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UAB „FORTUM KLAIPĖDA“ KOKYBĖS, APLINKOS 

APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS 

POLITIKA 
 

UAB ”FORTUM KLAIPĖDA” priklauso FORTUM įmonių grupei, veikiančioje Šiaurės ir 

Baltijos šalyse, Rusijoje ir Lenkijoje. FORTUM gamina ir parduoda elektros bei šiluminę energiją, 

eksploatuoja bei aptarnauja jėgaines ir teikia kitas su energija susijusias paslaugas. 

FORTUM MISIJA – plėsti energijos gamybos apimtis panaudojant ekologišką medienos biokurą 

ir durpes, aprūpinti kokybiška ir konkurencinga šiluma savo klientus, populiarinti pažangiausias 

technologijas ir suomišką patirtį šioje srityje.  

FORTUM VIZIJA – tapti pirmaujančia šalyje energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos 

šaltinių ir kito vietinio kuro įmone.  

FORTUM VERTYBĖS: 

▪ Atsakingumas – Mes žinome savo užsakovų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius. Mes 

prisiimame atsakomybę už savo veiksmus ir siekiame dirbti geriausiai. 

▪ Kūrybiškumas – Mes imamės iniciatyvos ir vieni kitus skatiname ieškoti novatoriškų 

sprendimų. Mes nuolat tobulėjame ir esame atviri pokyčiams. 

▪ Pagarba – Mes vieni kitus suprantame ir palaikome. Mes dalijamės žiniomis, 

bendradarbiaujame ir atvirai diskutuojame. 

▪ Sąžiningumas – Mes dirbame laikydamiesi aukštų etikos ir sąžiningumo principų. Mes 

esame atsakingi ir ištesime savo pažadus. 

FORTUM TIKSLAS – gaminti energiją, gerinančią šiandienos ir ateities kartų gyvenimo kokybę. 

Kompanijos sukurti energijos gamybos būdai yra mažiausiai taršūs, efektyviai naudoja gamtos 

išteklius, užtikrina energijos tiekimo saugumą ir teikia naudą jos akcininkams. 

UAB ”FORTUM KLAIPĖDA” gamina ir paduota šilumos bei elektros energiją. Šilumos energija 

tiekiama Klaipėdos miestui, elektros energija parduodama nacionaliniuose tinkluose. Organizacija 

eksploatuoja modernią Klaipėdos termofikacinė jėgainę, kaip kurą naudojančią komunalines ir 

pramonines atliekas, biokurą. Taikoma energijos gamybos technologija padeda panaudoti atliekas 

kaip vietinius išteklius, sumažinti aplinkos taršą sąvartynų išskiriamomis dujomis ir padeda spręsti 

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo problemas.  
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UAB ”FORTUM KLAIPĖDA” vadovybė, prisidėdama prie FORTUM įmonių grupės ketinimų ir 

siekių kokybės, ekologijos, saugos ir sveikatos bei socialinio atsakingumo srityse, įsipareigoja:   

▪ Naudoti naujausias technologijas, užtikrinančias maksimalų kuro suvartojimo efektyvumą ir 

veiksmingą išmetamųjų dujų valymą. 

▪ Taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius, vykdyti taršos prevenciją.  

▪ Nuolat identifikuoti, vertinti bei valdyti profesinę riziką. 

▪ Vykdyti avarijų, nelaimingų atsitikimų bei profesinių susirgimų prevenciją  

▪ Užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas, socialines garantijas  

▪ Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti jų sąmoningumą.  

▪ Laikytis nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų bei laisvanoriškų įsipareigojimų. 

▪ Nuolat tobulinti valdymo procesus, didinti aplinkos apsaugos bei saugos ir sveikatos 

veiksmingumą.   

 

MŪSŲ ENERGIJA – GERESNIAM MŪSŲ IR ATEITIES KARTŲ GYVENIMUI 

 

 

 

 

  

 
 


