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PAGRINDINĖS BENDROVĖS VEIKLOS

GAMYBOS IR TIEKIMO INFRASTRUKTŪROS 
VALDYMAS

 GAMYBOS PROCESŲ VALDYMAS

 INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMAS

 INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA, 
ATNAUJINIMAS, MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA

 INFRASTRUKTŪROS DUOMENŲ VALDYMAS

PARDAVIMŲ IR KLIENTŲ APTARNAVIMAS,  
PROCESŲ VALDYMAS

 PASLAUGŲ TEIKIMAS

 KLIENTŲ APTARNAVIMAS

 PASLAUGŲ IR PARDAVIMŲ VALDYMAS

 APSKAITOS IR ATSISKAITYMŲ VALDYMAS

 KOKYBĖS KONTROLĖ

 ŠILUMOS ENERGIJOS IR KARŠTO VANDENS GAMYBA IR TIEKIMAS

 GERIAMOJO VANDENS GAVYBA, RUOŠIMAS, TIEKIMAS, NUOTEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS

 GAMYBINIŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS

 KITA VEIKLA



MISIJA.VIZIJA.VERTYBĖS

Bendrovės misija
Visiems Visagino savivaldybės vartotojams 
tiekti šilumą ir karštą vandenį bei užtikrinti 

patikimas vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugas su mažiausiomis 

sąnaudomis ir minimaliu poveikiu aplinkai

Bendrovės vizija 
Socialiai atsakinga, besivystanti naudojanti 

aplinkai draugiškas technologijas ir 
teikianti aukščiausios kokybės paslaugas 

Bendrovė, kurioje gera dirbti

Bendrovės vertybės 

ATSAKOMYBĖ * DĖMESINGUMAS * INOVATYVUMAS * PROFESIONALUMAS



STRATEGINĖS KRYPTYS

•Vandens gavyba, 
ruošimas, 
tiekimas

•Nuotekų 
surinkimas ir 
tvarkymas

•Karšto vandens 
gamyba ir 
tiekimas

•Šilumos 
energijos 
gamyba ir 
tiekimas 

KOKYBIŠKOS 
PASLAUGOS 

VARTOTOJAMS 

INFRASTRUKTŪROS 
PRIEŽIŪRA, 

ATNAUJINIMAS,  
MODERNIZAVIMAS, 

PLĖTRA

VEIKLOS 
EFEKTYVUMAS

DARBUOTOJAI IR 
ORGANIZACIJA



VEIKLOS EFEKTYVUMAS

Nuostolių mažinimas
Racionalus sąnaudų 

valdymas

Šalto ir karšto vandens 

netekčių daugiabučių namų 

tinkluose apskaitos 

optimizavimas

Veiklos valdymo sąnaudų 

optimizavimas

Eksploatacinių ir remonto 

sąnaudų mažinimas



VEIKLOS EFEKTYVUMAS

Efektyvus dokumentų 

valdymas

Efektyvus 

turto 

valdymas

Elektroninės dokumentų 

valdymo sistemos 

įdiegimas

Avarinių situacijų 

infrastruktūroje prevencija

 Valdomų pastatų ir 

statinių priežiūra



INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA, ATNAUJINIMAS 

MODERNIZAVIMAS, PLĖTRA
Šilumos 

energijos 

gamybos ir 

tiekimo 

infrastruktūros 

atnaujinimas

Geriamojo 

vandens gavybos 

ir tiekimo 

infrastruktūros 

atnaujinimas

Gamybos 

pajėgumų iš 

atsinaujinančių 

energijos šaltinių 

didinimas

 Šilumos tiekimo 

trasų atnaujinimas 

Visagino mieste

 Šiluminės katilinės 

infrastruktūros 

atnaujinimas

Riebokšlinių

kompensatorių šilumos 

kamerose pakeitimas

Geriamojo vandens 

tinklų atnaujinimas 

Visagino savivaldybėje 

Automatizuoto 

dyzelinio elektros 

generatoriaus 

įrengimas

Kompiuterinės/

programinės įrangos 

SCADA atnaujinimas

Vandenvietės  

patalpų remontas 

 Kogeneracinės

elektrinės statyba 

Visagino 

centralizuotame 

šilumos tinkle

Nuotekų 

surinkimo ir 

dumblo tvarkymo  

infrastruktūros 

atnaujinimas

 Nuotekų surinkimo 

infrastruktūros Visagino 

savivaldybėje 

atnaujinimas

Dumblo sausinimo 

patalpų ir įrenginių 

rekonstravimas



KOKYBIŠKOS PASLAUGOS VARTOTOJAMS

Aptarnavimo kokybė
Informacijos sklaida 

ir grįžtamasis ryšys

Esamų paslaugų 

krepšelio vystymas

Klientų aptarnavimo 

kokybės gerinimas

Elektroninių 

aptarnavimo kanalų 

vystymas

Bendrovės informacijos 

pateikimas interneto 

svetainėje

 Modernios įrangos ir 

informacinių sistemų 

diegimas ir vystymas

 Naujų informacijos 

sklaidos metodų 

taikymas



DARBUOTOJAI IR ORGANIZACIJA

Vertybėmis grįstos 

organizacinės 

kultūros kūrimas

Kompetentingų ir 

įsitraukusių 

darbuotojų 

ugdymas

Kompetentingų 

darbuotojų 

pritraukimas ir 

išlaikymas

 Bendrovės 

įvaizdžio kūrimas

 Vertybėmis 

grindžiamų 

kompetencijų 

ugdymas

Mokymų, 

atestavimo  

programų 

parinkimas ir 

darbuotojų 

įtraukimas

Darbuotojų 

motyvavimo 

sistemos vystymas

Karjeros 

galimybių 

darbuotojams 

kūrimas

Atlygio sistemos 

vystymas



UAB „Visagino energija“

Taikos pr. 26A, Visaginas, Visagino savivaldybė

tel. + 370 386 25901 

www.visaginoenergija.lt
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