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Tvarumo (ESG) indeksas nurodo 
atitiktį ŽALVARIS prisiimtiems tvaru-
mo įsipareigojimams pagal Jungti-
nių Tautų Pasaulinį susitarimą (ang. 
UNGC), Jungtinių Tautų Tvaraus 
vystymosi tikslus (ang. SDG) ir pa-
sirinktą tarptautinį NASDAQ tvaru-
mo ataskaitų teikimo formatą “ESG 
Reporting Guidelines 2.0” (ang. ESG 
G1-10, E1-10, S1-10). 

** 

ESG E6 „Naudojamas ir regeneruo-
jamas vanduo gamybos procesuo-
se” neteikiama informacija, nes van-
duo gamyboje nėra naudojamas. 

ESG G8-10 “Tvarumo ataskaitų 
praktika” neteikiama informacija, 
nes tai pirmoji ŽALVARIS Tvarumo 
ataskaita. 

ESG S9 “Priverstinis ir vaikų darbas” 
neteikiama informacija, nes tai nea-
dekvatu ŽALVARIS veiklai. 
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Džiaugiuosi pristatydamas pirmąją ŽALVARIS Tvarumo ataskai-
tą už 2021 metus. Tvarumo ataskaitoje apžvelgiama bendrovės 
veikla, pasiekimai ir verslo iššūkiai, su kuriais mums teko susi-
durti 2021-iais.   

2021 metais įvyko svarbus strateginis verslo valdymo pokytis, 
nulėmęs bendrovės tvarios veiklos kryptį. Apsisprendimas vys-
tyti verslą tvariai, prisiimant su tuo susijusius įsipareigojimus, 
turėjo įtakos etinių ir teisinių pagrindų atsiradimui. Bendrovės 
atsakomybę už vykdomos veiklos poveikį žmogui, aplinkai ir vi-
suomenei apibrėžėme naujai priimtuose dokumentuose – El-
gesio ir etikos kodekse, Antikorupcijos politikoje, Tvarumo poli-
tikoje, 2050. ŽALVARIS valdybos naujai patvirtintos politikos bei 
Elgesio ir etikos kodeksas nustato teisinius, moralinius ir etinius 
sprendimų priėmimo principus bei reikalavimus bendrovės va-
dovybei ir darbuotojams, įskaitant partnerius bei verslo suin-
teresuotąsias puses. Minėti dokumentai taip pat sukūrė prie-
laidas geresnio žmogaus teisių gynimo, darbuotojų apsaugos, 
aplinkosaugos įsipareigojimams ir apsisprendimui dėl narystės 
Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo organizacijoje. 

Siekdami kompleksiškai, ekonomiškai bei socialiai naudingiau-
siu būdu organizuoti visų susidarančių klientų atliekų tvarky-
mą, 2021 metais toliau sėkmingai vykdėme veiklą pavojingųjų 
atliekų srityje, plėtėme apimtis nepavojingųjų gamybinių atliekų 
srityje, tęsėme bendradarbiavimą su strateginiais atliekų utili-
zavimo partneriais. 2021 metais, efektyvindami procesus, mes 
taip pat investavome į specialios technikos įsigijimus ir klimato 
kaitos rizikas mažinančius gamybinius įrengimus.  

Pernai Covid-19 pandemijai vis dar išliekant aktyvioje fazėje, kaip 
ir ankstesniais metais, nemažai dėmesio skyrėme koronaviruso 

„Tikėtina, kad verslas, neturintis veikian-
čios tvarumo strategijos, ateityje apskritai 
taps neįmanomas.“

ŽALVARIS direktorius 
Vitoldas Sapožnikovas

MŪSŲ VERSLO IR 
TVARUMO SINERGIJA 
VADOVO ŽODIS valdymui bei priemonėms, susijusioms su darbuotojų sveikata ir 

saugumu. Bendrovėje įtvirtinome nuotolinio ir hibridinio darbo 
modelį, darbuotojams taikėme motyvacines priemones, susiju-
sias su vakcinacija, suteikėme galimybę gauti papildomas svei-
katos priežiūros paslaugas. Nežiūrint į taikytas priemones ir jų 
apimtį, verslo aplinkos rizikos nulėmė tai, kad 2021 metais nepa-
vyko pasiekti nulinio nelaimingų atvejų darbe skaičiaus, kuris, kal-
bant apie darbuotojų sveikatą ir gerovę, yra mūsų svarbiausias 
prioritetas. Atsižvelgiat į tai, dėsime dar daugiau aktyvių pastan-
gų, siekdami užtikrinti darbuotojų saugumą darbo vietose. 

2021 metais daug dėmesio skyrėme ŽALVARIS veiklos kokybei 
ir aplinkosaugai. Pernai įmonėje toliau veikė kokybės, aplinkos 
apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos 
pagal ISO standartus. Mes taip pat buvome sertifikuoti elektros 
ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, gabenimo bei techno-
loginių procesų pagal WEEELABEX Europos standarto reikalavi-
mus, atliekų tvarkytojai. 

ŽALVARIS skatina ir remia įvairias aplinkosaugines ir socialines 
iniciatyvas, vertybiškai atliepiančias poveikio sritis, kurios tiesio-
giai siejasi su mūsų pasirinktais Tvaraus vystymosi tikslais. 2021 
metais palaikėme ir siekėme puoselėti tas partnerystes, kurios 
yra ilgalaikės bei padedančios kurti, ugdyti ir auginti mūsų šalies 
ir visuomenės gerovę. 

Savo veiklą ir toliau vystysime srityse, kurios prisideda prie aplin-
kos išsaugojimo, taršos mažinimo, žmonių įgalinimo ir įtraukties 
įvairiose – tiek darbuotojų, tiek visuomenės – plotmėse. Išlik-
dami ištikimi savo pamatinėms vertybėms, kursime vertę savo 
darbuotojams, klientams, partneriams, bendruomenėms ir in-
vestuotojams.
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Esame sektoriaus lyderis – vienas didžiausių pavojingųjų ir nepavo-
jingųjų atliekų tvarkytojų Lietuvoje. ŽALVARIS veiklos istorija siekia 
1965-uosius metus – esame viena ilgiausiai ir stabiliausiai veikiančių 
lietuviško kapitalo įmonių šalyje.  

Mes surenkame, rūšiuojame, apdorojame ir perduodame tolimes-
niam perdirbimui pavojingąsias ir nepavojingąsias atliekas, kurių 
2021 metais sutvarkėme 65 tūkst. tonų arba 35% daugiau nei 2020 
metais. Įmonės produktų portfelį pernai sudarė 60% pavojingosios 
ir 40% nepavojingosios atliekos. 

Mes pirmieji Lietuvoje pradėjome tvarkyti automobilines atliekas: 
švino akumuliatorius, alyvą, degalų, tepalų, oro, salono filtrus, amor-
tizatorius. 2021 metais sutvarkėme daugiau kaip 11,6 tūkst. tonų 
šių atliekų.

MŪSŲ VERSLAS IR 
TVARUMAS 
Kas yra ŽALVARIS? SVARBŪS FAKTAI

KOMANDA

150 
Darbuotojų

PASLAUGŲ GAVĖJAI

4 000  
Klientų 

TERITORIJA 

7
Atliekų tvarkymo 
skyriai Lietuvoje

53
Automobiliai

TRANSPORTO PARKAS VEIKLA

 Atliekų rūšių

180
ATLIEKŲ KIEKIS

Tonų

65 000
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PARTNERIAI IR 
VEIKLOS TERITORIJA 

Savo klientams užtikriname patogų atliekų surinki-
mą – mūsų skyriai veikia septyniuose didžiuosiuo-
se Lietuvos miestuose: Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje ir Marijampolėje.  

Surinktas atliekas tvarkome patys arba tai darome 
kartu su sertifikuotais partneriais visoje Euro-
poje. Turimi leidimai, licencijos ir sutartys suteikia 
mums teisę gabenti bei utilizuoti atliekas Baltijos 
šalyse, Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje ir 
kitose valstybėse.
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Darbuotojų ir vadovybės mąstymo, sprendimų priėmimo ir asmeninio veikimo ar neveikimo pagrindas yra mūsų 
vertybinis POŽIŪRIS. Juo vadovaujamės visuose organizacijos lygiuose, priimdami visus verslo sprendimus. 

