos

apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos, tiekimo grandinės

saugumo ir krovinių gabenimo saugumo (TAPA, SQAS)

vadybos sistemos tikslai. Integruota kokybės vadybos sistema

yra taikoma visam logistikos paslaugų valdymui. Integruotos

vadybos sistemos (IVS) įgyvendinimui kiekvienais metais

formuojami tikslai ir rodikliai.

Kokybės politika
Integruotos vadybos sistemos apibrėžti Integre Trans

įmonių tvaraus verslo vystymo kriterijai:

Aplinkosaugos aspektai 
CO2 emisijos mažinimas, transporto degalų tausojimas ir 
valdymas, vandens tausojimas ir valdymas, energijos 
tausojimas.

Socialinės atsakomybės apsektai 
Sąžiningas atlyginimų mokėjimas, darbuotojų sveikatos ir 
saugumo užtikrinimas, žmogaus teisių apsauga ir 
garantijos, lyčių lygybės užtikinimas ir garantijos. 

Gero valdymo aspektai 
Paslaugų kokybės ir saugumo užtikrinimas, korupcijos 
prevencija ir netoleravimas, sąžiningas mokesčių 
mokėjimas.

Nelygybės mažinimas  
Lygybės plano įgyvendinimas, diskriminavimo prevencija ir 
švietimas, Lyderystės demonstravimas lygių galimybių srityje.
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Integruota vadybos sistema užtikrina, kad:
IVS suinteresuotieji asmenys: klientai, darbuotojai, vadovai

(aukščiausioji vadovybė), akcininkai, tiekėjai, vežėjai

(subrangovai), bendruomenė.

2021 m. buvo skirti „Geros platinimo praktikos“ir HACCP metodikų

diegimui. Šiuo standartu prisiimsime atsakomybę užtikrinti

atitinkamas transportavimo sąlygas (vilkiko švara, krovinių

atskyrimas) pagal GPP reikalavimus gabenant krovinius. GPP

standartu įmonių grupė bus sertifikuojama 2022 m. išorinių

auditų metu.

0

0

Neplaninių auditų, patikrų skaičius 2021 m. 

Paslaugų tiekėjų / klientų pagrįstų skundų 
skaičius dėl paslaugų kokybės per 2021 m. 

Atsakomybės ir valdytojų pareigos yra aiškiai nustatytos
ir žinomos

Produktai būtų pristatyti gavėjams per nustatytą
laikotarpį

Įrašai daromi nustatytu metu ir tiesiogiai

Nukrypimai nuo nustatytų procedūrų yra dokumentuojami 
ir tiriami

Imamasi atitinkamų korekcijų (įskaitant ir prevencines), 
siekiant ištaisyti neatitiktis ir užkirsti pasikartojimo 
galimybę
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Tiekėjų elgesio kodeksas ir socialinė 

atsakomybė

Integre Trans įmonių grupė taiko aukštus

verslo etikos ir sąžiningumo standartus ne tik

sau, bet ir savo partneriams. Taip mes

siekiame paskatinti savo tiekėjus ir

partnerius dirbant su mumis taikyti geriausią

etiško verslo praktiką ir savo veikloje laikytis

socialinės atsakomybės gairių.

Tiekėjams taikomus kokybinius standartus

esame aprašę „Tiekėjų elgesio kodekso ir

socialinės atsakomybės“ politikoje, kuri

apibrėžia pagrindinius Integre Trans įmonių

tiekėjų veiklos principus. Politika nuolatos

peržiūrima ir atnaujinama.

Elgesio kodeksas 
ir socialinė atsakomybė

Verslo etikos kodekse aprašome, ką Integre Trans įmonių grupė laiko krovinių vežimo

kelių transportu vykdomos veiklos pagrindiniais reikalavimais sau, savo darbuotojams

ir kurių įmonė laikosi vykdydama savo kasdienę veiklą. Šiame kodekse nurodyti

reikalavimai taikomi visiems grupės darbuotojams.

Politika apima šias temas: dėmesys klientui; dėmesys darbuotojui; naujausios

technologijos; saugumas ir kokybė; asmens duomenų apsauga; dėmesys aplinkai,

tvaraus verslo vystymas; darbo, žmogaus ir lygių galimybių teisės; priekabiavimas;

vaikų darbas; priverstinis darbas; diskriminacija (tiesioginė ir netiesioginė); darbo

laikas; saugus vairavimas; darbo užmokestis ir privilegijos; darbuotojų sauga ir

sveikata (DSS); nuobaudos; verslo vientisumas (kyšininkavimas); dovanos ir parama;

sąžininga konkurencija ir korupcija.

Etikos kodeksas apima ir etiško elgesio principus bei normas, kurių tikimės iš įmonių

grupės darbuotojų. Jis skirtas kurti saugią, demokratišką, pasitikėjimą skatinančią

atmosferą, įtvirtinti pagrindinius įmonių veiklos principus ir normas bei juos

atsakingai taikyti bei skatinti darbuotojų etišką elgesį ne tik atliekant savo funkcijas,

bet ir vykdant kitą veiklą, kai yra atstovaujama bet kuri Integre Trans įmonė.

Etikos kodekso ir socialinės atsakomybės politika reguliariai peržiūrima ir

atnaujinama.

Tiekėjų elgesio kodeksas yra

integruotas į Subrangovams skirtas

„Krovinių vežimo bendrąsias sąlygas“,

su juo supažindinami visi tiekėjai.
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Sąžininga konkurencija 
ir antikorupcija

Integre Trans įmonių grupė patvirtinta, kad savo vykdomoje

veikloje elgiasi skaidriai ir etiškas elgesys sąžiningoje

konkurencinėje aplinkoje yra standartas. Mes netoleruojame

korupcijos jokiomis jos formomis ir įsipareigojame imtis

prevencinių priemonių, siekiant užkirsti kelią korupcijos bei

pinigų plovimo apraiškoms įmonių grupėje bei kovoti su ja.

Pagrindinis dokumentas apibrėžiantis šiuos įsipareigojimus yra

„Sąžiningos konkurencijos ir korupcijos prevencijos politika“,

kuri nustato sąžiningos konkurencijos įgyvendinimo, priežiūros

gaires, taisykles bei korupcijos, pinigų plovimo, teroristų

finansavimo prevencijos principus ir reikalavimus bei jų

laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro

prielaidas bei sąlygas įmonių grupės mastu įgyvendinti

aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

Siekiant užtikrinti Politikos nuostatų
įgyvendinimą, pažeidimų prevenciją, skaidrumą
ir pasitikėjimą įmonių grupėje galioja
„Informacijos apie pažeidimus įmonėje teikimo
tvarka“, darbuotojai apie pažeidimus gali
pranešti elektroniniu pašto adresu:
pranesk@integretrans.lt

0
Pateikti

pranešimai
apie

korupciją

Korupcijos
atvejai

2021 m. tęsėme „Sąžiningos konkurencijos

ir korupcijos prevencijos politikoje“

numatytų nuostatų įgyvendinimą bei

mokymus. „Sąžiningos konkurencijos ir

korupcijos prevencijos“ mokymų temą

išklausė visi 100% įmonių grupės

administracijos darbuotojų.

100%

Temą 
išklausiusių 

administracijos 
darbuotojų, %

23



Asmens duomenų apsaugos užtikrinimas yra itin svarbi mūsų

veiklos sritis, kuriai palaikyti ir gerinti kiekvienus metus ieškome bei

integruojame naujus sprendimus, gerąsias BDAR praktikas.

Asmens duomenų privatumui užtikrinti mes vadovaujamės

bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu (BDAR).

Įmonėje galiojančios su asmens duomenų tvarkymu susijusios

politikos:

Privatumo politika ir 
asmens duomenų apsauga

1
3

Asmens duomenų 
saugos politika

Interneto puslapio 
privatumo politika

Informacijos 
saugumo politika

Integre Trans įmonių grupėje 
veikia bendrasis asmens 
duomenų apsaugos el. paštas 
– bdar@integre.lt . 

0
Valstybinės duomenų 
apsaugos inspekcijos 

įspėjimai 2021 m. 

Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su Duomenų 
apsaugos pareigūnu, kurio pagalba bus užtikrinamas 
visokeriopas asmens duomenų apsaugos reikalavimų 
įgyvendinimas Integre Trans įmonių grupėje;

2021 m. buvo 
atlikti šie su 

asmens 
duomenų 

apsauga susiję 
veiksmai:

Atliktas Integre Trans įmonių grupės asmens duomenų 
apsaugos dokumentacijos ir IT sistemų, kuriose naudojami 
asmens duomenys, saugumo auditas;

Atnaujinta įmonės asmens duomenų apsaugos politika, 
remiantis naujausiomis bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento (BDAR) praktikomis;

Parengti ir įgyvendinti 
mokymai asmens 
duomenų apsaugos ir 
kibernetinių atakų/IT 
saugumo temomis. 

