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Vievis

ĮVADAS
FINĖJAS GROUP - penkių įmonių grupė, jau 25 metus gabenanti krovinius
tarptautiniais maršrutais ir teikianti kompleksines logistikos paslaugas. Esame socialiai
atsakinga įmonių grupė, kuri laikosi įstatymų, tarptautinių susitarimų bei savanoriškai į savo
veiklą integruoja aplinkosaugos principus.
Įmonių grupės veikla yra neatsiejama nuo aplinkosaugos, gamtos apsauga mums ir
toliau išlieka labai svarbiu darnaus vystymosi kriterijumi. Mūsų tikslas – efektyviai planuoti
įmonių grupės transporto priemonių darbą: parinkti optimalius maršrutus, užtikrinti
transporto priemonių techninę priežiūrą ir mažinti vidutines kuro sąnaudas. Nuolat
atnaujindami įmonių grupės autoparką ir imdamiesi visų priemonių kuro taupymui, siekiame
tapti pavyzdžiu kitoms transporto įmonėms. Domimės aplinkosaugos naujovėmis, kurios
padeda mažinti kuro sąnaudas ir aplinkos taršą CO2 dujomis. Dėl visų šių priežasčių mes
atitinkame aukštus aplinkosauginius reikalavimus, kuriuos kelia didžiosios tarptautinės
įmonės.

Generalinis direktorius
Vaidotas Lenktys
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APIE FINĖJAS GROUP
FINĖJAS GROUP – privataus kapitalo įmonių grupė, kurios pagrindinė veikla –
tarptautinis krovinių gabenimas. Tarptautiniai pervežimai vykdomi Europos Sąjungos
šalyse: Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija, Slovėnija, Austrija,
Vokietija, Danija, Italija, Prancūzija, Olandija, Belgija, Ispanija ir kt.
Įmonių grupė savo veiklą pradėjo 1994 m. įsteigus UAB „Finėjas“. Veikla pradėta nuo
dalinių krovinių gabenimo mikroautobusais, o po trijų metų įmonė įsigijo pirmuosius vilkikus
su puspriekabėmis ir plėtė verslą Vakarų Europoje. Po įstojimo į Europos Sąjungą, atsivėrė
naujos galimybės verslo plėtrai ir per dešimtmetį įmonės rezultatai padidėjo daugiau kaip
dešimt kartų. 2015 m. UAB „Finėjas“ išaugo į įmonių grupę, teikiančią krovinių gabenimo
paslaugas tarptautiniais maršrutais. 2014-2019 m. įmonė nuolat investavo, atnaujindama
autoparką ir pirkdama naujausius Euro-6 standartus atitinkančius vilkikus bei XL kodu
sertifikuotas tentines puspriekabes.
2016 m. UAB „Finėjas“ įteiktas sertifikatas už „Žalios lietuviškos energijos“ naudojimą
savo veikloje.
Nuo 2016 m. UAB „Finėjas“ sertifikuota pagal trijų tarptautinių standartų reikalavimus:
-ISO 9001:2015 (kokybė),
-ISO 14001:2015 (aplinkos apsauga),
-OHSAS 18001:2007 / ISO 1977 (darbuotojų sauga ir sveikata), 2019 m. gautas ISO