MŪSŲ POŽIŪRIS: matydami atliekų tvarkymą kaip kompleksinį atsakingą procesą, siekiame eliminuoti aplinkoje palieka-
mą organizacijų veiklos pėdsaką ir kartu prisidėti prie žmogaus, verslo ir visuomenės tvarios veiklos tikslų įgyvendinimo.

MŪSŲ ROLĖ: kompleksinis organizacijų atliekų srautų valdymas. 

Atsakomybė už vykdomos veiklos poveikį aplinkai, žmogui ir visuomenei bei lyderystė atliekų tvarkymo sektoriuje 
yra PAMATINĖ MŪSŲ VERTYBĖ ir organizacinės kultūros vystymo pagrindas.

2021 metai buvo sėkmingi ŽALVARIS verslui. Pernai 
bendrovė daug dėmesio skyrė veiklos apimčių plėtrai, 
ypač gamybinių ir medžio atliekų segmente. 2021 me-
tais bendrovė dirbo pelningai – grynasis pelnas sudarė 
1,444 mln. eurų. 

2021 metais ŽALVARIS pardavimų ir paslaugų pajamos 
sudarė 18,999 mln. eurų ir palyginus su 2020 metais 
didėjo 18,6%. Utilizavimo pajamos 2021 metais sudarė 
didžiausią visų pajamų dalį. 

Vertybės ir požiūris Verslo rezultatai, 2021 

Pardavimų pajamos, 2021 

MŪSŲ VERSLAS IR 
TVARUMAS   

Pardavimų pajamos pagal rūšis, 
mln. eurų:

2021 m. 2020 m.

Švinas 4,549 4,313
Metalai 0,480 0,284
Alyva 0,638 0,427
Antrinės žaliavos 0,502 0,233
Elektronika, galvaniniai elementai 0,580 0,781
Utilizavimo paslaugos 10,702 8,810
Gaminio mokestis 0,782 0,547
Kitos atliekos 0,438 0,345
Kitos paslaugos 0,286 0,259

VISO: 18,999 16,020

Vadovybė

Vitoldas Sapožnikovas 
Bendrovės direktorius

Marius Kalėda
Valdybos pirmininkas

Žilvinas Žukauskas 

Marius Kalėda 

Vitoldas Sapožnikovas 

Neringa Menčiūnienė
Valdybos narys 

Valdybos narys 

Valdybos narė 

Valdybos narys 
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Siekiant nuosekliai vystyti tvarumo strategiją, ŽALVARIS pasirinko tapti Jungtinių Tautų (toliau - JT) Pasaulinio 
susitarimo nare ir vadovautis šios organizacijos sukurtu tarptautiniu tvaraus verslo atskaitomybės modeliu, o 
metines ataskaitas teikti skaitmeninėje JT Pasaulinio susitarimo platformoje ir bendrovės interneto svetainėje.

Stiprindami atskaitingumą, bendrovės tvarumo ataskaitas rengiame trigubo tvarumo įsivertinimo principu: 

▶  tvarumo ataskaitas rengiame pagal JT Pasaulinio susitarimo 10 tvaraus verslo principų metodiką;

▶  tvarumo rodiklius sisteminame ir matuojame pagal NASDAQ “ESG Reporting Guide 2.0” metodiką;

▶  tvarumo veiklą įsivertiname ir pagal JT Tvaraus vystymosi tikslus.

Atitiktis šiems rodikliams apžvelgiama ataskaitoje ir sisteminama tvarumo (ESG) indekse.

Atsižvelgiant į tai, kad tarptautiniu mastu sparčiai auga tvarių investicijų sektorius, o Europos Sąjungos klimato 
kaitos politikos ir tvarių finansų reguliavimo kontekste vystoma tvarios veiklos klasifikavimo sistema (taksonomi-
ja), ŽALVARIS renkasi tarptautinės NASDAQ akcijų biržos tvarumo (ESG) rodiklių metodiką, pasitikint tarptautinė-
mis taksonomijos žiniomis, kurias sistemina ir periodiškai atnaujina privataus kapitalo investuotojai ir tvarumo 
ekspertai. 

Šiais metais ŽALVARIS teikia pirmąją savo Tvarumo atas-
kaitą, kurios laikotarpis apima bendrovės vykdytą veiklą 
nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31.

Tvarumo ataskaita yra teikiama ŽALVARIS, UAB apimtyje.

Tvarumo ataskaitos periodas

Tvarumo ataskaitos apimtis

MŪSŲ VERSLAS IR 
TVARUMAS   

Tvarumo ataskaitos modelis 
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TVARUMO 
POLITIKA 2050

2021 m. gruodžio 1 d. ŽALVARIS valdyba patvirtino 
ilgalaikę bendrovės Tvarumo politiką 2022-2050 
metams, kuri strategiškai numato tvaraus vystymosi 
kryptis, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių aplinko-
sauginius, socialinius ir ekonominius lūkesčius. 

Šia politika bendrovė įsipareigoja vystyti tvarų verslą, 
numatydama atsakingos veiklos tikslus ir uždavinius, 
kurie integruoja bendrovės pasirinktus JT Tvaraus vys-
tymosi tikslų (TVT) prioritetus. Mūsų TVT prioritetai pa-
sirinkti vadovaujantis esminiu siekiu - savo veikla daryti 
tiesioginį teigiamą poveikį pasirinktai tvaraus vystymo-
si sričiai. 
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TVARUMO 
POLITIKA 2050
ŽALVARIS strategiškai identifikavo 
penkias tvarios veiklos sritis:

▶ Nuo 2022 metų mažiname šiltnamio efektą sukelian-
čių dujų (ŠESD) kiekį.

▶ Investuojame į šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
švelninimo projektus.

▶ Investuojame į sukurto neigiamo poveikio aplinkai 
kompensavimo projektus.

▶ Skatiname klimato kaitos švelninimą savo tiekimo ir 
vertės grandinėse.

Klimato kaitos rizikų 
valdymas iki 2050 metų

▶ Teikiame tvarias paslaugas - atsakingai tvarkome pa-
vojingąsias ir nepavojingąsias atliekas. 

▶ Užtikriname antrinio panaudojimo ir žiediškumo prin-
cipų diegimą atliekų tvarkymo sektoriuje.

▶ Vystome žaliųjų pirkimų sistemą siekdami tvarios tieki-
mo ir vertės grandinės sukūrimo.

▶ Komunikuojame suinteresuotoms šalims apie mūsų 
tvarumo projektus ir jų rezultatus.

▶ Nuo 2022 metų teikiame viešas metines tvarumo atas-
kaitas.

▶ Skatiname tvarumo dialogą savo tiekimo ir vertės gran-
dinėse.

Tvarios gamybos ir 
vartojimo skatinimas 
iki 2050 metų

▶ Investuojame į atsinaujinančių energijos šaltinių ener-
giją savo gamyboje ir administracijoje.

▶ Investuojame į savo elektromobilių parko didinimą.

▶ Siekiame efektyvinti atliekų transportavimo sistemą, 
kuri tausotų energijos suvartojimą. 

▶ Skatiname atsinaujinančių energijos šaltinių naudoji-
mą savo tiekimo ir vertės grandinėse.

Energijos efektyvumas 
ir atsinaujinanti energija 
iki 2050 metų
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▶ Užtikriname savo darbuotojų saugą ir sveikas darbo 
sąlygas.

▶ Aktyviai stipriname savo darbuotojų sveikatą, psicho-
loginę ir emocinę gerovę.

▶ Vystome vidinę darbuotojų geros savijautos progra-
mą.

▶ Suteikiame darbuotojams sveikatos priežiūros draudi-
mą ir skatiname juo naudotis.

▶ Skatiname saugos, sveikatos ir gerovės užtikrinimą 
darbuotojams tiekimo ir vertės grandinėse.

Darbuotojų sveikata, 
saugumas ir gerovė 
iki 2050 metų

▶ Integruojame moterų įgalinimo principus užtikrinant 
visapusišką požiūrį į lyčių lygybę.

▶ Investuojame į programas, kurios remia darbuotojų 
moterų kompetencijų augimą.