100%
Temą 

išklausiusių 
administracijos 
darbuotojų, %
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Rizika yra viena iš neišvengiamų verslo dalių. Ji apima įvairius faktorius – nuo finansinių

rinkų iki stichinių nelaimių ar žmogiškųjų klaidų. Sparčiai augant verslui rizikų valdymas

tampa ne tik svarbiu, bet ir prioritetiniu uždaviniu sėkmingam verslo vystymui užtikrinti.

Įmonių grupė yra sukūrusi ir prižiūri veiklos grėsmių ir su saugumo vadyba susijusių

grėsmių ir rizikos nustatymo, įvertinimo ir valdymo procedūrą. Rizikų vertinimas ir

valdymas atliekamas „Rizikos ir grėsmių nustatymo, analizės ir vertinimo suvestinės“

pagalba, kurioje yra nustatyti būtini valdymo kontrolės matavimai.

Rizikų valdymas Atliekant rizikos vertinimą yra atsižvelgiama į 

įvykių tikimybę ir poveikį (pasekmes), kas apima:

Fizines nesėkmes, potencialias ir iškilusias grėsmes, 
darbuotojų ir (ar) subrangovų pateiktą informaciją apie 
potencialius įvykius ir rizikas

Veiklos procesų grėsmes ir rizikas, taip pat saugumo 
valdymo reikalavimų susilpnėjimą ir (ar) dalinį ar visišką 
nevykdymą

Tyčinius, suplanuotus veiksmus ir jų prevencijos
valdymą

Gamtos įvykius

Įmonių grupės nekontroliuojamus veiksmus, pvz.: trečiųjų 
šalių tiekiamos įrangos gedimai, netinkamai suteiktos 
paslaugos ir kita

Suinteresuotųjų šalių grėsmes ir rizikas

Saugumo įrangos atranką įsigijimo metu, techninę 
priežiūrą ir saugumo susilpnėjimą naudojimo metu

Informacijos ir duomenų vadybą ir ryšius

Pasirengimo avarijoms, reagavimo, saugumo atkūrimo, 
veiklos tęstinumo grėsmes.

Ši vertinimo ir valdymo informacija yra taikoma nustatant integruotos vadybos sistemos

(IVS) politiką, tikslus, IVS saugumo programą, uždavinius bei procesų matavimo

rodiklius, rengiant procesus bei procedūras, specifikacijas ir kitus reikalavimus,

darbuotojų kompetencijai, mokymams ir įgūdžiams ugdyti, tobulinant veiklos valdymą,

IVS veiklos grėsmių ir rizikos vadybos pagrindui valdyti.

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.

Vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų rizikos ir rizikos susijusios su įmonėje turimais

procesais: Reputacijos (paslaugos, vizija ir lyderystė, darbo aplinka, valdymas ir veikla,

socialinė atsakomybė); Atitikties (įmonės atitiktis, veiklos atitiktis, elgesio atitiktis);

Veiklos (žmogiškojo faktoriaus rizika, procesų valdymo rizika, sistemų veikimo sutrikimų

ir klaidų rizika, saugumo rizika).
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Integre Trans įmonės supranta gerųjų praktikų taikymo

atnešamą vertę, tiek vykdomos veiklos efektyvumui didinti,

tiek klientų, darbuotojų ir susijusių šalių pasitenkinimui

užtikrinti. Pagrindinis gerųjų praktikų sklaidos ir taikymo

principas įmonėje yra sutelkti dėmesį į mažus nuolatinius

patobulinimus, kuriuos galima greitai atlikti, kad būtų sukurti

valdomi veiksmai, prisidedantys prie ilgalaikio įmonės

tobulėjimo. Mokymasis iš savo patirties ir gerųjų praktikų

taikymas padeda Integre Trans pasiekti tikslus nuo logistikos

(ekspedijavimo) kokybiškų paslaugų visoje tiekimo grandinėje

užtikrinimo iki darbuotojų sveikatos ir saugos įgyvendinimo.

Efektyviam gerųjų praktikų įgyvendinimui naudojame „Gerųjų

praktikų naudojimo vadovą“.

Pagrindinis tikslas – tobulinti įmonės procesus: padaryti juos

greitesnius, patogesnius, efektyvesnius ir saugesnius

remiantis gerosiomis praktikomis, įtraukiant visus įmonės

darbuotojus į procesų gerinimą.

Per 2021 m. buvo pristatytos ir įgyvendintos arba

pradėtos įgyvendinti šios gerosios praktikos

Alkoholio prevencija darbuotojams

Spausdinamo popieriaus mažinimas

Vairuotojų išlaikymas ir pritraukimas

Kuro kortelių vagystės (klonavimas, sukeitimas)

Tolerancijos savaitė

CO2 kompensavimas

Gerosios praktikos

Linkedin nauda ir vertė vadovams

Sistemos darbalaukio funkcionalumo gerinimas

Finansavimas

SPOT krovinių pardavimo rizikų valdymas

Verslo plėtros departamento struktūros optimizavimas

Žalų kontrolė ir mažinimo veiksmai
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3. APLINKOSAUGA



CO2 emisijų
mažinimas. 
Transporto degalų
tausojimas ir 
valdymas

Anglies dvideginio mažinimas yra vienas

efektyviausių būdų kovoti su šiltnamio efektu,

klimato kaita ir kitomis iš to kylančiomis

aplinkosauginėmis problemomis. CO2 mažinimo

rodiklis yra ir mūsų viena iš prioritetinių tvaraus

verslo vystymo strategijos dalių, kurios kontrolei,

valdymui ir mažinimui investuojame į įvairias sritis

– nuo procesų naujinimų, inovacijų ir technologijų

diegimo iki edukacijos ir motyvacinių priemonių

darbuotojams.

Efektyviai imtis CO2 emisijų problemos

įsipareigojome ir įsidiegdami 13-ąjį JT Darnaus

vystymosi tikslą – „Klimato veiksmai“, kuris nusako

būtinybę imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos

poveikiu veiksmų.

28



Vilkikuose įdiegėme specialias ECO SOFT, FLEET programas, padedančias taupyti

degalus ir atitinkamai mažinti CO2 išmetimą;

Per 2021 m. CO2 emisijų mažinimui ir transporto degalų 

tausojimui bei valdymui užtikrinti mes ėmėmės šių priemonių: 

Visuose įmonės valdomuose vilkikuose maksimalus greitis važiuojant pastovaus

greičio palaikymo sistema apribotas iki 85 km/h, o važiuojant naudojant

akseleratoriaus pedalą – iki 78 km/h;

Įmonėje sukurtos specialios pareigybės, skirtos ekonominio važiavimo stebėsenai,

kontrolei, valdymui;

Metus užbaigėme su 20 LNG vilkikų nuosavo transporto parke. Šie vilkikai išmeta 15%

mažiau CO2 nei dyzelininės šio tipo transporto priemonės. LNG vilkikų parko plėtra

yra strateginis įmonių grupės klausimas – planuojama, kad iki 2025 m. šio tipo vilkikai

sudarys bent 10% viso parko;

Užsakant naujus vilkikus rinkomės jų komplektacijoje tokius galios agregatus, kurie

taupo ir mažina degalų suvartojimą (taip pat ir CO2 išmetimą). Taip pat buvo

eksploatuojamos tik su mažesniu pasipriešinimo indeksu bei draugiškos aplinkai

vilkikų padangos;

Įmonėje veikė ECO driving vairuotojų akademija ir ECO vairavimu grįsta asmeninė

vairuotojų motyvacinė sistema;

Įmonių biuruose rūšiavome atliekas, taupėme elektros energiją, naudojome

elektroninius dokumentus.

Dirbome ties maršrutų optimizavimo sprendimais, krovinių optimizavimu,

naudodami technologijas ir krovinių sekimo sistemą;
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Vidutinis nuosavo vilkikų parko amžius – 1.3 m. Vilkikai keičiami 
kas 3 metus. Visi vilkikai atitinka Euro 6 standarto reikalavimus, 
o viduje sudiegtos pažangiausios technologijos CO2 kontrolei ir 
mažinimui.

Sumažinome CO2 išmetimą vienam vilkiku
nuvažiuotam kilometrui (lyginant su 2020 m.)

Mažėjo kuro sąnaudos / per vilkiką.

