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Sėkmės veiksnys – darbuotojai
Savo klientams įsipareigojame gaminti aukščiausios ko-

kybės substratus, todėl nuolat investuojame į pažangias 

technologijas. Siekiant užtikrinti produkto kokybę, būtina ją 

kontroliuoti visuose gamybos etapuose – kiekvienas darbuo-

tojas supranta savo indėlį ir darbo svarbą bendroje procesų 

grandinėje.

Mes tikime, kad geriausių rezultatų pasiekia patenkinti ir 

turintys žinių darbuotojai. Įmonės vidinė darbo kultūra 

formuojama taip, jog kiekvienas čia jaustųsi vertinamas ir 

gerbiamas. Sudarome visas sąlygas mokytis darbo vietoje, skatiname bendradarbiavimą ir dalinimąsi žiniomis tiek su 

Lietuvos, tiek su Vokietijos, Olandijos, Airijos kolegomis. Esame besimokanti organizacija - mums svarbu, kad mūsų dar-

buotojai įgytų ne tik profesinių žinių, bet plėstų savo žinias ir už profesijos ribų – taptų geriausia savo paties versija. 

Dėl praktikos ir įdarbinimo galimybių rašykite: personalas@klasmann-deilmann.com

Modernūs gamybos cechai
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 užsaky-

mus. 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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Atsakingos veiklos įvertinimas
Šį pavasarį UAB Klasmann-Deilmann Bioenergy įsijungė į 

socialiai atsakingų, tvaraus  pasaulio miškų ir medienos pro-

duktų naudotojų šeimą.

Po sėkmingo tarptautinės sertifikavimo įstaigos audito,  

išduotas FSC (angl. Forest Stewardship Council) sertifikatas, 

patvirtinantis, kad medienos skiedrų gamyba vykdoma nau-

dojant žaliavas, gautas iš miško, kuriame laikomasi tvarios 

plėtros principų,  procesas vykdomas laikantis griežtų Miškų 

valdymo tarybos standartų visuose apdorojimo,  transporta-

vimo etapuose, kol produktas iš miško patenka pas galutinį 

vartotoją. Pasaulinės organizacijos, besirūpinančios aplinkosauginiais ir socialiniais aspektais, pripažįsta ir skatina prisi-

dėti prie šio miškų ir medienos produktų sertifikavimo. 

Kitos Klasmann-Deilmann grupės įmonės – Šilutė, Laukėsa, Ežerėlio ir Palių padaliniai – taip pat yra susijusios su šia vei-

kla – vykdo medienos žaliavų sandėliavimo, smulkinimo, pakrovimo darbus, todėl  įmonių darbuotojai dalyvavo moky-

muose, kuriuose susipažino su FSC sistemos diegimo principais, sužinojo apie nuolat didėjančią sertifikuotos medienos 

paklausą. 

Sertikuodami savo veiklą geranoriškai įsipareigojame skatinti tvarią miškotvarką, prisidedame prie neteisėtų miško 

kirtimų mažinimo, biologinės įvairovės išsaugojimo.

Remiame vietinę bendruomenę
UAB Klasmann-Deilmann Šilutė, būdama socialiai atsakinga 

įmone, kasmet skiria finansinę paramą įvairioms organizaci-

joms. Bendrovės teikiama parama daugiausia skirta regio-

nams, kuriuose įmonė vykdo savo pagrindinę veiklą. 

Remdama įvairius renginius regionuose, bendrovė siekia 

užmegzti ir palaikyti šiltus ryšius su miestų ir miestelių ben-

druomenėmis. Džiaugiamės kasmet turėdami galimybę būti 

dėmesingi savo bendruomenei, kurios dalimi esame.
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Aukštumalos aukštapelkės atkūrimo 
projekto įgyvendinimo partnerė

Klasmann-Deilmann Šilutė bendradarbiauja vykdant LIFE  projektą „Aukštumalos aukštapelkės Nemuno deltos regioni-

niame parke atkūrimas”. Šio projekto tikslas - telmologiniame draustinyje atkurti prioritetines europinės svarbos buvei-

nes ir sudaryti sąlygas Europos bendrijos svarbos pelkių buveinių gerai būklei palaikyti, išsaugoti natūralius distrofinius 

ežerėlius ir aukštapelkėje aptinkamas retas, saugotinas gyvūnų bei augalų rūšis. 

Įmonė suteikė finansinę paramą Nemuno deltos regioninio parko direkcijai projekto LIFE120NAT/LT/000965 vykdymui, 

t.y. pažintinio tako į Aukštumalos pelkę atnaujinimui.

Dabar Aukštumalos pažintinio tako lankytojai galės įkopti ne tik į senąjį apžvalgos bokštą, bet ir į naująją apžvalgos 

platformą, iš kurios atsiveria nuostabūs aukštapelkės vaizdai.

Tarptautinis įvertinimas – RPP
2017 m. Klasmann-Deilmann grupės įmonės - pirmos ir kol 

kas vienintelės visoje Lietuvoje - buvo įvertintos tarptauti-

niu RPP (Responsibly Produced Peat) normų sertifikatu.

Pagrindiniai RPP sertifikato reikalavimai - atsakingas po-

žiūris į durpių gavybą, siekiant suderinti pelkės ekosistemų 

apsaugos, greta esančių teritorijų ir durpynų eksploatavimo 

interesus - atitinka ir strategenius Klasmann-Deilmann kon-

cerno tvaraus verslo vystymo principus.

RPP normų sertifikatais įvertinti visi Klasmann-Deilmann 

įmonių grupės Lietuvoje eksploatuojami durpynai - Aukštumalos (Šilutės raj.), Laukėsos (Tauragės raj.), Palių (Mari-

jampolės raj.) ir Ežerėlio (Kauno raj.). Sertifikato suteikimas užtikrina, jog durpių gavyba šiuose durpynuose vykdoma 

atsakingai, procesas nuolat prižiūrimas ir kontroliuojamas.