▶ Siekiame subalansuoti darbuotojų vyrų ir moterų skai-
čių aukštesnėse pareigose ir valdyboje.

▶ Skatiname lyčių lygybės principų įgyvendinimą savo 
tiekimo ir vertės grandinėse.

Lyčių lygybė, įtrauktis 
ir įgalinimas 
iki 2050 metų

TVARUMO 
POLITIKA 2050
ŽALVARIS strategiškai identifikavo 
penkias tvarios veiklos sritis:
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TVARUMO 
POLITIKA 2050

Siekiant užtikrinti tvarumo strategijos efektyvų vykdymą 
ir tęstinumą, nuo 2021 metų ŽALVARIS nuolat veikia in-
tegrali tvarumo grupė, vienijanti įvairių sričių ir atsako-
mybių darbuotojus. Ši grupė yra atsakinga už tvaraus 
bendrovės vystymosi rekomendacijų teikimą, darbuo-
tojų įtrauktį į tvarumo užduotis bei iniciatyvas, metinių 
tvarumo ataskaitų rengimą ir aktyvią vidinę bei išorinę 
komunikaciją. 

ŽALVARIS tvarumo grupė vykdo patariamąją funkciją 
bendrovės vadovybei ir tiesiogiai atsiskaito bendrovės 
direktoriui.

Tvarumo grupė, 
jos veikla, nariai

ŽALVARIS tvaraus verslo strategija grindžiama efektyvaus 
tvarumo dialogo siekiu su visomis suinteresuotomis šali-
mis, todėl mums itin aktualūs šie veiklos aspektai:

▶ Darbuotojų ir vadovybės tvarumo žinios ir 
kompetencija;

▶ Naujos tvarumo organizacinės kultūros vysty-
mas;

▶ Atvira komunikacija su savo klientais, tiekėjais, 
partneriais ir visuomene tvarumo temomis;

▶ Atidumas naujiems verslo partneriams ir tiekė-
jams jų tvarumo politikos aspektu.

Tvarumo dialogas su 
suinteresuotomis šalimis

Kristina 
Kavaliauskienė 

Pardavimų skyriaus direktorė 

Adomas 
Gendvilas
Finansų analitikas 

Erika 
Ulinskė

Teisės ir personalo vadovė 

Rasa 
Čepurnienė 

Aplinkosaugos ir kokybės 
vadybos grupės vadovė

Eglė 
Berentienė 

Marketingo ir komunikacijos 
vadovė 
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GEROJI VALDYSENA

Būdami viena didžiausių ir ilgiausiai veikianti atliekų tvarkymo verslo grupių Lietuvoje, savo veikloje taikome aukš-
tus verslo etikos standartus – visose savo veiklos srityse esame atsakingi, skaidrūs, etiški, sąžiningi ir atviri, laikomės 
nacionalinių įstatymų ir tarptautinių gerosios valdysenos normų. Šiuo elgesiu mes siekiame sukurti kuo didesnę 
vertę mūsų klientams, partneriams, darbuotojams, visuomenei ir akcininkams.

ŽALVARIS geroji valdysena yra mūsų kuriamos organizacinės kultūros vystymo ir tęstinumo pagrindas. 

Efektyvaus verslo valdymo tyrimai rodo, kad didesnis moterų skaičius valdyboje yra tiesiogiai susijęs su aukštes-
niais verslo rezultatais, įskaitant finansinius rezultatus, valdybos darbo efektyvumą, gebėjimą pritraukti ir išlaikyti 
talentus versle, diegti inovacijas, kurti didesnį klientų pasitenkinimą ir ilgalaikius tvarumo rodiklius.

2021 metais ŽALVARIS valdyboje iš 4 valdybos narių 1 narys buvo moteris. 

Valdybos įvairovė
ESG – G1

 Valdybos įvairovė Viso 
narių

Moterų
narių

Moterų 
%

 Moterų užimamos vietos 
 Valdyboje 4 1 25%

Nepriklausoma arba pusiau nepriklausoma valdybos 
struktūra yra kitų veiksmingų verslo valdymo praktikų ro-
diklis. Tai rodo bendrovės valdymo efektyvumą ir moder-
nų požiūrį į gerąją valdyseną. Atsakingos bendrovės turi 
galimybę diegti dvi priemones – atskirti direktoriaus ir 
valdybos pirmininko pareigybes ir/arba skirti vieną arba 
daugiau nepriklausomų valdybos narių. 

2021 metais ŽALVARIS valdyboje buvo išlaikytas valdybos 
nepriklausomumo principas – bendrovės direktoriaus ir 
valdybos pirmininko pareigos atskirtos. 

Valdybos nepriklausomybė
ESG – G2

 Valdybos nepriklausomybė Taip / Ne

 Direktorius vykdo ir valdybos pirmininko 
 pareigas Ne

 Valdyboje yra vienas ar daugiau 
 nepriklausomų narių Ne

25%

75%
Moterų dalis 
valdyboje
Vyrų dalis 
valdyboje

Įgyvendinant TVT 5 tikslą „Lyčių lygybė“, iki 
2024 metų ketinama subalansuoti valdybos 
narių skaičių, užtikrinant vienodą skaičių vyrų 
ir moterų bendrovės valdyboje.
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GEROJI VALDYSENA

Tvaraus verslo strategiją diegianti bendrovė turi įvertinti naujų aplinkosauginių, socia-
linių ir gerosios valdysenos (ESG) kompetencijų bei įgūdžių poreikį bendrovėje ir siekti 
juos užtikrinti. Šiuo aspektu itin efektyvi valdymo priemonė – paskata darbuotojams 
siekti efektyvių ESG rodiklių rezultatų. 

Remiantis strateginiu sprendimu, ŽALVARIS tvarumas vystomas vadovaujantis koman-
dos įgalinimo principu „iš apačios į viršų“, o tai reiškia, kad bendrovėje yra skatinamos 
darbuotojų tvarumo iniciatyvos, keliami asmeniniai metiniai tvarumo tikslai vadovams 
ir Tvarumo grupės nariams. Šio principo įgyvendinimas yra vienas iš Tvarumo grupės 
prioritetų.

Gerosios valdysenos pavyzdžiai rodo, kad efektyvūs kolektyvinių derybų rezultatai 
palengvina dirbančių žmonių įtrauktį ir dalyvavimą verslo sprendimuose, kuriais yra 
kuriama jų pačių darbo aplinka. Kartu tai prisideda prie atotrūkio tarp vadovų ir dar-
buotojų mažinimo, pritraukia bei išlaiko talentus versle, kurie gali tinkamai ginti savo 
teises ir atstovauti pagrįstus interesus darbo tarybose. 

Darbo taryba bendrovėje veikia nuo 2017 metų.

Vadovybės skatinimas vystyti tvarumą
ESG – G3

Kolektyvinės derybos 
ESG – G4

2022 metais planuojami nauji Darbo tarybos rinkimai, kurių metu numa-
toma išrinkti 5 darbuotojų atstovus. Naujai išrinkta Darbo taryba įgis teisę 
ginti darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei ats-
tovauti darbuotojų interesus.
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JT Pasaulinis susitarimas teigia, kad aktyviai valdydama tvarumo veiklą, bendrovė užtikrina ne tik savo verslo, 
tačiau ir visų suinteresuotųjų šalių aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius interesus. Vienas pagrindinių 
rodiklių, apibrėžiančių bendrovės požiūrį į tvarumą, yra sau ir tiekėjams tiesiogiai taikomas etikos ir elgesio ko-
deksas. 

2021 m. gruodžio 1 d. ŽALVARIS verslo grupės lygiu priėmė Elgesio ir etikos kodeksą, kuris bendrai galioja 
bendrovės darbuotojams, klientams, partneriams ir tiekėjams. Bendrovė taip pat inicijavo pirmąjį tvarumo dia-
logo su Lietuvoje veikiančiais tiekėjais etapą, supažindindama juos su keliamais elgesio ir etikos reikalavimais. 

