
Būdami rinkos  
lyderiais, nurodome 
tvarumo kryptį.
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Tapti ir išlikti rinkos lyderiu tokį ilgą laikotarpį leido 

pažangus mąstymas ir inovacijų taikymas visose darbo 

srityse – nuo gavybos iki produktų pardavimų. Iššūkiai 

kompanijoje yra priimami kaip galimybė formuoti dar 

aukštesnius darbo kokybės standartus ir toliau sėk-

mingai vystyti savo veiklą.

Mūsų kompetencija – tvaraus augimo užtikrinimas 
Klasmann-Deilmann GmbH pasaulinėje substratų rinkoje savo veiklą sėkmingai vysto jau daugiau nei 100 metų. 

Klasmann-Deilmann įmonių grupės Lietuvoje pagrin-

dinės veiklos sritys apima durpių gavybą bei substratų 

gamybą moderniausiuose cechuose Baltijos šalyse. 

Įmonių grupės pagrindinis tikslas – užtikrinti tinkamą 

terpę klientų ir partnerių tvariam sėkmės augimui 

išgaunant, gaminant ir realizuojant aukščiausios koky-

bės substratų gaminius.

Klasmann-Deilmann įmonių grupės Lietuvoje veikla 

yra sertifikuota pagal aukščiausius tarptautinius koky-

bės standartus ir apima visas durpių gavybos bei sub-

stratų gamybos sritis.

„Klasmann-Deilmann įmonių grupėje Lietuvoje vertiname 
atsakingą požiūrį į gavybos ir gamybos procesus, kas užtikrina 
aukštą produktų kokybę mūsų klientams. Įmonės ambicijos yra 
grindžiamos ilgalaike praktika ir profesionalumu. Vykdydami 
savo veiklą jaučiame atsakomybę ir pareigą prisidėti prie gamtos 
išteklių tausojimo bei bendruomenės, kurioje dirbame, gerbūvio 
gerinimo”.

Kazimieras Kaminskas, Klasmann-Deilmann įmonių grupės Lietuvoje generalinis direktorius
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Pagrindinė įmonė
Paslaugų įmonė 

Pardavimų įmonės Pardavimų partneriai

Pasaulyje ir šalia Jūsų



Klasmann-Deilmann įmonių grupės organizacinė struktūra*

Klasmann-Deilmann Produktionsgesellschaft Nord mbH D

Klasmann-Deilmann Produktionsgesellschaft Süd mbH D

Schwegermoor GmbH  D

UAB Klasmann-Deilmann Silute LT

UAB Klasmann-Deilmann Laukesa  LT

UAB Klasmann-Deilmann Ezerelis  LT

Klasmann-Deilmann Latvia SIA LV

Klasmann-Deilmann Ireland Ltd.  IRL

Klasmann-Deilmann Potgrondcentrum B. V. NL

Klasmann-Deilmann Brugge N.V. B

Bol Peat GmbH D

Klasmann-Deilmann Europe GmbH D

Klasmann-Deilmann Asia Pacific Pte. Ltd. SGP

Klasmann-Deilmann Americas Inc. USA

Klasmann-Deilmann France S. A. R. L. F

Klasmann-Deilmann Benelux B. V. NL

Klasmann-Deilmann Belgium N. V. B

Klasmann-Deilmann Austria GmbH A

Klasmann-Deilmann Italia S. R. L. I

Klasmann-Deilmann Polska sp. z  o.o. PL

Klasmann-Deilmann China Ltd.  CN

Deutsche Kompost Handelsgesellschaft mbH D

UAB Klasmann-Deilmann Bioenergy LT

Klasmann-Deilmann Service GmbH D

Gamybos įmonės

Klasmann-Deilmann GmbH
Pagrindinė įmonė

Pardavimų įmonės Paslaugų įmonė

*Nuo 2016 m. sausio 1 d. 
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Klasmann-Deilmann įmonių grupė 
Nuo veiklos pradžios laikomės aukštų standartų

Klasmann-Deilmann GmbH yra tarptautinė 
įmonių grupė, užimanti lyderiaujančias pozicijas 
pasaulinėje substratų pramonėje, kurios 
pardavimų ir gamybos įmonės yra strategiškai 
įsikūrusios Europos, Azijos ir Amerikos žemynuose. 
Daugiau nei šimtmetį kompanijos tobulinta 
substratų gamybos technologija leidžia užti-
krinti tvarią augimo sėkmę mūsų partneriams 
bei klientams komerciniame sodininkystės 
sektoriuje.