Mažėjo dujų suvartojimas / per vilkiką.

4.48% 

1.79%

2.1%

12.24%
Nuvažiuotų tuščių km. % nuo bendro skaičiaus
(2020 m. – 11.39%)
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CO2 emisijos

Tonų CO2 e / 1 mln. Eur apyvartos

Tonų CO2 e / 1 darbuotoją

Tonų CO2 e / 1000km2*

Tonų CO2 e / toną nugabentos produkcijos

Tonų CO2 e / 1 vilkiką*

431.00

36.27

0.756

0.042

75.00

*Įtraukiame tik Transporto parko generuojamą CO2

CO2 emisijų intensyvumas 2021 m.

2021 m. pradėjome skaičiuoti CO2 emisijas pagal GHG protokolo I ir II 

dalis. Veiklos emisijos klasifikuojamos į tris grupes: tiesioginės (Apimtis 

1), netiesioginės (Apimtis 2), kiti šaltiniai (Apimtis 3)

Bendrieji duomenys (tonų CO2 e) 2021 m. 

Kuras energijai

Transportas

Dujų nuotėkiai / freonai

13.90

41569.80

0.00

Viso: 41583.70

Elektra (location based method)*

Elektra (market based method)**

Šildymas

39.40

8.20

7.60

41.6 
tūkst.

Bendros Integre Trans įmonių grupės 

emisijos 2021 m. (tonos CO2 ekvivalento)

Viso: 15.80

Didžioji dalis CO2 emisijų susidaro transporto veikloje – 41.57

tūkst. tonų. Lietuvoje veikiantys biurai yra beveik pilnai

aptarnaujami žaliąja energija, todėl biurų išmetamas CO2

kiekis yra sąlyginai nedidelis – 8.2 tonų.

A
p

im
ti

s 
1

A
p

im
ti

s 
2

**Apskaičiuota naudojant „rinkos metodą“ - pagal faktinius 
elektros energijos pirkimus

*Apskaičiuota naudojant „geografinį metodą“ - pagal tai 
šaliai būdingą energijos gamybos kilmę, pobūdį
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Mūsų vairuotojai yra viena iš esminių sėkmingo verslo sudedamųjų, nes jie

tiesiogiai atlieka pagrindinę verslo veiklos funkciją – krovinių pervežimą. Dėl

šios priežasties mums ypatingai svarbu rūpintis darbuotojų kvalifikacija, jų

sauga ir sveikata bei pasitenkinimu darbu.

Integre Trans yra įsteigusi vairuotojų mokymo centrą Vilniuje, kurio tikslas –

sudaryti patogias sąlygas darbuotojų įdarbinimui ir apmokymui. Mokymų

centras turi ir specialų mokomąjį vilkiką, kuris leidžia gyvai patikrinti

vairuotojo profesionalumą ir praktiškai išbandyti mokymuose įgytas žinias.

Šiame centre vairuotojai dalyvauja mokymuose, kurie apima BBS (angl.

Behavior Based Safety) / ADR (Pavojingi kroviniai), DSS (Darbuotojų sveikata

ir sauga), Ecodriving teorijos ir praktikos temas. Vairuotojai edukuojami apie

degalų sąnaudų mažinimo būdus, kelionės išlaidų optimizavimą, ekologinį

sąmoningumą, jo svarbą. Mokoma krovinių krovimo, tvirtinimo technikų,

dokumentų pildymo niuansų, atliekama atvejų analizė, simuliacijos. Taip pat

mokama išnaudoti visą technikos priemonių suteikiamą naudą, lavinamas

įžvalgumas. Mokymuose įgytos žinios vertinamos atliekant žinių patikrinimo

testus. Mokymai vyksta periodiškai.

Vairuotojų mokymo centras 
ir vairavimo mokykla
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Įmonės veikloje sėkmingai naudojame vairuotojų žinyną – knygelę,

kurioje aprašyti visi pagrindiniai vairuotojams aktualūs darbo specifikos

klausimai – nuo krovinio tvirtinimo, ženklinimų reikšmės, pagrindinių

naudojamų žodžių ir frazių įvairiomis kalbomis iki instrukcijų, kaip teisingai

užpildyti krovinio dokumentus, kaip naudotis Integre Trans mobiliąja

aplikacija ir kita. Vairuotojų žinynas atnaujinamas kiekvienus metus (šiuo

metu naudojame 5-ąją žinyno versiją).

Naudojant GPS sistemą, turime galimybę fiksuoti vairuotojo

judėjimą kelyje ir esant reikalui įspėti dėl netinkamų vairavimo

parametrų (pvz. greičio). Matuojame ir stebime: vilkiko tuščiąją eigą,

variklio apkrovą, viršytas apsukas, autopiloto naudojimą, riedėjimą,

ekonominė greitį ir darbinių stabdžių naudojimą.

Vairuotojams sudaryta motyvacinė sistema, pagrįsta ECO vairavimu.

Kiekvieną mėnesį stebime rodiklius ir apdovanojame

ekonomiškiausius bei ekologiškiausiai vairuojančius darbuotojus.

Eco vairavimo stebėsenai, kontrolei ir valdymui yra sukurtos

specialios pareigybės.

Vidutinis mokymų valandų skaičius, 
tenkantis vienam vairuotojui per 
metus .

19,02 
ak.val
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„Žalioji“ politika darbe

Elektros energijos suvartojimas

2021 m. elektros energijos suvartojimas vienam žmogui per

mėnesį sumažėjo nuo 132,95 kWh (2020 m.) iki 107,02 kWh (-

19,5% per metus). Išsikeltas įmonės tikslas – 1% mažėjimas per

metus - buvo sėkmingai įgyvendintas. Pagrindinė suvartojimo

mažėjimo priežastis – nuotolinio darbo galimybė, kuria

naudojosi darbuotojai. Taip pat praktikuojame visų

elektronikos prietaisų išjungimą (kompiuteriai, spausdintuvai

ir kita) jų nenaudojimo metu.

Biuro patalpose 100% naudojamos tik LED elektrą taupančios

elektros lemputės.

Premium verslo centras, kuriame įsikūręs pagrindinis ir

didžiausias Integre Trans biuras, pastatą aprūpina žaliąja

energija – 79% sunaudojamos energijos yra pagaminta iš

atsinaujinančių energijos šaltinių.

Vandens suvartojimas

Vandens išteklių vartojimo mažinimui 2020 metais išsikėlėme tikslą -

kiekvienais metais rodiklį (skaičiuojant per darbuotoją) mažinti 1%. 2020 metais

šis rodiklis vienam darbuotojui siekė 1,3 m3 / mėn. Tuo tarpu 2021 metais jį

pavyko sumažinti iki 1,04 m3 / mėn. ir sėkmingai įgyvendinti užsibrėžtą tikslą (-

20% per metus).

Premium Business Centre Vilnius,, atitinka aukščiausius Breeam Outstanding

tvarumo reikalavimus. Pastate įdiegtos šios, su vandens vartojimo mažinimu

susijusios priemonės:

• Klozetų vandens nuleidimo mechanizmai vienu kartu leidžia

nuleisti 2 arba 4 litrus (vietoj įprastai naudojamų 3/6 litrų

proporcijų);

• Vandens maišytuvai su įdiegtais srauto ribotuvais ir suveikimo

sensoriais;

• Dušai su įdiegtais srauto ribotuvais;

• Įdiegti vandens nuotėkio jutikliai;

• Drenažo vanduo surenkamas ir panaudojamas techninėms

reikmėms, augalų laistymui.
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Atliekų mažinimas ir rūšiavimas

Visos įmonių grupės biuruose kiekviename aukšte yra įrengti

atliekų rūšiavimo konteineriai-dėžės (popierius, plastikas,

stiklas), o šalia jų pateiktos informacinės gairės, padedančios

teisingai priskirti šiukšlę reikiamam konteineriui. Darbuotojams taip pat sudarytos

galimybės rūšiuoti baterijas bei tarą, skirtą perdirbimui. Biure reguliariai surenkamos

panaudoto popieriaus atliekos, perdirbimui atiduodamos spausdinimo kasetės, o

nebenaudojama IT įranga saugiai utilizuojama.

Gerąsias praktikas inicijuojame bei vykdome taip pat ir renginiuose. Gamtoje

vykstančių renginių metu naudojame tik popierines lėkštutes ir įrankius, o gėrimams

renkamės popierines pakuotes arba daugkartinius indus.