45001:2018 (darbuotojų sveikata ir sauga) sertifikatas.
2019 m. lapkričio mėn. įmonėje atliktas III-as priežiūros auditas pagal minėtų standartų
reikalavimus ir nustatyta, kad UAB „Finėjas“ ir toliau atitinka jų reikalavimus.
2018 m. rugsėjo mėn. organizacija sertifikuota pagal tarptautinę SQAS (angl. Safety &
Quality Assessment System) vertinimo sistemą.
2018 m. Tarptautinė vežėjų sąjunga IRU vienu geriausių pasaulio kelių transporto
vadovų išrinko UAB „Finėjas“ darbuotoją Dainių Ambrasą, kuriam buvo įteiktas „IRU Award
for Top Road Transport Managers“ apdovanojimas.
2018 m. pabaigoje šalia senojo biurų pastato pastatytas naujas pastatas, kuriame
įrengta 170 naujų darbo vietų, maitinimo ir mokymų patalpos bei poilsio erdvės.
2019 m. FINĖJAS GROUP dirbo apie 1900 darbuotojų, o autoparką sudarė 1000
naujausių EURO 6 vilkikų.
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APLINKOSAUGOS VEIKSMINGUMO RODIKLIAI
Ūkinės veiklos objektas 2008 m. persikėlė į naują Transporto ir logistikos centrą
Vievyje. Visi įmonių grupei priklausantys statiniai, inžinerinė infrastruktūra, nuotekų valymo
įrenginiai, šiluminę energiją gaminantys įrenginiai bei kita įmonės veiklai vykdyti reikalinga
įranga yra nauja ir moderni, atitinkanti visus šiandieninius aplinkosauginius reikalavimus.
Oro tarša
Transporto įmonių didžiausia daroma neigiama įtaka aplinkai - tarša šiltnamio dujomis
(CO2). Siekiant sumažinti CO2 dujų emisiją, nuolat investuojame lėšas ir atnaujiname
įmonės autoparką. Kasmet perkami naujausi vilkikai ir tentinės puspriekabės. Šiuo metu
FINĖJAS GROUP autoparką sudaro naujausi, techniškai tvarkingi 1000 vnt. vilkikų, iš kurių
visi yra Euro 6 klasės. Euro 6 vilkikai yra ekonomiškesni, todėl mažėja ir vidutinės kuro
sąnaudos.
2019 m. įmonėje FINĖJAS GROUP dirbo 1600 tolimųjų reisų vairuotojų, kurie yra
išklausę ekonomiško vairavimo kursus, padedančius sumažinti kuro išeigą. Vadybininkai,
kurie organizuoja transporto priemonių darbą, parenka optimalius vilkikų maršrutus ir taip
yra išvengiama papildomų kilometrų važiavimo. Įmonių grupė, siekdama mažinti neigiamą
įtaką aplinkai, yra parengusi CO2 mažinimo planą. Dėl visų įmonių grupėje taikomų
priemonių, kasmet mažėja vidutinis kuro sunaudojimas ir CO2 dujų emisija.
Vidutinės kuro sąnaudos 2016-2019 m.
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CO₂ emisijos kiekis 2016-2019 m.
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Vidutinės kuro sąnaudos l/100 km

