
 
 

 

 
APLINKOS APSAUGOS POLITIKA 

 

1. TIKSLAS IR TAIKYMO APIMTIS 

1.1. Politikos tikslas – apibrėžti svarbiausias nuostatas aplinkosaugos srityje, diegiant darniai vystomo verslo 

kultūrą bei praktiką AB „Kauno grūdai“, nutolusiuose padaliniuose ir dukterinėse įmonėse.   

1.2. AB „Kauno grūdai“, nutolusių padalinių ir dukterinių įmonių (toliau – Bendrovės) darbuotojai turi laikytis AB 

„Kauno grūdai“ patvirtintos Aplinkos apsaugos politikos. 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Bendrovė, įgyvendindama ilgalaikę strategiją, savo veiklos srityse didelį dėmesį skiria poveikiui aplinkai. 

Bendrovės siekis – veiklą vystyti tvariai, todėl laikomasi aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo bei 

gerosios įmonių valdysenos principų. Siekiama, kad šios Politikos principai būtų taikomi visuose Bendrovės 

klientams teikiamų produktų ir paslaugų gyvavimo ciklo etapuose. 

2.2. Svarbiausios aplinkosaugos sritys – energijos vartojimas, šiltnamio dujos ir atliekos. Bendrovė skiria daug 

dėmesio energijos ir žaliavų tausojimui, pavojingų medžiagų naudojimo prevencijai, atliekų vadybai, darbo 

sąlygų ir produktų kokybės reikalavimams, Bendrovės veiklos poveikio aplinkai stebėsenai. Aplinkos 

tausojimas yra vienas iš svarbiausių Bendrovės atsakingos veiklos prioritetų. 

2.3. Bendrovė verslo Aplinkosaugos atsakomybę grindžia Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principais, o jos 

Aplinkosaugos strateginiai tikslai dera su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais. 

2.4. Su šia Aplinkos apsaugos politika yra supažindinami visi Bendrovės darbuotojai, o jų darbai turi būti 

organizuojami taip, kad būtų pritaikomi šios Politikos principai.  

2.5. Už Politikoje numatytų aplinkos apsaugos principų laikymąsi yra atsakingas kiekvienas Bendrovės 

darbuotojas. 

3. APLINKOS APSAUGOS PRINCIPAI 

3.1. Bendrovė įsipareigoja: 

3.1.1. Laikytis Bendrovės veiklai taikomų aplinkosauginiuose teisės aktuose numatytų reikalavimų, bei kitų 

Bendrovės prisiimtų įsipareigojimų, siekiant išvengti incidentų bei sumažinti poveikį aplinkai; 

3.1.2. Vykdyti oro, vandens, triukšmo ir kvapų taršos prevenciją. Taikyti aplinkos taršos nedidinančius ir 

kitokios ypatingos žalos aplinkai nedarančius procesus bei technologijas. Atsakingai prižiūrėti 

valdomus įrenginius ir juos modernizuoti, siekiant sumažinti poveikį aplinkai, o kai to neįmanoma 

išvengti, įgyvendinti tokio poveikio kompensavimo priemones. 

3.1.3. Veikloje naudoti kokybiškas ir aplinkosaugos požiūriu mažiau kenksmingas medžiagas bei 

priemones. Siekiant išvengti pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai, pavojingas chemines medžiagas 

identifikuoti, ženklinti, saugiai naudoti, laikyti, tvarkyti ir pervežti.  



 
 

 

3.1.4. Mažinti Bendrovės veikloje susidarančių atliekų kiekį, garantuoti saugų ir atsakingą jų tvarkymą, 

taikant taršos prevencijos principus. Nuolatos informuoti darbuotojus apie rūšiavimo galimybes ir 

privalumus. 

3.1.5. Imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų išvengta pavojingų medžiagų patekimo į aplinką, gaisrų, 

sprogimų ir kitų nelaimingų atsitikimų, galinčių padaryti žalą bendrovės darbuotojams, turtui, vietos 

bendruomenei ir aplinkai.  

3.1.6. Taupiai naudoti vandens resursus. Neišleisti Bendrovės veikloje susidarančių nuotekų į gamtinę 

aplinką. Užtikrinti į valymo įrenginius išleidžiamų nuotekų kontrolę ir atitiktį aplinkosauginiams 

reikalavimams. 

3.1.7. Taupiai naudoti energijos resursus. Neišmesti į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų, o kai to 

neįmanoma išvengti, imtis visų priemonių, kad emisija būtų kuo mažesnė. 

3.1.8. Ugdyti darbuotojų kompetenciją ir atsakingą požiūrį į aplinkos apsaugą. Užtikrinti, kad darbuotojai 

būtų susipažinę su šia Politika. Įvairiomis priemonėmis skatinti atsakingą darbuotojų elgesį bei 

įsitraukimą į aplinkosaugos veiklą tiek darbo vietoje, tiek už jos ribų.  

3.1.9. Siekti, kad su aplinkos apsauga susiję klausimai Bendrovėje būtų sprendžiami laikantis aukščiausių 

tarptautinių standartų, taikant modernias priemones, diegiant efektyvius procesus. 

3.1.10. Bendradarbiauti ir keistis informacija su verslo partneriais, valstybės institucijomis ir kitais 

suinteresuotais asmenimis bei įstaigomis aplinkos apsaugos klausimais. Atvirai komunikuoti apie 

savo veiklos aplinkosaugos srityje tikslus ir atliktus veiksmus.  

3.1.11. Siekti, kad Bendrovės tiekėjai savo veikloje diegtų tokius pačius principus. 

 

 