2021 metais taip pat įgyvendinome ir akcijos DAROM modelio iniciatyvą biure: visą

savaitę kvietėme švarintis savo darbo vietose, skatinome skirti laiko savo namų ir

bendruomenės aplinkos tvarkymui, dalinomės kolegų mintimis apie sąmoningumo

svarbą, patarimais, susijusiais su atliekų tvarkymu.

Su atliekų mažinimu ir rūšiavimu susiję rodikliai 2021 metais nebuvo skaičiuojami.

35



Kiti tvaresni sprendimai

Biuro reikmėms stengiamės rinktis ekologiškas produktų alternatyvas.

Tarp tokių perkamų produktų yra: tualetinis popierius, popieriniai

rankšluosčiai, muilas putomis. 2022 metais yra numatyta platesnė

ekologiškų produktų integracija biuruose.

Ekologiškų produktų kiekis nuo visos perkamos produkcijos 2021 metais

nebuvo skaičiuojamas.

Popieriaus suvartojimas

Jau dvejus metus vykdomas projektas su klientais ir

partneriais, siekiant elektronizuoti sąskaitų ir kitų

dokumentų apsikeitimą. Per 2021-uosius metus,

nepaisant augančio užsakymų ir klientų bei partnerių

skaičiaus, elektroniniu būdu apdorojamų dokumentų

procentas išaugo daugiau kaip 7% (nuo 83.57% iki

90.98%). Tikslas 2022-iems metams – pasiekti 95%

metinį vidurkį.

Dokumentų administravimui naudojame e-parašą,

įmonės viduje didžiąja dalimi dirbame tik su

elektroniniais dokumentais.

Biure užsakomas popierius, kurio gamyboje nėra

naudojamos gamtai kenksmingos medžiagos.

Popieriaus suvartojimo rodiklio žmogui 2021 metais

neskaičiavome.

36



Užsakymų įvykdymo valdymui ir optimizavimui, turime sukūrę

savo „Integre Trans“ sistemą , prie kurios prieigas turi

kiekvienas su kroviniais tiesiogiai dirbantis darbuotojas, o taip

pat suteikiame prieigas ir klientams. Ši sistema leidžia mums

efektingai valdyti užsakymus nuo pardavimo iki užsakymo

įgyvendinimo, talpinti susijusius dokumentus, komunikuoti,

gauti visą naujausią ir aktualiausią informaciją apie vilkikus bei

vairuotojus ir dar daugiau. Per 2021 m. drauge su IT partneriais

sudiegėme apie 150 patobulinimų mūsų Integre Trans sistemoje.

Inovacijos ir technologijos

Recognize įrankį kolegų pastebėjimui ir 
įvertinimui

Organimi – įmonės struktūros atvaizdavimo 
platformą

TalentLMS –naują el. mokymų platformą

2021 m. pradėjome naudoti:

Verslo valdymui aktyviai naudojame su visomis pagrindinėmis

sistemomis susietą analitikos įrankį Qlik Sense, leidžiantį stebėti

įvairius įmonės veiklos rodiklius einamuoju laiku, ir, atitinkamai,

greitai bei efektyviai priimti geriausius sprendimus verslui.

Kasdienėje savo veikloje naudojame CRM įrankį, „Cloud“ technologijas

duomenų apsikeitimui, Office365 paketą, personalo valdymą sistemą

HCM.LT, GPS sistemą.

Viena iš Integre Trans verslo sėkmės priežasčių mes laikome

savo imlumą naujoms technologijoms bei inovatyviems

sprendimams. Į naujų technologijų diegimą, mes žiūrime kaip į

galimybę suefektyvinti ir modernizuoti procesus, gerinti

aptarnavimą, užtikrinti kokybiškesnes paslaugas, mažinti išlaidas

ir analizuoti veiklos rodiklius, leidžiančius priimti greitesnius ir

teisingesnius strateginius verslo sprendimus.

Diegėme ir perėjome prie naujos apskaitos sistemos 
NetSuite
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Darbuotojų skatinimas
ir įtraukimas

Įntegre Trans įmonių grupėje jau dvejus metus vykdome tvarumo

programą „Think sustainable“, kuri apima įmonių viduje

įgyvendinamas įvairaus pobūdžio su aplinkosauga, socialine

atsakomybe bei darbuotojų sauga ir sveikata susijusias iniciatyvas.

2021 m. į šią tvarumo programą integravome ir ambasadorystės

sudedamąją, t.y. ne tik kvietėme darbuotojus siūlyti jiems aktualias

bei svarbias idėjas, tačiau taip pat skatinome imtis atskirų iniciatyvų

„šeimininkų“ rolės. Įgalinti darbuotojai tapo labiau suinteresuoti

iniciatyvos įgyvendinimo sėkme bei skatino kolegas nelikti

abejingais. Rezultatas – apie 20% didesnis darbuotojų įsitraukimas.

Per 2021 metus įgyvendinome 6 su aplinkosauginiu švietimu ir

įtraukimu susijusias „Think sustainable“ iniciatyvas biuro

darbuotojams:

„Diena be automobilio“

Dviračių iššūkis

Vaikščiojimo varžybos

Akcijos „Darom“ savaitė biure

Nenaudojamų gertuvių surinkimas ir dovanojimas labdarai

„Drabužių prikėlimas antram gyvenimui“

Darbuotojų patogumui automobilių parkavimo aikštelėje yra

įrengtos dviračių parkavimo vietos, taip raginant į biurą Vilniuje

atvykti dviračiais arba paspirtukais. 2022 m. numatomas saugesnės

ir patogesnės dviračių bei paspirtukų saugojimui skirtos erdvės

įrengimas.

Skatinant atsakingą vairuotojų požiūrį į ekonomišką vairavimą,

kiekvieną mėnesį vykdomi ekonomiškiausiai vairuojančio

darbuotojo rinkimai.

Visi įmonių grupės administracijos darbuotojai kiekvienus metus

išklauso aplinkosaugos mokymus.
100%

Temą 
išklausiusių 

administracijos 
darbuotojų, %
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Mūsų partneriai subrangovai su krovinių vežimu susijusius

dokumentus pateikia taip pat elektroninėje sistemoje.

Klientų ir tiekėjų
įtraukimas į tvarią veiklą

Įgyvendiname tęstinį pardavimo sąskaitų bei užsakymo

lapų spausdinimo atsisakymo projektą. Nors augantis

verslas lemia didėjantį su užsakymų apdorojimu ir

apsikeitimu susijusių dokumentų kiekį, tačiau per 2021 m.

elektroniniu būdu apdorojamų dokumentų kiekį mums

pavyko išauginti daugiau kaip 7% (nuo 83.57% iki 90.98%).

Visi lydintys krovinio užsakymo dokumentai yra skaitmenizuoti, t.y.

rengiami ir pasirašomi per specialią vairuotojams sukurtą mobiliąją

aplikaciją.
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4. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ



Socialinė
atsakomybė

Mūsų pagrindinis turtas ir sėkmės garantas yra

mūsų įmonių darbuotojai, todėl investuojame į

darbuotojų kompetencijų ugdymą, vairuotojų

nuolatinį mokymą vairuotojų akademijoje,

užtikriname jiems saugias ir sveikas darbo vietas,

buriame savo srities profesionalų komandą,

nuolatos vertiname įmonės poveikį aplinkai ir

dedame visas pastangas mažindami neigiamus

veiksnius aplinkai, vykdome rizikų valdymą,

sertifikuojamės ir diegiame priemones,

gerinančias mūsų teikiamų paslaugų kokybę,

užtikriname rūpestį darbuotojų sveikata ir

saugumu, kontroliuojame gabenamų krovinių

tiekimo grandinės saugumą, geros platinimo

praktikos gairių vykdymą ir priemones

mažinančias poveikį aplinkai.
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Tvaraus verslo strategija, kuria vadovaujamės savo veikloje apjungia ir socialinės atsakomybės principus, išgrynintus ir

aprašytus „Etikos kodekso ir socialinės atsakomybės“ politikoje. Socialinė įmonių grupės atsakomybė apjungia šias su

žmogaus teisėmis, sveikata ir sauga susijusias sritis:

Asmens duomenų 
apsauga

Darbo, žmogaus ir 
lygių galimybių 

teisės
Priekabiavimas Vaikų darbas Priverstinis darbas

Diskriminacija 
(tiesioginė ir 
netiesioginė)

Darbo laikas
Saugus 

vairavimas
Darbo užmokestis 

ir privilegijos
Darbuotojų sauga 

ir sveikata

Nuobaudos
Verslo 

vientisumas 
(kyšininkavimas) 

Dovanos ir 
parama

Sąžininga 
konkurencija ir 

korupcija
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Spartus įmonių grupės augimas ypač gerai atsispindi per

intensyvų darbuotojų skaičiaus didėjimą – naujai įdarbintų

darbuotojų skaičius 2021 m. daugiau nei dvigubai didesnis

nei 2020 m. Per 2021 m. įdarbinti 742 darbuotojai. Didelis

naujų darbuotojų skaičius lėmė ir per 2021 m. sumažėjusį

vidutinį įmonių grupės darbuotojų stažą – tarp

administracijos darbuotojų 2020 m. jis siekė 2,56 m., 2021

m. sumažėjo iki 1,75 m. Tuo tarpu tiek administracijos

darbuotojų, tiek vairuotojų amžiaus vidurkis išliko beveik

nepakitęs.