CO2 emisija kg/100 km

Elektros energija
Elektros energija yra naudojama administracijos, sandėlio pastate ir serviso patalpose.
2012 metų pabaigoje serviso patalpose dalis apšvietimo sistemos buvo pakeista LED
šviestuvais, kurie naudoja mažiau elektros energijos. Nuo 2016 m. UAB „Finėjas“ sandėlio
patalpos yra išnuomotos, administraciniame pastate be UAB „Finėjas“ yra įsikūrusios dar 3
įmonės. 2018 m. pabaigoje atidarytas naujas biuro pastatas. 2019 m. FINĖJAS GROUP
įmonių grupės patalpose dirbo 278 administracijos darbuotojai.
Suvartotos elektros kiekis, tenkantis vienam darbuotojui per metus, kWh
Laikotarpis, m.
Suvartota elektra administracijos ir
serviso patalpose, kWh
Darbuotojų skaičius (be vairuotojų)
Suvartotos elektros kiekis, tenkantis
vienam darbuotojui per metus, kWh

2016

2017

2018

2019

152838
161

147739
210

215601
265

307232
278

949

704

813

1105

2018 m. pabaigoje duris atvėrė naujas biuro pastatas, 2019 m. pradžioje savo veiklą
pradėjo kavinė Studio55, o tų pačių metų pabaigoje pradėjo veikti vairuotojų aptarnavimo
centras, todėl 2019 m. matomas gan ženklus suvartotos elektros energijos kiekio įmonės
patalpose padidėjimas. Elektros energija naudojama maisto gamybos procese bei naujų
patalpų apšvietimui. Kavinės Studio55 teikiamomis maitinimo paslaugomis naudojasi tiek
biuro darbuotojai, tiek įmonių grupės vairuotojai. Kavinės atidarymas leidžia sutaupyti kuro
sąnaudas, kurias anksčiau įmonės darbuotojai naudodavo vykdami pietauti į kitas maitinimo
įstaigas arba namus.
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Vanduo
Vandens ištekliai administracijos pastate naudojami tik higieniniams darbuotojų
poreikiams. Didžiausias sunaudojamo vandens kiekis tenka transporto priemonių plovimui
serviso patalpose, kuriose aptarnaujamas visos įmonių grupės vilkikų parkas. Įmonių grupė,
daugėjant darbuotojų ir vilkikų skaičiui, kasmet stengiasi išlaikyti panašų santykinį
vandens kiekio suvartojimą. 2018 m. pabaigoje atidarytas naujas biuro pastatas, o 2019
m. įmonės patalpose pradėjo veikti kavinė Studio55 - tai padidino vandens sąnaudas
buitinėms reikmėms 2019 m.
Sunaudotas vanduo 2016-2019 m., tenkantis vienam vilkikui per metus, m3
Laikotarpis, m.
Suvartoto vandens kiekis,
m3
Vilkikų skaičius
Sunaudojamo vandens
kiekis, m3/vilkikui

2016

2017

2018

2019

2603
562

2633
652

2977
843

3719
1000

4,63

4,04

3,53

3,72

Susidarančių atliekų kiekiai
Įmonės viduje visus darbuotojus skatiname rūšiuoti antrines žaliavas (popierių,
plastiką, stiklą), kurios atiduodamos tolimesniam perdirbimui. Įmonėje laikomasi atliekų
prevencijos principo, todėl pirmiausiai siekiame surasti sprendimus, kurie leistų išvengti
atliekų susidarymo arba jų kiekiai būtų kuo mažesni.
Servise susidarančias aplinkai pavojingas atliekas rūšiuojame ir perduodame
utilizuoti pagal visus galiojančius teisės aktus licencijuotoms įmonėms. Siekiame
racionaliai naudoti išteklius - augant transporto priemonių skaičiui įmonių grupės transporto
priemonių parke (2019 m. Serviso skyrius bendrai aptarnavo 1000 vilkikų parką).
2019 m. išaugusį bendrą atliekų skaičių vienam vilkikui per metus nulėmė papildomų
buitinių atliekų susidarymas kavinėje Studio55. Kavinė Studio55 teikia maitinimo paslaugas
visiems įmonių grupės administracijos darbuotojams bei vairuojamas (viso apie 1900
darbuotojų).
Susidarančių atliekų kiekis 2016-2019 m., tenkantis
vienam vilkikui per metus, kg
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Plastikas
Rūšiuodami atliekas, didiname perdirbimui priduodamą plastiko dalį. Didžiąją dalį
plastiko atliekų sudaro įvairios sulūžusios vilkikų dalys. Įmonės Serviso skyrius aptarnauja
visos įmonių grupės vilkikų parką (2019 m. buvo teikiamos paslaugos 1000 vnt. vilkikų).
Rūpinamės, kad plastiko atliekos nepatektų į bendrą mišrių komunalinių atliekų kiekį. 2019
m. plastiko atliekų kiekis vienam vilkikui augo, dėl kavinėje Studio55 susidarančių plastiko
pakuočių kiekio ir dėl augančio vilkikų skaičiaus įmonių grupės transporto priemonių parke.
Plastiko atliekų kiekis 2016-2019 m.,
tenkantis vienam vilkikui, kg/m.
4,11
3,19

3,04
2,08
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2017

2018

2019

Popierius
Darbuotojai yra skatinami dokumentus spausdinti ant abiejų pusių, naudoti
juodraščius, nespausdinti nereikalingų dokumentų. 2019 m. buvo įdiegta dokumentų
valdymo sistema (DVS), kurioje teikėjų sąskaitos administruojamos tik elektroniniu būdu.
Taip pat įmonių grupėje įgyvendinta iniciatyva, kurios dėka sumažintas naudojamų
spausdintuvų skaičius, o spausdinti dokumentus įmonės darbuotojai gali tik po autorizavimo.
Tai leidžia ženkliai taupyti popierių ir mažinti vidutinį lapų skaičių, tenkantį vienam užsakymui
per metus.
Suvartoto popieriaus lapai 2016-2019 m.,
tenkantys vieno užsakymo administravimui
12,43
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