Klasmann-Deilmann GmbH yra ir atsinaujinančios 
energijos bei išteklių tiekėja pasaulinėje rinkoje. 
Ypatingas dėmesys skiriamas substratų gamybai 

Mūsų veiklos sritys ir prekių ženklai

ir pardavimui su atsinaujinančiais ištekliais 
sudėtyje (tarp jų, su medžio plaušu) iš įmonės 
vystomų trumpos rotacijos energetinių augalų 
plantacijų ir kitų miško produktų, skirtų 
terminiam panaudojimui.

Mūsų ambicinga tvarumo strategija apima 
atskaitomybę pagal GRI-G4 standartus ir pagal 
ISO 14064 patvirtintą išmetamo anglies 
dioksido kiekį.

Mūsų tikslas – tvarus augimas ir užtikrinta 
sėkmė visose veiklos srityse. Siekdami šių 
tikslų, kliaujamės darbuotojais, kurie savo 

atsidavimu veda mūsų įmonę į priekį ir kurių 
darbo rezultatus nuolat siekiame gerinti. 

Tarptautiniais ISO 9001 ir ISO 14001 sertifikatais 
paremtos įmonės gairės nuolat skatina prisiimti 
atsakomybę už čia dirbančius žmones, aplinką 
ir ateities kartas. Mūsų aplinkosaugos priemonės
apima kelių tūkstančių hektarų buvusių durpių 
gavybos plotų vandens lygio atkūrimą, 
sugrąžinantį įprastas pelkės sąlygas juose. 



6Klasmann-Deilmann | Lithuania

Kokybės užtikrinimas visuose  
darbo procesuose - mūsų prioritetas
Siekdami sukurti skirtingus klientų poreikius atitinkantį produktą, durpių substratų receptūras papildome ir 

organinėmis bei mineralinėmis žaliavomis - medienos ar kokoso plaušu, žaliu kompostu. Savo ir nepriklausomose 

laboratorijose nuolatos tiriame visas substratų gamyboje naudojamas žaliavas, jų tinkamumą bei teikiamą naudą 

galutiniam produktui. Atliekame ir augimo bandymus, siekdami pagerinti mūsų auginamų medžiagų fizines, 

chemines ir biologines savybes.

Visos Klasmann-Deilmann koncerno įmonės substratų gamyboje taiko griežtas, tarptautiniu mastu pripažintas 

RHP (Regeling Handels Potgronden) kokybės sistemos gaires. Nuo 2005 m. Klasmann-Deilmann įmonėse 

Lietuvoje įdiegta tarptautinė ISO 9001 kokybės vadybos sistema, leidžianti užtikrinti efektyvų darbo procesų 

valdymą, gerinti ir susisteminti vidinę įmonių tvarką, o klientams garantuoti galutinio produkto kokybę.

Klasmann-Deilmann įmonių grupė vienintelė Lietuvoje yra sertifikuota tarptautiniu RPP (Responsible Produced 

Peat) normų sertifikatu. Šio ženklo griežtų reikalavimų atitikimas tik įrodo, jog durpės mūsų įmonėse išgaunamos 

atsižvelgiant į gamtos apsaugą ir užtikrinant išeksploatuotų durpynų teritorijų atkūrimą bei išsaugojimą ateities 

kartoms.