Pagrindiniai skaičiai

Vidutinis darbuotojų amžius įmonių grupėje 2021 m.

Administracijos
darbuotojų 
didėjimas per 
metus +59

0Bendras įmonių grupės darbuotojų skaičius 2021 m.

gruodžio 31 d.: 1147 darbuotojai

Bendras:

38.67 m

32.6 m

Darbuotojų, 

priklausančių 

profesinėms 

sąjungoms 

skaičius

Administracijos darbuotojų:

Vairuotojų 
didėjimas per 
metus + 683

39.52 m
Vairuotojų:

Teisminių 

ginčų dėl 

darbo 

santykių 

skaičius 

Vidutinis administracijos 

darbuotojų įmonių grupėje darbo 

stažas, metais
1.75

0.59Vidutinis vairuotojų įmonių grupėje 

darbo stažas, metais
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2021-aisiais pasaulyje vis dar dominuojant Covid-19 pandemijai,

didelį dėmesį skyrėme gerai darbuotojų fizinei ir psichologinei

savijautai užtikrinti. Tobulinome ir išleidome naujas su darbuotojų

sveikata ir sauga susijusias politikas, kvietėme darbuotojus įsitraukti

į įvairaus tipo sveikatai naudingas veiklas, edukavome.

2021 m. liepos mėnesį išleista nauja įmonės politika „Alkoholio ir kitų

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos politika“.

Politikoje atsispindi aiški Integre Trans įmonių grupės žinutė -

įmonė netoleruoja neblaivių ir apsvaigusių darbuotojų bei alkoholio,

narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų vartojimo darbo

vietoje bei prieš pradedant darbą ir yra nustačiusi 0,00 promilių

etilo alkoholio koncentracijos ir (ar) kitų narkotinių, psichotropinių,

toksinių medžiagų tolerancijos ribą.

Darbuotojų sauga ir sveikata

Taip pat atnaujinta „Etikos 

kodekso ir socialinės atsakomybės 

politikos“ nuostatos, kurios 

nusako, jog:
Mažinama 
darbuotojų 

sveikatos ir saugos 
rizika imantis 

prevencinių ir kitų 
reikalingų 
apsaugos 
priemonių 

Darbuotojams 
užtikrinama 

švari, saugi ir 
sveikatą 

tausojanti 
darbo aplinka

Siekiama
užkirsti kelią su 

darbu 
susijusioms 
darbuotojų 
traumoms, 

susirgimams
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Per metus įmonių grupėje įvyko 6

darbuotojų ir darbuotojų atstovų

susitikimai, kuriuose buvo aptarti

darbuotojų sveikatos ir saugos

klausimai, parengti protokolai,

sudaryti veiksmų planai.

6

672
Atliktas sveikatos patikrinimas 
darbuotojams

Paskiepyta nuo erkinio encefalito

Paskiepyta nuo gripo

Paskiepyta nuo pneumokoko

Sergamumo rodiklis (darbo dienų per metus/darbuotojui) 

1.29 d.d.

2021-aisiais atliktas ir Biologinių veiksnių

Covid-19 įvertinimas, numatytos prevencinės

priemonės. Darbuotojai su rezultatais

supažindinti.

Nuo 2020 m. įmonė yra įgijusi tarptautinį sveikatos ir

saugos standartą ISO 45001. Per 2021-uosius 17 Integre

Trans įmonių grupės darbuotojų išklausė bendruosius

mokymus apie darbuotojų sveikatą ir saugą pagal ISO

45001 standarto reikalavimus.

Kiekvienoje Integre Trans įmonėje yra

sertifikuotų darbuotojų, kurie yra apmokinti ir

pasiruošę suteikti pirmąją medicinos pagalbą

darbuotojams.

24

8

3
Įmonė kompensuoja 50% skiepų kainos

1
1 nelaimingas

atsitikimas

darbo vietoje

75
Papildomas 

sveikatos 

draudimas 

suteiktas 75 biuro 

darbuotojams.
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2021 metais įgyvendinome daug ir įvairaus pobūdžio su darbuotojų sveikata ir sauga susijusių iniciatyvų.

Įgyvendintos iniciatyvos

Įgyvendinta „Darbuotojų sveikatos ir 

saugos darbe savaitė“. Jos metu 

dalinomės patarimais, kaip 

taisyklingai sėdėti, pailsinti akis ir 

mankštintis darbo vietoje. 

Vairuotojams komunikavome apie 

mankštos naudą kelionės metu, 

kaip teisingai susireguliuoti vilkiko 

sėdynę, kokia teisinga rankų padėtis 

vairuojant. 

Mėgstančius aktyvų 

gyvenimą kvietėme jungtis į 

vaikščiojimo bei dviračių 

iššūkius įmonės viduje, 

dalinomės praktiniais 

patarimais, naudingomis 

nuorodomis. Rugsėjo mėnesį 

įgyvendinome ir pirmąjį 

komandinį dviračių žygį. 

Sukurtos dvi naujos aktualios 

mokymų programos. Visi 

norintys galėjo dalyvauti 

mokymuose „Vidinės 

motyvacijos šaltiniai“, 

„Psichologinės gerovės 

mokymas“. 

Jau ketvirtus metus iš 

eilės dalyvavome 

didžiausiame bėgimo 

renginyje „RIMI Vilniaus 

Maratonas“. 

Jame dalyvavo rekordinis 

skaičius darbuotojų – 30. 

Atlikta darbuotojų gerovės 

pandemijos metu apklausa 

leido mums suprasti 

vyraujančią darbuotojų 

emocinę būklę ir 

savalaikiai imtis reikalingų 

darbuotojų psichinę 

sveikatą gerinančių 

veiksnių.
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Mūsų tikslas ir siekiamybė Integre Trans įmonių grupėje -

sukurti bendromis vertybėmis grindžiamą, efektyvią,

kompetentingą ir, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją,

sprendimus greitai priimti sugebančią organizaciją. Šie

siekiai yra strateginė Integre Trans įmonių vystymo dalis.

Savo vykdoma veikla siekiame prisidėti prie keturių JT

darnaus vystymosi tikslų, kurių vienas – 10 tikslas „Mažinti

nelygybę“ (angl. Reduced inequalities). Šiam tikslui

įgyvendinti esame pasitvirtinę ir įsidiegę eilę priemonių bei

tikslų.

Lygybė ir įvairovė

Įmonių grupėje veikia skundų ir pranešimų sistema.

Kiekvienas darbuotojas, manantis, kad buvo pažeistos jo

lygios galimybės arba jis patyrė diskriminaciją ar

nurodymą diskriminuoti, priekabiavimą arba seksualinį

priekabiavimą, yra skatinamas apie tai pranešti Integre

Trans įmonių grupės direktoriui tiesiogiai (raštu) arba el.

paštu.

Lygias galimybes užtikrinančios atrankų procedūros ir taisyklės:

2021 m. gautų skundų dėl lygių galimybių pažeidimų - 0.

Įmonių grupėje yra suformuotas ir įgyvendinamas „Lygybės užtikrinimo ir

iniciatyvų“ planas.

Lygių galimybių užtikrinimo grupė. Integre Trans įmonėse yra įsteigta grupė,

kurios atsakomybė – lygių galimybių įgyvendinimas ir užtikrinimas, „Lygių

galimybių ir nediskriminavimo“ politikos įgyvendinimas organizacijoje. Įmonių

grupėje taip pat paskirtas Lygių galimybių koordinatorius, kuris atsakingas už

darbuotojų supratimo apie įvairovę ir lygias galimybes didinimą, pasitelkiant

mokymus ir komunikacijos priemones, taip pat lygioms galimybėms palankios

aplinkos kūrimą visuose vidiniuose įmonės procesuose.

