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GREEN GENIUS – ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS BENDROVĖ, KURIANTI 

POKYTĮ. 

 

UAB „Green genius” savo veiklą skaido į dvi pagrindines kryptis: 

• atsinaujinančios energijos projektų organizavimu, vystymu, investicijomis ir 

įgyvendinimu; 

• nuolatine įgyvendintų atsinaujinančios energijos projektų priežiūra (eksploatacija). 

 

Green Genius – atsinaujinančios energetikos įmonė, žaliosios energetikos projektus vystanti jau 

ilgiau nei 10 metų. Šiuo metu saulės (didelio masto ir B2B), vėjo ir žaliojo vandenilio bei biodujų 

projektus įgyvendiname įvairiose Europos rinkose: Lietuvoje, Ispanijoje, Italijoje, Lenkijoje, Rumunijoje 

ir kt. 

 

Mūsų veikla: 

Saulės elektrinių parkai 

visoje Europoje 

Vėjo energetikos 

projektai 

(planai 2023) 

Biodujų projektai Tvarūs sprendimai 

verslui 

Įgyvendinti projektai – 

206 MW 

Baigiami vystyti projektai 

– virš 1000 MW 

Vystymo stadija – 

75 MW 

Statybų stadija – 

85 MW 

Projektų biodujų srityje 

įgyvendinimas. Bendrai 

įgyvendinta 20 projektų – 

20 MW  

Sprendimų, leidžiančių 

įmonėms tapti žaliosios 

energijos gamintojomis 

bei sumažinti sąskaitas 

už elektros suvartojimą 

įgyvendinimas 

 

Pagrindinė įmonės būstinė: Ozo g. 10A, Vilnius 

UAB „Green genius” priklausydama įmonių grupei savo veiklai taiko bendrus grupės principus ir 

vertybes: 

 

Šiuolaikiškas požiūris: 

 veiklos sritis ir jos verslo pobūdį sieja mobilumas, inovatyvumas ir moderniausios technologijos. 

Visa tai suteikia Grupės verslui išskirtinį pagreitį, o kokybę reprezentuojantys prekės ženklai padeda 

nuolat plėsti ištikimiausių klientų ratą. 

 

Patirtis: 

pasitelkdami savo stiprybes ir kaupdami patirtį visose keturiose veiklos srityse, „Modus Goup“ 

turime bendrą tikslą – didinant įmonių veiklos efektyvumą, skatinant tarptautinį bendradarbiavimą ir, 

kuriant naujas verslo vizijas, nuolat kelti Grupės vertę ir pripažinimą. 

 

Sinergija: 

skirtingą veiklą vykdančių įmonių bendradarbiavimas atveria didesnes galimybes operatyviam 

reagavimui į vietinio ir tarptautinio verslo dinamiką, klientų poreikius, leidžia lanksčiau žvelgti į rinkos 

pokyčius bei efektyviau bendradarbiauti su verslo partneriais. 
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Puoselėjamos vertybės: 

 

Veržlumas. Tikslingai judame pirmyn, nes esame drąsūs, veiklūs ir nuolatos siekiame efektyvių 

sprendimų. 

 

Bendradarbiavimas. Mūsų komanda yra laiminti, nes joje deriname kiekvieno asmenines stiprybes 

bei noriai dalinamės žiniomis. 

 

Atsakomybė. Žinome tikslą ir savo atsakomybių ribas, todėl pasitikime savimi ir jaučiamės 

užtikrinti priimdami sprendimus. 

 

Augimas. Reiklumas sugebėjimų ugdymui mus veda asmeninių bei komandinių laimėjimų link. 

 

Dėmesingumas. Būdami dėmesingi ir atidūs kitų poreikiams bei norams, užtikriname ilgalaikius 

ir pasitikėjimu grįstus santykius. 

 

Pagal įmonės veiklą yra pasiskirstę ir darbuotojai, kurie pagal savo kvalifikaciją ir kompetenciją 

dirba energijos projektų vystymo ir įgyvendinimo arba energijos objektų eksploatavimo srityje.  

 

Įmonė įdiegė ir nuolat tobulina kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos 

sistemą, atitinkančią  LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018 standartų 

reikalavimus. 

 

UAB „Green genius” vaidmuo vertės grandinėje (kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir 

sveikatos atžvilgiu): 
 

Projektavimas Tiekimas Įrengimas/statyba 
Eksploatacija/ 

priežiūra 
Naudojimas 

Gyvavimo 

ciklo pabaiga 

Projektuotojai 

(subranga) 

Tiekėjai/ 

gamintojai 

Green genius 

genrangovas 

subranga 

Green genius  Green genius Green genius 

Poveikis        

Green genius įtaka, 

galimybė valdyti 
      

 
žema 

vidutinė 

aukšta 

 

Vadybos sistemos taikymo sritis: 

 Kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema apima įmonės 

vykdomą veiklą atsinaujinančių energetikos šaltinių srityje:  

 Atsinaujinančių išteklių energijos projektų vystymas: projektavimas, tiekimas, įrengimas, 

statybos rangos darbai ir objektų eksploatacija bei priežiūra / eng: Development of renewable 

energy projects: design, provision, installation, construction works, operation and maintenance of 

objects 

 Įmonė savo veikloje išimčių iš taikomų ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001:2018 standartų 

neidentifikavo. 