ŽALVARIS Elgesio ir etikos kodeksas yra skelbiamas bendrovės interneto svetainėje skiltyje  
Atsakinga veikla > Politikos - https://www.zalvaris.lt/atsakinga-veikla/politikos#block_2

Elgesio ir etikos kodeksas
ESG – G5

GEROJI VALDYSENA

Užtikrinant vienodų elgesio ir etikos standartų taikymą, iki 2023 metų su bendrovės Elgesio ir etikos ko-
deksu bus supažindinti tiekėjai ir verslo partneriai užsienio šalyse, siekiant suvienodinti vidinius gebėji-
mus tvarumo tema, o ateityje vystyti dialogą tvarumo mokymų ir tiekėjų tvarumo audito kontekste. 



15

Mūsų bendrovė yra įsipareigojusi laikytis aukščiausių verslo etikos normų, elgtis atsa-
kingai, skaidriai, etiškai, sąžiningai ir atvirai. ŽALVARIS Elgesio ir etikos kodeksas numa-
to šiuos vertybinius mūsų verslo principus:

Mūsų skaidraus verslo pagrindas – atitiktis visiems nacionaliniams teisės aktams ir 
reikalavimams, taikomiems skaidriam ir atsakingam verslui, taip pat nuolatinė vidinė 
antikorupcijos rizikos kontrolė bei darbuotojų kompetencijos kėlimas.

Siekiant stiprinti įsipareigojimus šioje srityje, 2021 m. gruodžio 1 d. ŽALVARIS valdyba 
patvirtino bendrovės Antikorupcijos politiką, įsteigė visiems darbuotojams priva-
lomą Dovanų ir svetingumo registrą, antikorupcijos nuostatas integravo ir į El-
gesio ir etikos kodeksą. Kiekvienas bendrovės darbuotojas ir vadovas asmeniškai 
atsako už antikorupcinių reikalavimų žinojimą, supratimą ir jų laikymąsi. 

Visi administracijos darbuotojai supažindinti su naujai priimtų dokumentų turiniu. 
2021 metais taip pat sukūrėme ir darbuotojams pristatėme ŽALVARIS anoniminę 
pasitikėjimo liniją, kuri veikia el. pašto pasitikėjimolinija@zalvaris.lt principu ir yra 
skelbiama bendrovės interneto svetainėje, skiltyje Atsakinga veikla > Politikos - https://
www.zalvaris.lt/atsakinga-veikla/politikos#block_2 

▶ Veikiame atsakingai – rinkoje elgiamės sąžiningai, laikomės visų nusta-
tytų procedūrų ir teisinio reguliavimo, netoleruojame ir nevykdome nesąži-
ningos konkurencijos. Užtikriname teisinių ir finansinių rizikų valdymą. 

▶ Veikiame skaidriai – netoleruojame jokių korupcijos apraiškų, už savo 
veiklą atsiskaitome akcininkams ir visoms suinteresuotoms šalims, viešai 
skelbiame savo verslo ir tvarios veiklos ataskaitas.

▶ Veikiame etiškai – saugome asmens privatumą, saugome intelektinę nuosa-
vybę ir konfidencialią verslo informaciją, užtikriname tiesioginių ir netiesioginių 
interesų konfliktų prevenciją, tinkamą ir etišką darbuotojų elgesį rinkoje.

Verslo etika ir antikorupcija
ESG – G6 

GEROJI VALDYSENA

Iki 2023 metų periodiškai organizuosime vidinius mokymus darbuotojams, 
siekiant stiprinti žinias apie bendrovėje galiojančias verslo etikos ir anti–
korupcijos nuostatas. 

Antikorupcijos 

politika
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Šiuolaikinės ekonomikos skaitmenizavimo kontekste, asmens duomenų privatumas ir atsakingas jų valdymas 
yra itin aktuali tema ne tik verslui, bet ir visai visuomenei. Kiekvieno žmogaus duomenys, patenkantys į verslo 
duomenų bazes, kuria virtualią jo asmens tapatybę, kuri privalo būti atsakingai saugoma. 

ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir jo nuostatos, perkeltos į ES valstybių narių teisines 
sistemas, padeda verslui suvaldyti rizikas, susijusias su asmens duomenų privatumo saugojimu ir atsakingu šių 
duomenų tvarkymu. BDAR rizikų valdymo įrankiai ir tinkamas jų valdymas aktualūs visiems verslo dalyviams, 
įskaitant tvarius investuotojus. Tai rodo, ar verslas:

2017 m. gruodžio 5 d. ŽALVARIS patvirtino Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyven-
dinimo priemonių tvarką bei Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų 
stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką, o  2018 m. balandžio 27 d. bendrovė priėmė Asmens duo-
menų tvarkymo taisykles. Dokumentai numato asmens duomenų tvarkymo būdus, tikslus, rinkimo tvarką, 
tinkamą perdavimą duomenų gavėjams, duomenų subjektų teises, konfidencialumo ir saugojimo nuostatas. 
Atsižvelgiant į patvirtintas tvarkas, darbuotojams, pagal priskirtas atsakomybes, organizuoti mokymai, vadovau-
jantis bendrojo duomenų apsaugos reglamento gairėmis.

Asmens duomenų apsauga / BDAR
ESG – G7

GEROJI VALDYSENA

▶ atitinka asmens duomenų apsaugos teisinius reikalavimus,

▶ turi profesionalią asmens duomenų apsaugos sistemą,

▶ tinkamai valdo gaunamus ir perduodamus asmens duomenis, 

▶ valdo teisines rizikas, susijusias su duomenų apsauga,

▶ užtikrina žmogaus teisę į privatumą.

Bendrovės informacinių sistemų priežiūros partne-
riai užtikrina IT sistemos patikimumą, vykdo siste-
mos atnaujinimo ir priežiūros darbus. 
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APLINKOSAUGA IR 
KLIMATO KAITA

Mūsų požiūris į aplinkosaugą remiasi pamatinėmis vertybėmis – visiškas aplinkos apsaugos reikalavimų užtikri-
nimas ir neigiamo poveikio klimato kaitai mažinimas, siekiant tapti klimatui neutralia bendrove.

ŽALVARIS misija – atsakingas atliekų tvarkymas, pagrįstas žiedinės ekonomikos principais, profesionaliai ap-
dorojant pavojingąsias ir nepavojingąsias atliekas, iš kurių gaminami nauji gaminiai žemės ūkio, transpor-
to, perdirbamų pakuočių, elektros ir šilumos energijos sektoriams.

▶ griežtai laikomės nacionalinių įstatymų ir kitų 
teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos  ap-
saugą atliekų tvarkymo sektoriuje;

▶ faktiškai, sertifikuotai, skaidriai ir įrodomai 
tvarkome įmonių ir organizacijų veikloje susi-
darančias atliekas;

▶ teikiame atliekų sutvarkymo ataskaitas priva-
tiems klientams ir valstybės institucijoms;

▶ vadovaujamės tarptautiniais principais ir stan-
dartais dėl ŠESD emisijų apskaitos ir   neigia-
mo poveikio aplinkai kompensavimo;

▶ vykdome aplinkosaugos ir tvarumo mokymus 
darbuotojams, klientams ir kitoms suintere-
suotoms šalims;

▶ viešai komunikuojame apie aplinkosaugos ir 
klimato kaitos iššūkius ir mūsų sprendimus;

▶ viešai skatiname vadovautis tvaraus vartojimo 
ir atliekų mažinimo principais, mažinti gamtos 
išteklių naudojimą, mažinti neigiamą poveikį 
aplinkai;

▶ remiame aplinkosaugines iniciatyvas ir visuo-
meninius bei privačius projektus.

▶ prevencinis veiklos vertinimas ir vykdymas,

▶ neigiamo poveikio aplinkai minimizavimas,

▶ žiedinės ekonomikos sprendimai, 

▶ nuoseklus ŠESD emisijų ir aplinkosauginio 
pėdsako mažinimas.

Mes vadovaujamės šiais keturiais 
aplinkosaugos principais: 

Siekdami šių tikslų, mes:

Perdirbimas 
ir gamyba

Kiti šalinimo 
būdai

Elektros ir 
šilumos 
energija
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APLINKOSAUGA IR 
KLIMATO KAITA
Energijos vartojimas
ŠESD emisijos ir jų intensyvumas
ESG – E1 / E2
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimas yra reikšmingas klimato kaitos ir pasaulinės aplinkosaugos 
rodiklis, padedantis fiksuoti esamą padėtį ir nusistatyti klimato kaitos tikslus.