Priimant į darbą taikomi vienodi objektyvūs vertinimo atrankos

kriterijai ir sąlygos, pritaikytos konkrečiai pareigybei;

Naudojami vienodi darbo vertinimo kriterijai;

Sudarytos vienodos darbo sąlygos, galimybės kelti kvalifikaciją, siekti

profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties;

teikiamos vienodos lengvatos;

Kandidatai nediskriminuojami dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės

orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su

darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.
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Organizacija turi išsikėlusi lygių galimybių srities prioritetus (pvz., darbo

užmokesčio atotrūkio mažinimas, darbuotojų su negalia įtrauktis ir pan.).

Organizacija turi Lygybės planą, kuriame numatytos lygias galimybes

skatinančios priemonės, arba tokios priemonės yra įtrauktos į kitus

strateginius organizacijos planavimo dokumentus.

Organizacija turi skaidrią ir darbuotojams viešai prieinamą darbo

užmokesčio sistemą.

Organizacija įtraukia darbuotojus ir vadovus į lygių galimybių

įgyvendinimo iniciatyvas.

Mes siekiame, kad kiekvienas darbuotojas mūsų įmonėje jaustųsi lygus, todėl

šis įvertinimas yra svarbus mūsų pastangų įrodymas ir paskatinimas tęsti

pradėtus darbus.

Lygių galimybių sparnai

Didžiuojamės, kad 2021-aisiais prisijungėme prie „Lygių galimybių sparnų“

standarto.

Šis standartas – tai mūsų pasiekimų įvertinimas lygių galimybių srityje. Po

atlikto vertinimo, Integre Trans buvo įteiktas aukščiausias lygių galimybių

įvertinimas – trys Lygių galimybių sparnai. Šis įvertinimas reiškia, kad:
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Įvairovę pagal lytį, pilietybę, amžių ir kitus lygias galimybes užtikrinančius rodiklius mes

identifikuojame kaip savo verslo stiprybę, todėl ją ne tik palaikome, vertiname, bet ir

skatiname įmonių grupės viduje.

Dėl stipriai augančio verslo per 2021 m. atsirado naujų pareigybių vadovų lygmenyje, kurias

didesne dalimi užėmė vyrai, todėl moterų ir vyrų procentinio dydžio skirtumas

vadovaujančiose pozicijose padidėjo. Tuo tarpu specialistų lygmenyje per metus procentinis

skirtumas lyčių pasiskirstyme šiek tiek sumažėjo. Vairuotojų pozicijose vis dar išlieka didelė

atskirtis tarp vyrų ir moterų dalies. Integre Trans įmonių grupė skatina ir palaiko moterų

darbinimąsi vairuotojo pareigybėje.

Įvairovė

0 5

Neįgalių darbuotojų 
skaičius 

Darbuotojų, 
dirbančių ne pilną 

darbo dieną, skaičius 

Lyčių santykis 
vadovaujančiose pareigybėse 

(lyginant su 2020 m.: moterys – 47%, 
vyrai – 53%) 

29%  71% 

MOTERŲ VYRŲ

9
VADOVĖS

22
VADOVAI

36,36%

63,64%

Lyčių santykis 
specialistų lygmenyje 

VYRŲ

MOTERŲ

(lyginant su 2020 m.: moterys –
35%, vyrai – 65%)

Darbuotojų pasiskirstymas 
pagal pilietybes:

Lietuvos - 12,03%

Baltarusijos - 81,52%

Ukrainos - 4,45%

Moldavijos - 0,09%

Rusijos - 0,44%

Prancūzijos - 0,87%

Vokietijos - 0,52%

Kirgizijos - 0,09%

*Informacijos apie darbuotojų 

tautybes nerenkame. 
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Tolerancijos savaitė

2021 m. lapkričio 16 d. pasaulyje buvo minima Tarptautinė Tolerancijos diena.

Mes tikime, kad pasaulis bus daug geresne vieta gyventi, jeigu būsime

tolerantiški vieni kitiems, todėl minėdami šią dieną, visą savaitę mes

paskyrėme švęsti toleranciją, įvairovę ir didinti suinteresuotų šalių (darbuotojų,

jų artimųjų, visuomenės) sąmoningumą šia tema.

Tolerancijos savaitę mes:

Klausėme darbuotojų, kas jiems yra tolerancija (iš jų atsakymų
sukūrėme filmuką)

Organizavome darbuotojų vaikų piešinių konkursą tolerancijos tema. 

Vaikų piešiniai buvo sudėti į 2022 m. kalendorių, kurį įteikėme piešusių 

vaikų tėvams

Kvietėme darbuotojus sudalyvauti įmonių viduje organizuotame

protmūšio žaidime tolerancijos tema

Vairuotojų mokymų centre organizavome tautų lygybės pietus –

kvietėme vairuotojus vaišintis skirtingų tautų tradiciniais patiekalais,

taip prisiliečiant prie kitų kolegų šalių kultūros.

Vairuotojams organizavome mokymus tolerancijos tema, o taip pat

kvietėme pristatyti savo šalį
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Karjera
Įmonei sparčiai augant, susiduriame su dideliu naujų darbuotojų skirtingose darbo pozicijose poreikiu – nuo transporto vadybininkų iki vairuotojų.

Patraukliausios darbo pozicijos pagal atsiųstų darbo aprašymų skaičių 2021-aisiais metais buvo: sąskaitų vadybininko (-ės) (91), verslo plėtros vadybininko

(-ės) (38), transporto vadybininko (-ės) (34).

Karjera įmonės viduje

„Integre Trans“ turime sukurtas palankias sąlygas karjerai įmonės viduje daryti.

Per 2021 m. metus net 6 darbuotojai tapo vadovais. Nuosavo transporto skyriuje

buvo suformuotos 2 naujos pareigybės – trys darbuotojai tapo komandų

lyderiais, vienas – transporto projektų vadovu. Planavimo skyriuje vienas iš

darbuotojų tapo planavimo vadybininkų komandos vadovu. Taip pat buvo

suformuotas naujas Transporto vystymo padalinys, kuriame vienas iš esamų

darbuotojų tapo vadovu. Dar 6 darbuotojai per 2021 m. pakilo pareigose savo

padaliniuose – iš vadybininkų asistentų tapo vadybininkais.

Įmonės viduje įgyvendinama sėkminga praktika ir horizontalios karjeros srityje.

6 vadybininkai judėjo iš vieno padalinio į kitą: migracija vyko iš Ekspedijavimo

padalinio į Planavimo bei Verslo plėtros padalinius.

Naujų darbuotojų integravimas

Sukurtas ir įgyvendintas naujų darbuotojų įvedimo procesas.

Procesas nuolatos tobulinamas papildant konkrečia įvedimo ir

mokymų programa atskirai pareigybei. 2021 m. buvo sukurta įvadinė

mokymų programa transporto vadybininkui (-ei).

Kiekvieną ketvirtį (4 kartus per metus) organizuojamos Naujokų

dienos, padedančios dar sėkmingiau naujiems darbuotojams

integruotis į įmonės vidų.

Administracijos darbuotojų kaitos rodiklis 2021 m.:

22%
23 6 6

Darbuotojai buvo 
paaukštinti ir/ar 
pakeitė poziciją

Tapo įvairių 
grandžių 
vadovais

Pakeitė poziciją 
(horizontalioji karjera)
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Vairuotojų kaitos rodiklis 2021 m.:

23.68%
*Darbuotojų kaitos rodiklis leidžia įsivertinti prisijungusių prie įmonės ir išeinančiųjų 
darbuotojų santykį. 



Kompetencijų ugdymas

Esamų ir galimai naujų kompetencijų reikalavimų aprašymas kiekvienai konkrečiai darbo

pozicijai.

7

Profesinis ir asmeninis darbuotojų tobulėjimas yra viena iš įmonės prioritetinių sričių, kuriai skiriame daug

dėmesio ir nuolatos investuojame.

2021 m. buvo nustatytos sėkmingam įmonės strategijos įgyvendinimui reikalingos kompetencijos ir pagal tai

atnaujinti darbuotojų kompetencijų modeliai bei kompetencijų ugdymo veiksmų planai, taip pat paruoštas

vidinių ir išorinių mokymų planas.

Naujų kompetencijų modelių pristatymas darbuotojams, kompetencijų vertinimo tikslo ir naudos

pristatymas.

Darbuotojo kompetencijų vertinimas gavus darbuotojo įsivertinimo formą likus 1 d.d. iki pokalbio.

Darbuotojo kompetencijų modelio formos pildymas likus 3 darbo dienoms iki sutarto kompetencijų

vertinimo pokalbio ir užpildytos formos perdavimas tiesioginiam vadovui likus 1 d.d. iki pokalbio.

