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1.1. Aplinkos apsaugos politika (toliau – Politika) apibrėžia, kokiais principais vadovaujasi UAB „ME HOLDING NT“ (toliau – Bendrovė) 
įmonių Grupės įmonės, siekiant tausoti aplinką, jos resursus, maksimaliai mažinant Grupės įmonių įtaką klimato kaitai. 

1.2. Politikos tikslas – apibrėžti Grupės įmonių aplinkos apsaugos bendrąsias nuostatas bei principus, kurių laikantis tausojama aplinka, 
mažinamas poveikis klimato pokyčiams. Vadovaujantis Politika, Grupės įmonės siekia vykdyti jos veiklai privalomus teisės aktų 
reikalavimus ir būti pavyzdžiu kitoms įmonėms Tvarumo, gerosios praktikos kūrimo srityje.

1.3. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos turi toliau nurodytas reikšmes:

1.3.1. BREEAM (angl. Building Research Establishment Environmental Assessment Method) – tarptautinis pastatų tvarumo 
vertinimo, įvertinimo ir patvirtinimo standartas.

1.3.2. Grupės įmonė – subjektas, tiesiogiai ir/ar netiesiogiai kontroliuojamas Bendrovės, nepriklausomai nuo subjekto veiklos 
pobūdžio ar veiklos jurisdikcijos, taip pat Bendrovė. Grupės įmonės nurodytos Grupės įmonių Verslo etikos kodekso Priede Nr. 1;

1.3.3. ISO 14001 standartas – Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas, nustatantis reikalavimus, leidžiančius didinti 
organizacijos efektyvumą mažinant išlaidas, kartu mažinant poveikį aplinkai.

1.3.4. ŠESD – šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

1.3.5. Tvarumas (tvarus / darnus vystymasis) – Grupės įmonėse suprantamas kaip  daugialypis Grupės įmonių įsipareigojimas 
siekti darnaus ekonominės, visuomenės plėtotės ir aplinkos apsaugos reikmės suderinimo. Grupės įmonėse yra laikomasi bendro 
požiūrio, jog ekonominis vystymasis, socialinė plėtra ir aplinkos apsauga yra tarpusavyje susiję bei vienas kitą papildantys tvaraus 
vystymosi komponentai. 

1.4. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose, reglamentuojančiuose aplinkos apsaugos 
reikalavimus.

2.1. Siekdama prisidėti prie klimato kaitos pokyčių mažinimo, Grupės įmonės apsibrėžia prioritetines aplinkosaugos  kryptis:

2.1.1. Energijos vartojimo stebėsena Grupės įmonių valdomuose objektuose bei atsinaujinančios energetikos resursų didinimas 
Grupės įmonių veikloje, su tikslu efektyviau naudoti energiją ir tausoti aplinką;

2.1.2. ŠESD mažinimas Grupės įmonių veikloje, skiriant dėmesį darbo sąlygų reikalavimams, optimizuojant procesus ir veiklą taip, 
kad būtų kuo mažesnis poveikis aplinkai;
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2.1.3. Atliekų tvarkymas, atsakingas rūšiavimas;

2.1.4. Informacijos apie aplinkos apsaugos reikalavimus ir gerąją praktiką sklaida Grupės įmonių viduje, komunikavimas su tvariais 
išorės partneriais, kurie laikosi tvaraus vystymo principų, Grupės įmonių poveikio aplinkai stebėsena.

2.2. Grupės įmonės savo veikloje vadovaujasi Tvaraus vystymo principais, todėl savo veikloje naudojasi principais, turinčiais didžiausią 
įtaką poveikiui aplinkai:

2.2.1. Grupės įmonės įsipareigoja laikytis visų aplinkosauginių reikalavimų bei kitų norminių teisės aktų, kurie yra privalomi vykdant 
Grupės įmonių veiklą ir įtakoja sprendinius, susijusius su bet kokiu Grupės įmonių veiklos poveikiu aplinkai;

2.2.2. Grupės įmonės įsipareigoja siekti, kad su aplinkos apsauga susiję klausimai Grupės įmonėse būtų sprendžiami laikantis 
aukščiausių tarptautinių standartų, taikant modernias priemones, diegiant efektyvius procesus;