Darbuotojų saugos užtikrinimas Klasmann-Deilmann įmonėse Lietuvoje nėra tik žodžiai. 2015 m. visose įmonėse 

įdiegėme tarptautinius reikalavimus atitinkančią OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management 

System) darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą. Jos koncepcija mums sudaro sąlygas kruopščiai 

įvertinti darbo saugos ir darbuotojų sveikatos rizikas, suprasti, kaip jas suvaldyti bei panaikinti priežastis jų 

pasikartojimui. Taip pat, siekdami skaidrumo užtikrinimo, nuo 2013 m. esame įgalioti ekonominės veiklos 

vykdytojai (AEO) ir mūsų įmonių logistikos veikla su viso pasaulio muitinėmis yra grindžiama savitarpio skaidrumo, 

teisingumo, sąžiningumo ir atsakomybės principais.

RHPISO 9001 ISO 14001 ISO 14064 PEFC Grünstempel® GRI-G4
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Klasmann-Deilmann įmonių grupės Lietuvoje  
durpių gavybos vietos
Ilgiausią istoriją iš Klasmann-Deilmann įmonių 

Lietuvoje turinti Klasmann-Deilmann Šilutė prie 

Klasmann-Deilmann GmbH koncerno prisijungė 

2000 m. ir šiuo metu yra viena pagrindinių 

substratų gamybos bendrovių visame holdinge. Čia 

kasmet pagaminama virš 1 000 000 m3 substratų. 

Pakuota produkcija realizuojama sausumos ir jūros 

transportu į daugiau nei 80 pasaulio šalių. 

Nuolatinės investicijos į pažangias technologijas ir 

inovacijų diegimas leidžia užtikrinti efektyvų 

gamybos procesą ir maksimalios kokybės kontrolę.

Klasmann-Deilmann Ežerėlis į tarptautinio koncerno 

įmonių gretas įsiliejo 2005 m. Įmonė yra didžiausia 

energetinių durpių gamintoja Lietuvoje. Klasmann-

Deilmann Ežerėlis eksploatuoja du durpynus, Ežerėlio 

ir Palių, kuriuose išgaunamos didesnio susiskaidymo 

tamsios durpės, naudojamos energetiniams produktams, 

bei aukštapelkių ir tarpinio tipo durpės, naudojamos 

substratų gamybai Klasmann-Deilmann Šilutė cechuose. 

Klasmann-Deilmann Laukėsa eksploatuoja 1610 

hektarų gavybos plotą iš kurio kasmet per sezoną 

(~40 dienų per metus) išgaunama ~400 000 m3 

durpių. Įmonėje išgaunamos mažaskaidės trupininės 

ir gabalinės durpės, kurių gamybos apimtys šiuo 

metu Lietuvoje yra didžiausios. Išgautos durpės yra 

naudojamos substratų gamybai Šilutėje ir ekspor-

tuojamos į Europos bei kitas pasaulio valstybes.
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Durpės – pagrindinė substratų žaliava

Cheminės savybės

 — Optimalus pH lygis
 — Optimalus maistinių medžiagų lygis
 — Nėra kenksmingų medžiagų

Fizinės savybės

 — Didelis struktūrinis stabilumas
 — Optimalus oro pralaidumo ir 
vandens įgeriamumo santykis

Biologinės savybės

 — Nėra piktžolių sėklų
 — Nėra patogenų

Ekonominės savybės

 — Ilgalaikis prieinamumas
 — Vienodos savybės
 — Plataus gamybos spektro  
reikalavimus atitinkanti kokybė

 — Geras kainos ir kokybės santykis

Durpės, dėl savo fizinių, cheminių ir biologinių savybių, yra 

svarbiausia sėkmingą augalo augimą užtikrinanti žaliava. 

Koncernui Klasmann-Deilmann GmbH priklauso didžiuliai 

durpių gavybai skirti žemės plotai. Jau daugiau nei 

šimtą metų juose išgaunamos aukščiausios kokybės 

įvairaus susiskaidymo lygio durpės, kurių išteklių 

mūsų gamykloms užteks dar daugeliui metų.  