Nuo 2021 metų ŽALVARIS stebi ir apskaito faktiškai išmetamas į atmosferą ŠESD emisijas, kurias matuoja CO2e 
matmeniu. Remiantis tarptautine „ŠESD Protokolo“ metodika, vertinant tiesiogiai bendrovės sąlygojamas emi-
sijas (Apimtis 1) ir netiesiogines emisijas, gaunamas bendrovei įsigyjant šilumos ir elektros energiją (Apimtis 2), 
2021 metais ŽALVARIS veikla bendrai sąlygojo 

Kol kas bendrovė neskaičiuoja ŠESD emisijų, kurios priklauso nuo trečiųjų šalių veiklos (Apimtis 3), tačiau ateityje 
ketinama tai daryti.

Poveikio klimato kaitai aspektu, vertinant ŽALVARIS tvarkomų pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų kiekius ir ap-
imtis, bendrasis 2021 metų ŠESD emisijų intensyvumas buvo 

1328,42 tonų CO2e emisijų.

0,026 tCO2 / toną tvarkomų pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų*
*1328,42/51388 = 0,026 tCO2/t

Nuo 2022 metų ŽALVARIS sieks bendrovės statuso “klimatui neutralus” ir kasmet kompensuos sukauptas 
ŠESD emisijas, investuojant į pasirinktus klimato kaitos švelninimo projektus. Strategiškai taip pat pla-
nuojamos ilgalaikės investicijos į bendrovės atsinaujinančios energijos šaltinius ir elektromobilių parką.  



19

APLINKOSAUGA IR 
KLIMATO KAITA

Energijos vartojimas, intensyvumas ir mišinys
ESG - E3 / E4 / E5

Klimato kaitos valdymo aspektu, elektros ir šilumos energijos šaltiniai, jų naudojimo efektyvumas ir prieinamu-
mas turi tiesioginės įtakos verslo gebėjimui veikti efektyviai ir tvariai. Energijos naudojimo intensyvumas yra 
svarbus bendrovės ekonominio efektyvumo, o taip pat tvarumo rizikos valdymo rodiklis.

ŽALVARIS stebi ir matuoja savo veiklą suvartojamos 
energijos rūšies ir intensyvumo aspektu. 2021 metais 
bendrovės naudojama šilumos energija buvo gauna-
ma iš šių šaltinių:

Kaunas – dujos 

Vilnius – elektra

Klaipėda – elektra

Šiauliai - elektra

Panevėžys – dujos

Utena – elektra

2021 m. gruodžio 1 d. priimta ŽALVARIS Tvarumo politika 2050 numato strateginį tikslą – energijos 
efektyvumo didinimas 2022-2050 metų laikotarpiui, kurio sieksime iki 2024 metų įdiegiant tarptautinį 
Energijos naudojimo vadybos ISO 50001 standartą. ISO 50001 standarto dėka užtikrinsime sistemin-
gą energijos efektyvumo stebėseną ir auditavimą. Ši priemonė padės įgyvendinti mūsų JT Pasaulinio 
susitarimo aplinkosauginius įsipareigojimus ir JT Tvaraus vystymosi tikslą – tvari ir prieinama energija, 
tausojant elektros ir šilumos energijos išteklius. 

Ilgalaikėje perspektyvoje numatoma, kad visa bendrovės naudojama elektros energija bus 100% gau-
nama iš atsinaujinančių šaltinių.
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APLINKOSAUGA IR 
KLIMATO KAITA
APLINKOSAUGOS VALDYMAS
Aplinkosaugos atitiktis, politika ir auditai
ESG - E7

ŽALVARIS verslas yra pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymas – veikla, kuriai taikomi griežti aplin-
kosaugos reikalavimai ir privalomas atsiskaitymas suinteresuotosioms šalims, pagal ES ir Lietuvos Respublikos 
aplinkosaugos teisinę bazę, taip pat bendrovėje įdiegtus tarptautinius aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos 
standartus. 

ŽALVARIS savo veiklą vykdo šiose srityse:

▶ naudotų akumuliatorių, amortizatorių, tepalų, degalų, oro filtrų, padangų, alyvos ir kitų automobilinių atliekų 
surinkimas, apdorojimas ir/ar perdirbimas;

▶ naudotų galvaninių elementų, elektros ir elektroninės įrangos surinkimas, pirminis apdorojimas ir perdavi-
mas tolimesniam tvarkymui (įskaitant eksportą);

▶ užterštų ir neužterštų pakuočių surinkimas, pirminis apdorojimas ir tolimesnio tvarkymo organizavimas 
(įskaitant eksportą); 

▶ spalvotųjų ir juodųjų metalų laužo bei atliekų supirkimas, rūšiavimas ir pardavimas;

▶ kitų plataus spektro pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymas (surinkimas, pirminis apdorojimas, antri-
nių žaliavų ir pačių atliekų  tolimesnio tvarkymo organizavimas (įskaitant eksportą);

▶ konsultavimas atliekų tvarkymo ir apskaitos klausimais; 

▶ visuomenės švietimas atliekų tvarkymo klausimais.

Bendrovė yra registruota atliekų tvarkytojų valstybės 
registre. ŽALVARIS veiklą vykdo pagal Lietuvos Respu-
blikos reglamentuojamus specializuotus Taršos inte-
gruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus. 

Nuo 2003 metų bendrovėje veikia Aplinkos apsaugos 
vadybos ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015 
standartas, kuris reglamentuoja baterijų (galvaninių 
elementų) ir akumuliatorių atliekų, alyvų, elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų, transporto priemonių fil-
trų (vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrų, vi-
daus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų) bei hidraulinių 
(tepalinių) amortizatorių, padangų, juodųjų ir spalvotų-
jų metalų atliekų ir laužo bei kitų pavojingųjų ir nepavo-
jingųjų atliekų tvarkymą. 

Nuo 2003 metų bendrovėje taip pat veikia Kokybės 
vadybos ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015 stan-
dartas, kuris reglamentuoja baterijų (galvaninių ele-
mentų) ir akumuliatorių atliekų, alyvų, elektros ir elek-
troninės įrangos atliekų, transporto priemonių filtrų 
(vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrų, vidaus 
degimo variklių įsiurbimo oro filtrų) bei hidraulinių (te-
palinių) amortizatorių, padangų, juodųjų ir spalvotųjų 
metalų atliekų ir laužo bei kitų pavojingųjų ir nepavojin-
gųjų atliekų tvarkymą. 
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Nuo 2018 metų ŽALVARIS veikia WEEELABEX (EN 50625-1:2014) standartas, kuris įrodo elektros ir 
elektroninės įrangos apdorojimo technologinio proceso atitiktį Europos standartui EN 50625-1:2014 
„Elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, gabenimo ir apdorojimo reikalavimai. 1 dalis. Ben-
drieji apdorojimo reikalavimai“. 

2021 m. gruodžio 1 d. priimta ŽALVARIS Tvarumo politika 2050 numato strateginius aplinkosaugos 
prioritetus 2022-2050 metų laikotarpiui, kurie apima:

▶ ŠESD emisijų apskaitą ir mažinimą,

▶ klimato kaitos švelninimo mechanizmus, 

▶ investicijas į neigiamo poveikio aplinkai kompensavimą,

▶ energijos naudojimo vadybos sistemos įdiegimą,

▶ investicijas į atsinaujinančios energijos šaltinių vystymą,

▶ investicijas į elektromobilių parko vystymą,

▶ aplinkosauginės veiklos monitoringą ir atsiskaitymą suinteresuotoms šalims,

▶ aplinkosaugos ir tvarumo dialogą tiekimo ir vertės grandinėse.

APLINKOSAUGA IR 
KLIMATO KAITA
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APLINKOSAUGA IR 
KLIMATO KAITA

Klientų apklausa, 2021 

Mumis pasitiki 4 000 Lietuvoje veikiančių pramonės ir transporto priemonių techninę priežiūrą bei remonto 
paslaugas teikiančių verslų. Kompleksinės paslaugos ir aukšta jų kokybė – svarbiausi ŽALVARIS klientų aptar-
navimo prioritetai, todėl norėdami sužinoti klientų nuomonę apie teikiamas paslaugas bei gauti grįžtamąjį ryšį 
kitais su klientų aptarnavimu susijusiais klausimais, kas dvejus metus organizuojame klientų nuomonės tyrimą.  