Kompetencijų vertinimo pokalbis, kurio metu vadovas ir darbuotojas aptaria kompetencijų

įvertinimus ir sutaria dėl kompetencijų ugdymo veiksmų plano metams.

Ugdymo veiksmų plano sudarymas, galutinis aptarimas ir pasitvirtinimas su darbuotoju.

Darbuotojo kompetencijų ugdymo plano vykdymas: nuolatiniai (kartą per ketvirtį arba pusmetį)

plano aptarimai ir pagal poreikį atliekamos korekcijos.

Darbuotojų kompetencijų vertinimo procesas buvo suskirstytas į 7 etapus:
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Kaip ir kiekvienus metus visi darbuotojai turi išklausyti ir

privalomuosius mokymus šiomis temomis:

Finansų ir apskaitos pagrindų mokymai;

Konfliktų valdymas;

Vidinės motyvacijos šaltinių mokymai;

Susirinkimai ir jų naudojimas didinant darbo 

efektyvumą;

Pokyčių valdymas;

Psichologinės gerovės mokymai;

Kaip mokosi suaugusieji? 

Praėjusiais metais buvo sukurtos net 7 naujos vadovavimo ir

„minkštųjų“ kompetencijų mokymų programos darbuotojams:

Šalia minėtų mokymų programų nauji arba ankščiau

sudalyvauti negalėję darbuotojai taip pat gilino žinias

laiko planavimo ir prioritetų nustatymo, darbuotojų

asmenybės tipologijos, streso valdymo, emocinio

intelekto pagrindų praktiniuose mokymuose. Mokymai

vedami lietuvių ir anglų kalbomis.

ADR pavojingų krovinių vežimas;

BBS (angl. Behavior Based Safety)  mokymai;

Informacijos saugumo mokymai;

Korupcijos prevencija;

Aplinkosaugos mokymai;

Saugumo incidentų mokymai;

Rizikos valdymo mokymai;

BDAR (GDPR) mokymai;

Kokybės vadybos sistemos (ISO) mokymai;

Tiesioginės rinkodaros mokymai 

(Verslo plėtros padaliniui). 
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Personalo 
kvalifikacijos 

kėlimui 2021 m. 
skirta

Biuro darbuotojų, 
dalyvavusių vidinėse 
kvalifikacijos kėlimo 

priemonėse, procentas 

Biuro darbuotojų, 
dalyvavusių 

vidiniuose bendrųjų 
įgūdžių mokymuose, 

procentas 

42 900 Eur 100% 80%

Didelė dalis vadovų užauga įmonės viduje, todėl vadovavimo

kompetencijų kėlimui vadovams jau antri metai sėkmingai veikia

„Lyderių klubas“. Tai reguliarūs susitikimai, orientuoti į praktinį

mokymą diskusijų formate, kurių metu ugdomos lyderystei

reikalingos savybės, vyksta sinemologijos užsiėmimai, skaitoma ir

nagrinėjama tikslinė literatūra, siekiant gerinti žinias apie sėkmingą

organizacijų veikimą, įvairiasluoksnius psichologinius parametrus,

asmeninį augimą ir kita.

2021 m. startavo ir e-mokymų platforma, kurios tikslas –

dar patogesnis mokymo proceso organizavimas bei

koordinavimas. Mūsų interaktyvioje mokymų platformoje

yra patalpinta net 47 mokymų medžiaga. Dalis šių

mokymų yra privalomi kiekvienam darbuotojui, kiti –

pasirinktinai.
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Integre Trans įmonių grupės atlygio sistemą sudaro:

Atlygio sistema

Nustatomas individualiai ir diferencijuojamas 

atlyginimo struktūros intervalų ribose

Bazinis darbo užmokestis 

Priedai už veiklos rezultatus, 
pasiektus KPI

Socialinę darbuotojų gerovę kuriančios ir lojalumą 

skatinančios programos

Papildomos naudos 

Darbo užmokesčio pokyčiai 2021 m.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. visiems vairuotojams (100%) buvo padidintas

bazinis darbo užmokestis.

Darbo užmokestis pakilo ir 60 administracijos darbuotojų (51%).

Atlyginimai darbuotojams peržiūrimi kartą per metus arba pagal poreikį.

Įmonėje veikia motyvacinė programa „Atvesk draugą“ –

rekomenduotam darbuotojui sėkmingai praėjus bandomąjį laikotarpį (3

mėn.) ir likus dirbti, jį rekomendavęs darbuotojas gauna dovanų čekį.

Per 2021 m. programos dėka darbą įmonėje pradėjo 3 administracijos

darbuotojai ir 120 vairuotojų.
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Karjeros galimybės (taip pat galimos stažuotės Vakarų

Europos filialuose)

Papildomos naudos

Lanksti darbo dienos pradžia

Papildomas sveikatos ir investicinis draudimas (išdirbus 1 metus)

Profesiniai ir „minkštųjų kompetencijų“ mokymai (išorėje ir

viduje)

Sveikatos patikrinimas biure, dalinis skiepų kompensavimas

Renginiai ir kitos pramogos (3 didieji metiniai renginiai, daugybė

vidinių iniciatyvų/veiklų)

Metų darbuotojų rinkimai ir apdovanojimai

Sveikinimai skirtingomis asmeninėmis progomis

Artimojo netekties atveju suteikiama 1 MMA dydžio parama

Užkandžiai biure (pusryčiai, vaisių dienos, bandelių dienos)

Darbuotojų/kolegų pastebėjimo ir įvertinimo sistema Recognize

(taškų iškeitimas į įvairius prizus)

Sveikinimai skirtingomis asmeninėmis progomis:

Naujam darbuotojui dovanojama gertuvė

Dovana gimtadienio proga (kasmet renkama 

balsavimo būdu)

Sėkmingai praėjus bandomąjį laikotarpį dovanojamas 

įmonės džemperis

Dovana išdirbtų metinių proga

Dovanų čekis pabaigus aukštojo arba 

aukštesniojo mokslo studijas, susijusias su 

atliekamu darbu

Dovanų čekis šeimos šventei paminėti -

gimus vaikui, taip pat vestuvių proga
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Gramas aukso kiekvienam darbuotojui 

įmonės gimtadienio proga



Motyvacinių priemonių pokyčiai 
vairuotojams 2021 m.

2021 m. buvo suformuota, aprašyta ir pristatyta

motyvacinė sistema, skirta vairuotojams. Šalia

bazinio darbo užmokesčio vairuotojai gauna ir

individualias papildomas naudas: dovaną

naujam darbuotojui (-ai), dovaną gimtadienio

proga, sveikinimą išdirbus 3 metus, sveikinimą

vestuvių proga ir gimus vaikui, sveikatos

draudimą (reiso metu). Vairuotojams taikoma

programa „Atvesk draugą“.

Taip pat vykdomi geriausio vairuotojo (-os)

rinkimai (kartą per ketvirtį), geriausių

nuotraukų konkursas (kas mėnesį), geriausio (-

ios) Ecodriving vairuotojo (-os) rinkimai (every

month).
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Motyvacinių priemonių pokyčiai 
biuro darbuotojams 2021 m. 

2021 m. startavo didelės apimties ir sėkmingai

veikiantis kolegų pastebėjimo ir įvertinimo

projektas Recognize. Jo tikslas – formuoti

komandišką ir ugdančią bendruomenę, kurioje

pastebimas ir įvertinamas kiekvienas to

nusipelnęs darbuotojas. Recognize įrankio

pagalba darbuotojai siunčia vieni kitiems

taškais įvertintas padėkas, kurias vėliau

darbuotojai gali iškeisti į įvairius prizus – nuo

užkandžių, apmokamų pietų iki įvairių dovanų

čekių ar net apmokamų atostogų dienų.

Kasdienybę papildė ir darbuotojų pamėgtos

bandelių dienos, kurias vasarą pakeičia

nuolatos šaldytuvuose laukiantys ledai.
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2021 m. buvo atlikti du darbuotojų įsitraukimo ir

pasitenkinimo darbu tyrimai:

Apklausos tikslas – sudaryti prielaidas darbuotojų

pasitenkinimo darbu augimui, komandos sėkmingai

integracijai bei bendradarbiavimo skatinimui.

Biuro darbuotojams

Vairuotojams

91

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad labiausiai mūsų biuro

darbuotojus motyvuoja:

Atviri naujovėms vadovai

Galimybės realizuoti save ir tobulėti įmonės

viduje

Kolegos

Pozityvi įmonės kultūra

Įdomi užklasinė veikla

Rugpjūčio 19 d. – rugsėjo 7 d.

vykdytame biuro darbuotojų tyrime

dalyvavo 91 respondentas (iš 126

darbuotojų).

klausimų

16

respondentų

Tyrime buvo užduota 16 klausimų, iš

kurių 11 – atvirųjų ir 5 uždari su

pasirinkimo galimybe.