Žaliavos apdorojimo procesas gamyboje yra  

nuolatos tobulinamas. 
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Klasmann-Deilmann 
Šilutė veikia moderniausi 
gamybos cechai Baltijos 
šalyse
Klasmann-Deilmann Šilutė veikiantys du durpių substratų gamybos cechai yra  

vieni moderniausių Baltijos šalyse. Šiuolaikinėms profesionalios sodininkystės, 

daržininkystės bei gėlininkystės įmonėms gaminami substratai turi atitikti 

aukščiausius kokybės reikalavimus, todėl šiuose cechuose integruotos 

pažangiausios gamybos technologijos. Cechuose sumontuota įranga iš Olandijos, 

Vokietijos bei Kanados.

2010 m. pastatytame ceche Nr. 4 gaminami substratai yra pakuojami į mažesnės 

talpos  maišus (70 l, 200 l). 2015 m. pradėjusiame veikti ceche Nr. 5 gaminami 

substratai pakuojami į didmaišius (3.5 m3 - 6 m3). 

Šiuo metu įmonėje Klasmann-Deilmann Šilutė yra gaminami daugiau nei 300 

receptūrų substratų mišiniai, tačiau klientai turi galimybę pateikti specialios, 

būtent jų unikalius poreikius atitinkančios, durpių substratų sudėties  gamybos 

užsakymus. Substratų gamyboje naudojama daugiau nei 30 rūšių trąšų  ir kitų 

priedų, tokių kaip perlitas, molis, kokoso ir medžio plaušas. Siekiant įgyvendinti 

ambicingą Klasmann-Deilmann koncerno tvarumo strategiją, iki 2020 metų 15 

proc. dabar naudojamos durpių žaliavos substrate planuojama pakeisti 

medienos plaušu, kuris laikomas atsinaujinančiu ištekliu. Jau suplanuotos 

ateities investicijos į medžio plaušo gamybos cecho statybas Klasmann-

Deilmann Šilutė įmonėje.
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– 2014 m. UAB Klasmann-Deilmann Šilutė buvo įteiktas  

 Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko A. 

 Butkevičiaus padėkos raštas už modernią gamybą,   

 atsakingą socialinę veiklą Lietuvos regionuose bei 

 lietuviškos produkcijos vardo platinimą pasaulio   

 rinkose.

– 2014 m. įmonės veikla buvo įvertinta valstybinių   

 institucijų. VMI ir SODRA UAB Klasmann-Deilmann   

 Laukėsa pripažino kaip vieną iš daugiausiai mokesčių  

 sumokančių įmonių Tauragės rajone ir kaip vieną iš   

 skaidriausių įmonių, darbuotojams mokančių vienus iš  

 aukščiausių atlyginimų regione.

– 2015 m. UAB Klasmann-Deilmann Šilutė buvo įteiktas  

 “Lietuvos eksporto prizas”. Šiuo apdovanojimu 

 siekiama išskirti progresyvias, ženkliai įtakojančias   

 Lietuvos ūkio raidą, įmones, tokiu būdu skatinant   

 didinti eksportą, diegiant pažangiausias technologijas  

 bei kokybės vadybos sistemas. Didžiuojamės būdami  

 išskirti kaip sėkmingai veikianti, klientų pasitikėjimą  

 užsitarnavusi, įmonė, įnešanti svarų indėlį auginant   

   šalies ekonomiką, didinant vidaus produktą bei 

 kuriant darbo vietas.