2.2.3. Grupės įmonės siekia investuoti į atsinaujinančios energetikos plėtrą, savo veikloje naudoti kuo daugiau „žaliosios“ energijos, 
tokiu būdu mažinant poveikį aplinkai;

2.2.4. Grupės įmonės savo veikloje siekia naudoti technologinius sprendinius, kurie leistų optimizuoti veiklos procesus, tiesiogiai 
įtakojančius Grupės įmonių veiklos poveikį aplinkai, mažinant Grupės įmonių valdomų objektų energetikos resursų sąnaudas, 
įgyvendinant poveikio aplinkai prevencijos priemones: skatinti racionalų ir tausojantį vandens ir kitų išteklių valdymą ir naudojimą 
bei atsakingą ir efektyvų energijos vartojimą, į poveikio mažinimo veiklą įtraukiant Grupės įmonių darbuotojus, klientus, tiekėjus, 
rangovus;

2.2.5. Grupės įmonės įsipareigoja mažinti atliekų, susidarančių Grupės įmonių veikoje, kiekį, užtikrinti jų rūšiavimą ir utilizavimą;

2.2.6. Grupės įmonės įsipareigoja stebėti, kontroliuoti ir darbuotojams, klientams, investuotojams bei kitoms suinteresuotoms šalims 
nuolat atvirai komunikuoti apie savo veiklos aplinkosaugos srityje tikslus, atliktus veiksmus, pasiektus rodiklius.

3.1. Siekiant įgyvendinti aukščiau aprašytus aplinkos apsaugos principus ir kryptis, Grupės įmonėse naudojamos / planuojamos naudoti 
priemonės:

3.1.1. vertinami ir mažinami Grupės įmonių veikloje susidarantys aspektai, veiksniai, kurie kenkia klimatui;

3.1.2. nustatomi Grupės įmonių tikslai ir formuojami uždaviniai, susiję su „žaliosios“ energijos vartojimo didinimu, vandens suvartojimo 
mažinimu Grupės įmonių objektuose, kuro  kiekio, skirto automobiliams, mažinimu, įvertinant mažiau taršaus transporto panaudojimo 
galimybes Grupės įmonių veikloje;

3.1.3. ieškoma alternatyvių sprendimų Grupės įmonių veiklos organizavime, leidžiančių sumažinti ŠESD kasdienėje veikloje (verslo 
kelionių mažinimas, pakeičiant jas alternatyviais susitikimais nuotoliniu būdu , naudojantis internetiniu ryšiu, vizitų optimizavimas ir 
kt.);

3.1.4. siekiama sertifikuoti Grupės įmonėms priklausančius pastatus pagal BREEAM, parenkant aplinkai draugiškas technologijas ir 
medžiagas;

3.1.5. siekiama Grupės įmonių veikloje užtikrinti nuolatinį aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimą, Grupės įmonės yra skatinamos 
įsidiegti ISO 14001 standartą;

3.1.6. vykdoma nuolatinė prevencija, atkreipiant darbuotojų, klientų, tiekėjų, rangovų dėmesį į tvarių sprendinių panaudojimą 
veikloje, susijusioje su Grupės įmonėmis;

3.1.7. vykdomi vidiniai Grupės įmonių veiklos auditai, stebint gaunamus rezultatus, juos analizuojant ir teikiant pastabas bei pasiūlymus 
Tvarumo, aplinkos apsaugos poveikio mažinimo klausimais;

3.1.8. ugdoma Grupės įmonių darbuotojų kompetencija ir atsakingas požiūris į aplinkos apsaugą.

POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS 03

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 03

4.1. Politika tvirtinama ir keičiama Bendrovės vadovo spendimu. Politika yra taikoma visoms Grupės įmonėms bei jų darbuotojams. Visi 
Grupės įmonių darbuotojai turi būti supažindinti su šia Politika ir savo veikloje taikyti joje numatytus principus.

4.2. Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimo arba įtariamo pažeidimo atveju galima pranešti el. paštu: whistleblowing@sirin.eu. 