2021 metų spalį atliktoje apklausoje dalyvavo 192 klientai - 124 pramonės įmonės ir 68 automobilių servisai. Ap-
klausos metu klientų taip pat buvo klausiama nuomonės dėl bendrovės tvarios veiklos ir klimato kaitos. Klientų 
apklausos rezultatai parodė, kad net 98 proc. pramonės ir 100 proc. servisų svarbu, kad paslaugas bendrovė 
teiktų vadovaujantis tvarios veiklos principais, rūpintųsi ir diegtų priemones klimato kaitos preven-
cijai. 

Pernai atlikta klientų apklausa taip pat atskleidė, kad 94 
proc. pramonės ir 92 proc. servisų svarbu, kad įmonė ir 
partneriai, su kuriais ji dirba, būtų geros reputacijos 
ir rinkoje veikiantys daugelį metų.

Labiau svarbu, nei nesvarbu

Labai svarbu

Visiškai nesvarbu

Labiau svarbu, nei nesvarbu

Labai svarbu

Visiškai nesvarbu

Pramonės įmonės, 2021

Pramonės įmonės, 2021 Automobilių servisai, 2021

Automobilių servisai, 2021

75% 61%

63%68%

22%
39%

29%26%

6% 8%

2%
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APLINKOSAUGA IR 
KLIMATO KAITA

Klimato kaitos politikos valdymas
ESG – E8 / E9 

Klimato kaita – integrali, strateginė verslo vystymo dalis, kurios sėkmė ir rezultatai 
bendrovėje priklauso nuo vadovybės požiūrio ir verslo vizijos. ŽALVARIS Tvarumo 
politika 2050 numato, kad strateginiu lygiu už tvarumo vystymą ir klimato kaitos 
rezultatus bendrovėje yra atsakingas ŽALVARIS direktorius. 

Įgyvendinant tvarumo politikos nuostatas, 2021 metų gruodį ŽALVARIS pateikė na-
rystės paraišką JT Pasauliniam susitarimui, deklaruojant siekį vystyti verslą keturio-
mis tvarumo kryptimis ir vadovaujantis tarptautiniais tvarumo principais. 

Tvarumo politikos 2050 pagrindu bendrovėje įsteigta nuolat veikianti Tvarumo gru-
pė, kuri atsakinga už tvaraus vystymosi rekomendacijų teikimą direktoriui, darbuo-
tojų įtrauktį į tvarumo užduotis bei iniciatyvas, metinių tvarumo ataskaitų rengimą 
ir aktyvią vidinę bei išorinę tvarumo komunikaciją. 

▶ pagarba žmogaus teisėms,  

▶ užtikrinti darbo standartai,

▶ aplinkos apsauga, 

▶ kova su korupcija.

2022 m. sausio 13 d. ŽALVARIS oficialiai tapo JT Pasaulinio susitarimo organizacijos 
nare ir prisiėmė atsakomybę tikslingai vystyti tvarumo politiką šiomis kryptimis:
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APLINKOSAUGA IR 
KLIMATO KAITA
KLIMATO KAITOS RIZIKŲ 
ŠVELNINIMAS
Investicijos į klimato kaitos mažinimo priemones
ESG – E10 
Vystydami verslą tvariai, strategiškai investuojame, siekiant sistemingai mažinti neišvengiamus neigiamus veikos 
padarinius aplinkai, ieškant efektyvių technologinių sprendimų, žaliųjų investicijų ir ilgalaikių partnerysčių šiam 
tikslui pasiekti. 

Tvarių investicijų planavimas ir pritraukimas yra naujas bendrovės iššūkis. Planuodami šią veiklą ir 
procesus, žaliąsias investicijas siejame su ilgalaike verte mūsų verslui. Tikimės, kad ji bus kuriama integruotai ir 
sistemingai, kuriant teigiamą pokytį mūsų klientams, partneriams, darbuotojams ir visai visuomenei. 

Mes taip pat siekiame, kad bendrovės vykdomi technikos ir kito turto įsigijimai prisidėtų prie atliekų tvarkymo 
žiediškumo principų užtikrinimo, būtų technologiškai pažangūs ir tuo pačiu tvarūs – padėtų siekti klimato kaitos 
rizikų mažinimo.  

ŽALVARIS Tvarumo politikoje 2050 numatomos strateginės investicijos į atsinaujinančių energijos šal-
tinių naudojimą bendrovės tiekimo ir vertės grandinėse bei poveikį klimatui mažinančias technologijas.

Remiantis ŽALVARIS pasirinktu tvaraus vystymosi tikslu, numatančiu tvarios energijos naudojimą (TVT7), 
bendrovė planuoja ilgalaikes investicijas į saulės baterijų ir kitų atsinaujinančių energijos šaltinių diegimą 
bendrovės patalpose ir gamybiniuose procesuose, taip pat elektromobilių parko sukūrimą ir jo vystymą.
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DARBUOTOJŲ GEROVĖ, 
SVEIKATA IR ŽMOGAUS TEISĖS
DARBO KULTŪRA IR SĄLYGOS 
ŽALVARIS kuriame atvirumu ir pasitikėjimu grįstą darbo kultūrą. Mūsų socialinis tvarumas remiasi Lygių gali-
mybių politikos bei Elgesio ir etikos kodekso nuostatomis, kurios įtvirtina atsakomybę už mūsų verslo po-
veikį žmogui ir visuomenei.  

Siekiame, kad visi mūsų darbuotojai būtų ir jaustųsi gerbiami, galėtų būti išgirsti ir palaikomi, turėtų sąlygas 
atskleisti savo talentus ir gebėjimus darbe, būtų motyvuoti kelti kompetenciją ir tobulėti. Bendrovės veikloje va-
dovaujamės sąžiningo darbo principais, gerbiame ir giname darbuotojų teises.

Darbo užmokestis ir lyčių lygybės principas
ESG – S1 / S2
ŽALVARIS vadovų ir darbuotojų atlygio sistema yra pagrįsta bendrovės Darbo apmokėjimo sistema, patvirtin-
ta 2017 m. gruodžio 5 d. Pagal ją, atlyginimai darbuotojams nustatomi atsižvelgiant į:

Bendrovės atlygio ir motyvacinių priemonių struktūrą ir dydžius tvirtina bendrovės valdyba.

▶ reikalaujamą ir turimą kompetenciją atitinkamoms pareigoms;

▶ darbo sudėtingumą ir atsakomybę, kurią suteikia užimamos pareigos; 

▶ asmeniniai pasiekimai ir indėlis į bendrovės veiklą;

▶ pareigybių atlyginimo lygis rinkoje. 
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DARBUOTOJŲ GEROVĖ, 
SVEIKATA IR ŽMOGAUS TEISĖS

Lyčių lygybės užtikrinimas yra vienas iš prioritetinių ŽALVARIS tvarumo strategijos tikslų, todėl siekiama užtik-
rinti vienodo darbo užmokesčio už vienodos vertės darbą principą. Esame įsitikinę, kad lygiavertiškumo principas 
atlygių aspektu yra svarbus veiksnys, išlaikantis kvalifikuotus darbuotojus bendrovėje. Kartu tai padeda pritrauk-
ti naujus talentus ir stiprina gerą mūsų verslo reputaciją. 

2020 ir 2021 metais vidutinis moterų darbuotojų atlyginimas bendrovėje buvo santykinai didesnis negu dar-
buotojų vyrų. Lyginant su kitų Lietuvos atliekų tvarkytojų mokamų darbo užmokesčių vidurkiais, 
ŽALVARIS šioje srityje išlieka rinkos lyderiu. 