Mes didžiuojamės
– 2017 m. UAB Klasmann-Deilmann Šilutė svečiavosi   

 LR ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Aplankius  

 gamybos patalpas, LR Ministras Pirmininkas ir įmonės  

 vadovybė aptarė įmonių grupės veiklą visame 

 pasaulyje ir kalbėjo apie durpių žaliavos svarbą 

 substratų gamybos sektoriuje. Ypatingas dėmesys

 buvo skiriamas  dabartiniams ir planuojamiems   

 projektams Lietuvoje, taip pat substratų pramonės

 specifikai, pavyzdžiui, su sezoniškumu susijusia 

 žaliavų gavyba ir iššūkiais. Be to, buvo 

 aptarinėjamas alternatyvių žaliavų panaudojimas,   

 tokių kaip medienos plaušo „GreenFibre“ arba  

 žaliojo  komposto „TerrAktiv“. 
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LR Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis aplankė 

UAB Klasmann-Deilmann Šilutė gamybos cechus

11

LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius įteikė 

padėkos raštą už Klasmann-Deilmann įmonių grupės 

veiklą Lietuvoje generaliniam direktoriui Kazimierui 

Kaminskui

UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa – didžiausia mokesčių 

mokėtoja Tauragės rajone

“Lietuvos eksporto prizą” UAB Klasmann-Deilmann 

Šilutė generaliniam direktoriui Kazimierui Kaminskui 

Vyriausybės rūmuose įteikė LR Ministras Pirmininkas 

Algirdas Butkevičius

LR Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis svečiavosi 

įmonėje UAB Klasmann-Deilmann Šilutė
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Vienas iš mūsų tikslų –  
sėkmingas buvusių gavybos 
plotų rekultyvavimas
Tik nedidelė dalis viso plačiai besidriekiančių Lietuvos pelkių ploto naudojama durpių 

gavybai. Durpynai, plytintys saugomose teritorijose, turi specialų apsaugos statusą, 

todėl ir mūsų veikla tokiose teritorijose yra vykdoma pagal nustatytus reikalavimus. 

Laikantis įmonės savanoriško įsipareigojimo, išdėstyto Europos durpių ir auginimo 

terpių gamintojų asociacijos (EPAGMA) parengtame Veiklos kodekse ir vadovaujantis 

RPP (atsakingai auginamų durpių) sertifikavimo sistema, mūsų žaliavos gaunamos tik 

iš teritorijų, nusausintų prieš kelis dešimtmečius, kai tai buvo politiškai ir socialiai 

priimtina. 

Durpių gavybos teritorijoms taikomi itin griežti teisės aktų reikalavimai, numatantys 

augalų buveinių atkūrimą išeksploatuotuose plotuose. Daugiausia taikydami vandens 

lygio reguliavimo priemones, buvusiuose gavybos plotuose sudarome sąlygas pelkinių 

augalų bendrijų įkurdinimui arba savaiminiam įsikūrimui. 



UAB Klasmann-Deilmann Šilutė

Šilojų g. 2, LT-99106 Traksėdžių k., Šilutės r. sav.

Tel. +370 441 53325

info.silute@klasmann-deilmann.com

UAB Klasmann-Deilmann Ežerėlis

Kauno g. 17, LT-53387 Ežerėlio m., Kauno r. sav.

Tel. +370 37 534260

info.ezerelis@klasmann-deilmann.com

UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa

Durpyno g. 1, LT-73145 Eičių k., Tauragės r. sav.

Tel. +370 614 98830

info.laukesa@klasmann-deilmann.com

UAB Klasmann-Deilmann Bioenergy

Šilojų g. 2, LT-99106 Traksėdžių k., Šilutės r. sav.

Tel. +370 689 34108

info@bioenergija.lt

www.bioenergija.lt

Esame arti Jūsų
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Giedrius Kavaliauskas 
Ežerėlio gamybos padalinio vadovas

Ela Žemaitienė
Personalo padalinio vadovė

Rapolas Kusas
Finansų padalinio vadovas

Virginijus Liepis
Technikos direktorius

Kazimieras Kaminskas
Generalinis direktorius

Administracija:

Flavio Bacevičius
Pirkimų padalinio vadovas

Andrius Kazlauskas
Logistikos padalinio vadovas

Antanas Vanagas 
Laukėsos gamybos padalinio vadovas
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