Darbuotojų pasitenkinimo augimas:

63%
Biuro darbuotojų atsakė, kad jų pasitenkinimas darbu per

pastarąjį pusmetį išaugo (2020 m. – 27%)

96%
Biuro darbuotojų įmonę, kaip darbdavį, rekomenduotų savo

draugams ir pažįstamiems (2020 m. – 72%)

Darbuotojai rekomenduotų įmonę:

Darbuotojų įsitraukimas ir 
pasitenkinimas darbu

59



Po atlikto biuro darbuotojų tyrimo rezultatų įvertinimo 

ėmėmės nuoseklių veiksmų:

Kiekviename padalinyje 
nustatyti individualūs ir 

komandiniai KPI’s
Visiems darbuotojams buvo 

paruošti ir pristatyti kompetencijų 
ugdymo veiksmų planai

Suformuota antroji Lyderių 
klubo grupė, kurios tikslas –
naujų vadovų kompetencijų 

ugdymo įmonės viduje 
užtikrinimas

Peržiūrėtos 
motyvacinės sistemos

Apklausa atskleidė taip pat ir tobulintinas vietas - poreikį daugiau dėmesio skirti komunikacijai, bendradarbiavimui tarp skyrių, veiklos planavimui,

darbo krūvio paskirstymui bei susirinkimų laiko efektyvumui didinti.

Bendradarbiavimo tarp padalinių skatinimui įdiegta darbuotojų indėlio į komandinį darbą pripažinimo sistema Recognize. Įmonėje vykstantys

renginiai, iniciatyvos, mokymai ir kitos bendros veiklos taip pat yra orientuotos į bendradarbiavimo tarp atskirų komandų stiprinimą. Darbo krūvio

paskirstymo tobulinimui 2021 metais buvo sukurta atsakomybių matrica, kuri yra nuolat aptariama su padalinių vadovais, siekiant užtikrinti

optimaliausią darbo krūvio paskirstymą komandoje.
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2021 m. rugsėjo mėnesį vykdėme ir vairuotojų tyrimą, kuriame 5 atvirų klausimų

apklausoje siekėme sužinoti koks yra vairuotojų santykis su priskirtais transporto

vadybininkais, su kokias sunkumais jie susiduria darbo metu, ar vedami mokymai

yra naudingi, kas jiems patinka įmonėje ir ką reikėtų tobulinti.

Išanalizavus atsakymus ir 

išgryninus tobulintinas sritis buvo 

sudarytas tikslų planas: 

94
Apklausoje dalyvavo 94 respondentai 

(aktyvumas – 11,75%). 

64%

64% apklaustųjų savo darbo patirtį po paskutinio reiso

įvertino teigiamai

Tarp teigiamai savo darbo patirtį vertinančių paskutinio

reiso metu, savo santykį su priskirtu transporto

vadybininku apibūdina kaip gerą arba labai gerą.

tobulinti keitimo procesą, gerinti 

vadybininkų ir vairuotojų tarpusavio 

bendradarbiavimą;

didinti mikroautobusų parką, kuris leistų 

komfortiškiau atlikti vairuotojų 

pasikeitimą Europoje.

Vairuotojų pasitenkinimo darbu apklausa
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Integre Trans įmonės inicijuoja, palaiko ir skatina socialinių projektų įgyvendinimą

tiek įmonių grupės viduje, tiek išorėje.

Pagrindinės 2021 m. vykdytos socialinės iniciatyvos įmonių viduje:

Socialinės iniciatyvos

Minėjome tolerancijos dieną, ją paversdami „Tolerancijos savaite“, kurios metu

įtraukėme darbuotojus, jų artimuosius ir visuomenę į įvairias iniciatyvas. Iniciatyvų

tikslas – suinteresuotų šalių sąmoningumo didinimas tolerancijos tema.

Skatinome sveiką ir aktyvų darbuotojų gyvenimo būdą, kviesdami į vaikščiojimo

varžybas, dviračių iššūkį, būrėme komandą dalyvauti bėgimo varžybose rudenį

vykstančiame Vilniaus maratone.

Su „Think sustainable“ programa įgyvendinome socialinę-aplinkosauginę iniciatyvą

– nebenaudojamų gertuvių surinkimą iš darbuotojų ir padovanojimą antriniam

panaudojimui. Gertuves perdavėme Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionui,

kurios bus panaudotos vaikų reikmėms.

Reguliariai (bent kartą per mėnesį) vykdėme vidines „Kreizi dienas“, kurių tikslas –

kasdienės rutinos paįvairinimas bei darbuotojų integracija (komandos formavimas)

vienai dienai pakeičiant drabužių stilių, renkantis tam tikrą drabužių spalvą,

nuotaikingai paminint įvairias kalendorines šventes.
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VšĮ „Pagalba tau“

Integre Trans įmonių savininkė yra įsteigusi paramai skirtą fondą VšĮ

„Pagalba tau“, kurio tikslas – prisidėti prie darbuotojų socialinių poreikių ir

idėjų įgyvendinimo. Paramos fondo lėšos taip pat yra skiriamos įmonių

grupės darbuotojams nutikus nelaimei šeimoje – netekus šeimos nario,

susirgus rimta liga ar kitomis aplinkybėmis. Fondas veikia jau 5 metus.

2021 m. parama buvo skirta 1 darbuotojui.

2021 m. taip pat sudalyvavome metiniame Prancūzų Instituto

Lietuvoje organizuojame forume „French Language for Work and

Career“, kuriame kartu su dalyvavusiais studentais, mokymų įstaigų

atstovais, Prancūzijos ambasadoriumi Lietuvoje ir kitų verslų

atstovais kalbėjome apie prancūzų kalbos svarbą ir poreikį

lietuviškoje darbo rinkoje, taip studentams suteikiant daugiau

supratimo apie rinkos poreikius ir pasitikėjimo savo turimais

gebėjimais.

Darbuotojai yra skatinami dalyvauti įvairiose savanorystės

programose. 2021 m. darbuotojų įsitraukimas į savanorystę nebuvo

matuojamas.
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2022 m. esame ir toliau suplanavę intensyvų augimą, kuris reiškia ne tik

naujus iššūkius ir pasiekimus, bet ir įsipareigojimus. Suprasdami, kad

augantis transporto verslas daro ir didesnį neigiamą poveikį klimato

kaitai, ateinančiais metais planuojame ir toliau vykdyti CO2 mažinimo

politiką bei integruoti CO2 kompensavimo mechanizmą.

Mūsų prioritetu ir toliau išlieka darbuotojai – dėsime visas pastangas, kad

dirbdami mūsų įmonėse jie jaustųsi gerbiami, lygūs ir orūs.

Apie ataskaitą

Ši Integre Trans įmonių grupės tvarumo ataskaita apima laikotarpį

nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Ataskaitoje pateikta informacija remiasi gerosiomis atsakingų ir

tvarių verslų Lietuvoje bei pasaulyje praktikomis, leidžiančiomis

pateikti aktualiausius ir su veikla susijusius aplinkosauginius,

ekonominius, socialinius rodiklius.

Tvarumo ataskaitoje aprašomi pagrindiniai tvarią veiklą atspindintys

2021 m. suplanuoti, įgyvendinti ir/ar vystomi veiksmai, kurie drauge

prisideda prie tvarios ir socialiai atsakingos strateginės įmonės

veiklos krypties.

Vietoj kalėdinių dovanų klientams ir darbuotojams, 2022-iems metams

mes pažadėjome padaryti keletą tvarių iniciatyvų, kuriomis, kaip viešu

įsipareigojimu, dalinamės ir čia:

- Pasodinsime 1000 medžių sukeliamos taršos kompensavimui;

- Skatinsime įvairovę ir lygybę paremdami Lygių galimybių

apdovanojimus Lietuvoje;

- Padėsime sergantiems vėžiu ir jų artimiesiems, įgyvendinant

psichologinės pagalbos projektą su POLA organizacija;

- Padėsime talentingiems vaikams įsteigdami mokslų stipendijas;

- Kiekvienam darbuotojui skirsime lėšų profesiniam, asmeniniam

tobulėjimui bei gerovei;

- Per metus įgyvendinsime bent 12 įvairių socialinių iniciatyvų („Think

sustainable“ programa).
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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 

Ataskaita nėra audituota.

mailto:marketingas@integre.lt
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