 Darbo užmokestis ir lyčių lygybė 2020 metai, Eur 2021 metai, Eur

 Vidutinis vyrų darbuotojų atlyginimas 1 777 1 633 

 Vidutinis moterų  darbuotojų atlyginimas 1 995 1 864 

Vidutiniai darbuotojų atlyginimai, 2020-2021

Vidutinis moterų 
darbuotojų atlyginimas

Vidutinis vyrų 
darbuotojų atlyginimas
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Darbuotojų kaita
ESG - S3 / S5
Didelė darbuotojų kaita turi tiesioginės įtakos verslo finansiniams rodikliams ir reputacijai rinkoje.  Intensyvi 
darbuotojų kaita gali rodyti darbuotojų neužtikrintumo arba nepasitenkinimo bendrove lygį, taip pat sąlygoti 
bendrovės veiklos struktūros pokyčius, o tai – svarbi verslo rizikų valdymo sritis.

2021 metais ŽALVARIS darbuotojų kaita ženkliai sumažėjo – nuo 27% 2020 metais iki 18,7% 2021 metais. Šį po-
kytį pernai metais lėmė keletas esminių priežasčių:

▶ administracijos darbuotojų kaita bendrovėje buvo ir išliko minimali;  

▶ sumažėjusi paprastai didesnė gamybos darbuotojų kaita, kurią dažniausiai 
sąlygoja darbo drausmės pažeidimai. 

DARBUOTOJŲ GEROVĖ, 
SVEIKATA IR ŽMOGAUS TEISĖS

 Darbuotojų kaita 2020 m. % 2021 m. %

 Nuolatinių darbuotojų kaita (viso) 19,58 18,7

 Administracijos darbuotojų kaita 2,12 1,4 

 Gamybos darbuotojų kaita 17,46 17,3

Darbuotojų kaita per 2020 - 2021 m.

2021 m.

2020 m.
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Lyčių įvairovė ir lygios galimybės
ESG - S4 / S5

ŽALVARIS siekia kurti ilgalaikę darbo kultūrą bendrovėje, kuri remiasi lygių galimybių ir lyčių įvairovės principais. 
To siekiame vadovaudamiesi 2017 m. gruodžio 5 d. priimta Lygių galimybių politika, kuri numato lygias teises 
visiems mūsų bendrovės darbuotojams nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 
padėties, religijos, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, seksualinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ar 
kitokių asmenybės ypatumų.

Mes gerbiame kiekvieno bendrovės darbuotojo unikalumą, išklausome poreikius ir į juos reaguojame. Kartu 
skatiname abipusio supratingumo ir pagarbos elgesį. 

ŽALVARIS Elgesio ir etikos kodekse mes atvirai išreiškiame ir užtikriname:

2021 metais bendrovėje nebuvo fiksuota nei vieno diskriminacijos atvejo.
2021 metais bendrovėje nebuvo gauta nei vieno skundo dėl lygių galimybių pažeidimo. 

DARBUOTOJŲ GEROVĖ, 
SVEIKATA IR ŽMOGAUS TEISĖS

▶ pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, 

▶ nulinę toleranciją visų formų diskriminacijai, 

▶ nulinę toleranciją visų formų priekabiavimui ir patyčioms,

▶ lygias galimybes įsidarbinti,

▶ lygias galimybes gauti panašų atlygį už lygiavertes kompetencijas ir lygiavertį darbą,

▶ lygias galimybes kompetencijos kėlimui.

Lyčių įvairovė ir lygios galimybės Vyrų  % Moterų %

 Bendras darbuotojų santykis 74 26

 Gamybos darbuotojai 95 5 

 Administracijos specialistai 28 72

 Vadovaujančio lygmens darbuotojai 62 38

MoterysVyrai

Darbuotojų 
pasiskirstymas 
pagal lytį

Vadovaujančio lygmens 
darbuotojų pasiskirsty-
mas pagal lytį

Gamybos darbuotojų 
pasiskirstymas 
pagal lytį

Administracijos specia-
listų pasiskirstymas pa-
gal lytį

LYGIOS GALIMYBĖS 

LYČIŲ LYGYBĖ 

2021 metais bendrovėje dirbo ženkliai daugiau vyrų 
negu moterų, įskaitant vadovaujančias pareigas. 



29

Geri darbuotojų sveikatos ir saugos rodikliai yra pagrindinis įmonės socialinės atsakomybės matas. Iš esmės – 
tai verslo socialinė licencija veikti rinkoje ir visuomenėje. ŽALVARIS tikslas – nulinis darbuotojų sužalojimų ir 
nelaimingų atsitikimų darbe atvejų skaičius. 

2020 m. spalio 1 d. bendrovėje patvirtinta Kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveika-
tos politika, kuri numato fundamentalias bendrovės veiklos nuostatas aplinkosaugos ir socialinės atsakomy-
bės aspektais. 

Nuo 2018 metų ŽALVARIS veikia Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema, ISO 45001 standartas, 
kuri užtikrina įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą, mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir darbuotojų 
sergamumą. Sistema numato šiuos esminius principus:

DARBUOTOJŲ GEROVĖ, 
SVEIKATA IR ŽMOGAUS TEISĖS

▶ gerinti veiklos efektyvumą ir taip sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių,

▶ užtikrinti organizacijos darbuotojų, nuosavybės ir įrengimų saugumą,

▶ demonstruoti įstatymų laikymąsi ir gerinti reputaciją darbuotojų saugos ir sveikatos srityje,

▶ gerinti vidinę ir išorinę komunikaciją bei saugos kultūrą įmonėje.

Darbuotojų sveikata, saugumas ir gerovė
ESG – S7 / S8



30

Apžvelgiant 2021 metų duomenis, tenka konstatuoti, kad nepaisant bendrovės 
pastangų, tikslas – nulinis darbuotojų sužalojimų ir nelaimingų atsitiki-
mų darbe atvejų skaičius – nebuvo pasiektas. 

DARBUOTOJŲ GEROVĖ, 
SVEIKATA IR ŽMOGAUS TEISĖS

DARBUOTOJŲ GEROVĖ

Darbuotojų gerovė, kaip sveikata ir saugumas, yra vienas svarbiausių bendro-
vės prioritetų. 

ŽALVARIS savo darbuotojams moka aukščiausią vidutinį darbo užmokestį Lietu-
vos atliekų sektoriuje. Taip pat prieš keletą metų įdiegėme darbuotojų sveika-
tos priežiūros motyvacinę programą. Pagal ją pavojingųjų atliekų tvarkymo 
padalinių darbuotojams du kartus per metus atliekami profilaktiniai sveikatos 
patikrinimai, matuojamas švino poveikis darbuotojo organizmui, kompensuoja-
mas maisto papildų įsigijimas. 

Rūpinantis darbuotojų sveikata ir darbingumu, bendrovė kasmet organizuoja 
savanorišką darbuotojų vakcinaciją nuo sezoninio gripo. Šia galimybe vi-
dutiniškai pasinaudoja 16% visų įmonės darbuotojų. 2021 metais, vis dar plin-
tant pasaulinei koronaviruso pandemijai, prieinamomis tapus vakcinoms nuo 
Covid-19 ligos Lietuvoje, darbuotojai taip pat buvo skatinami vakcinuotis. 2021 
metais šia galimybe pasinaudojo 83 darbuotojai. 

Atsižvelgiant į tai, 2022 metais suplanuoti gamybos darbuotojų moky-
mai ir papildomų informacinių priemonių jiems parengimas apie saugų 
ir atsakingą elgesį darbo vietoje, taip pat pirmosios medicininės pagal-
bos suteikimą. 

▶ 2021 metais darbo metu, įskaitant keliones į arba iš darbo, mirtinai 
buvo sužaloti 3 darbuotojai.

▶ Dėl fizinių sužalojimų darbe darbuotojai praleido 32 darbo dienas ne 
darbo vietoje. 

▶ Dėl imuninių ir lėtinių sveikatos ligų darbuotojai bendrai praleido 1086 
darbo dienas ne darbo vietoje. T.y., vienas darbuotojas vidutiniškai ne 
darbo vietoje praleido 7 darbo dienas. 
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Rūpinantis darbuotojų sveikata ir siekiant mažinti pavojingų ligų plitimą visuomenėje, 2021 metais, atsižvelgiant 
į atliktos ŽALVARIS administracijos darbuotojų apklausos rezultatus, įtvirtinome administracijos darbuotojų hi-
bridinio darbo ir darbo iš namų modelį.  

Darbuotojų apklausa parodė, kad 54 proc. administracijos darbuotojų norėtų kelias dienas per savaitę dirbti 
ofise, kelias – nuotoliniu būdu, 10 proc. darbuotojų išreiškė norą visą darbo laiką dirbti nuotoliniu būdu. 

Siekiant užtikrinti sveikatos paslaugų prieinamumą ir 
kokybišką sveikatos priežiūrą, nuo 2019 metų vadovai 
ir tam tikrų sričių specialistai draudžiami darbuotojų 
sveikatos draudimu darbdavio lėšomis. 

DARBUOTOJŲ GEROVĖ, 
SVEIKATA IR ŽMOGAUS TEISĖS

Norėčiau visą darbo laiką dirbti iš ofiso

Norėčiau visą darbo laiką dirbti nuotoliniu būdu

Norėčiau kelias dienas per savaitę dirbti ofise, kelias – nuotoliniu būdu

2022 metais planuojama išplėsti sveikatos 
draudimo apimtį ir kitas paminėtas sveikatos 
priežiūros ir gerovės priemones platesniam 
darbuotojų ratui taip, kad jos apimtų visus be 
išimties įmonėje dirbančius asmenis.  
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Žmogaus teisių apsauga
ESG - S10

DARBUOTOJŲ GEROVĖ, 
SVEIKATA IR ŽMOGAUS TEISĖS

Žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas yra tarptautinė norma, o kartu ir vienas 
esminių socialinio tvarumo rodiklių. Nuosekli žmogaus teisių apsaugos politika 
padeda kurti geresnį valdymo modelį ir kelia produktyvumą, kadangi užtikrina 
pagarbią ir orią darbo aplinką, pritraukia ir išlaiko bendrovėje daugiau talentų 
ir ilgalaikių darbuotojų. 

ŽALVARIS atsakomybė šiuo aspektu yra užtikrinama mūsų verslo vertybėmis, su-
sijusiomis su etika, darbuotojų lygybe, įvairove, žmogaus teisių ir laisvių apsauga. 

Gindami žmogaus teises bendrovėje mes laikomės požiūrio ir esminio principo, 
kad vieno žmogaus teisių ir laisvių apsauga neturi pažeisti kito žmogaus teisių ir 
laisvių, todėl būtina subalansuota vadovybės veikla šiuo aspektu. 

Visi ŽALVARIS darbuotojai gali tiesiogiai kreiptis į savo tiesioginį vado-
vą, bendrovės direktorių arba pasinaudoti anonimine pasitikėjimo linija 
pasitikėjimolinija@zalvaris.lt, jeigu mano kad jų teisės, arba įtaria, kad kitų dar-
buotojų teisės, yra galimai pažeidžiamos darbo metu, darbo vietoje. 
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DARBUOTOJŲ GEROVĖ, 
SVEIKATA IR ŽMOGAUS TEISĖS
MŪSŲ INICIATYVOS IR KOMPETENCIJOS

Darbuotojų profesinis augimas 
ir tobulėjimas 

ŽALVARIS ir darbuotojų 
socialinės ir aplinkosauginės iniciatyvos

Visi ŽALVARIS darbuotojai skatinami mokytis, augti ir tobulėti, gilinti turimas ži-
nias, įgyti naujų kompetencijų savarankiškai ir prisidedant bendrovei. Nuolatinis 
ugdymo procesas skatinamas visuose vadovų ir darbuotojų lygiuose. 

Bendrovės darbuotojai ir vadovai dalyvauja kasmetinėse verslo konferencijose, 
seminaruose pagal užimamą poziciją ir atliekamos veiklos pobūdį. Atsižvelgiant 
į poreikį ir iniciatyvą „iš apačios į viršų“, vadovams suteikiama galimybė gilinti 
žinias, studijuojant aukštosiose verslo mokyklose Lietuvoje, dalyvauti tam tikrų 
sričių profesionalus vienijančių asociacijų veiklose. 

2021 metais investicijos į darbuotojų mokymus ir kompetencijos kėlimą sudarė 
10,3 tūkst. eurų.

Mums svarbi aplinka, kurioje gyvename ir vystome verslą. Bendrovė ir jos dar-
buotojai skatina ir remia aplinkosaugines ir socialines iniciatyvas, atliepiančias 
poveikio sritis, kurios tiesiogiai siejasi su mūsų pasirinktais tvaraus vystymo-
si tikslais. Puoselėdami ilgalaikes partnerystes su visuomeniniais partneriais ir 
paramos organizacijomis, siekiame kurti ir auginti mūsų šalies ir visuomenės 
gerovę. 

2021 metais investicijos į socialines ir aplinkosaugines iniciatyvas siekė apie  
105 tūkst. eurų.
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DARBUOTOJŲ GEROVĖ, 
SVEIKATA IR ŽMOGAUS TEISĖS
MŪSŲ INICIATYVOS IR KOMPETENCIJOS

Fondo „Mamų unija“ 
rėmimas

Lietuvoje veikiantis paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“ rūpinasi onkolo-
ginėmis ligomis sergančiais vaikais. Fondo veiklą ir jų paramos iniciatyvas ŽAL-
VARIS ir bendrovės darbuotojai remia nuo 2019 metų. Bendrovės finansinė pa-
rama ir darbuotojų aukos 20 metais buvo skirtos socialinės inciatyvos „Šeimos 
namai“ įgyvendinimui, 2021 metais - sąmoningumo stovyklų vaikų netekusiems 
tėvams organizavimui ir kitoms šio fondo veikloms. 

Nuteistųjų 
įdarbinimas 

Esame įsitikinę, kad lygios galimybės ir skirtingų visuomenės grupių įtrauktis 
yra svarbus tvariai besivystančios visuomenės elementas. 2020 metais ŽALVA-
RIS pradėjo ir iki šiol kryptingai vysto socialinę nuteistųjų įdarbinimo iniciatyvą, 
kurios tikslas – integruoti socialinėje atskirtyje esančius asmenis į darbo rinką. 
Iš viso esame įdarbinę per 40 įkalinimo bausmę atliekančių asmenų, iš kurių 6 
bendrovėje dirba nuo projekto įgyvendinimo pradžios. 2021 metais bendrovėje 
buvo įdarbinta 18 nuteistųjų. 



35

Partnerystė su 
A. Juknevičiumi

ŽALVARIS puoselėja ilgametę partnerystę su automobilių ralio – Dakaro legenda 
pripažintu Antanu Juknevičiumi. Dakaro ralis yra vienas didžiausių automobilių 
sporto renginių metuose, kur automobilinės atliekos yra neatsiejama šio sporto 
dalis. A. Juknevičiaus komanda yra flagmanai ralio aplinkosaugos srityje, todėl 
panašios vertybės ir požiūris į aplinkos apsaugą, taršą ir klimato kaitą sąlygoja 
dešimtmetį trunkančią tvarią partnerystę. 

Aplinkosauginis 
projektas 
„Holly Trash“ 

Šiuolaikinės kartos menininkai Rolandas Žigonis ir Algis Kriščiūnas sukūrė 4 iš-
skirtinius paveikslus su žymių Lietuvos pramogų atstovų atvaizdais, dekoruo-
tais gamtoje rastomis atliekomis. Paveikslų idėja atkreipia dėmesį į taršą ir jos 
sukeliamą klimato kaitą, priverčia susimąstyti bei skatina neatidėliotinai keisti 
neatsakingą vartotojišką elgesį. Paveikslų projektas „Holly Trash“ yra tarptauti-
nės organizacijos „Trash Hero“, rengiančios plastiko rinkimo kampanijas Azijos 
pakrantėse, iniciatyvos dalis. ŽALVARIS yra šio projekto globėjas – padedame 
paveikslams ir jų idėjai keliauti po Lietuvą, eksponuojant juos tradicinėse ir ne-
tikėtose erdvėse. 

DARBUOTOJŲ GEROVĖ, 
SVEIKATA IR ŽMOGAUS TEISĖS
MŪSŲ INICIATYVOS IR KOMPETENCIJOS



     

Metinė ataskaita nėra audituota. 
Metinė ataskaita nespausdinama, teikiama elektroninė versija 
www.zalvaris.lt svetainėje ir JT Pasaulinio susitarimo svetainėje.
Metinė ataskaita teikiama lietuvių ir anglų kalbomis.
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