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PASKIRTIS
Valstybės įmonėje „Oro navigacija“ (toliau – Įmonė) atsakomybė už veiklos poveikį aplinkai yra
neatsiejama nuo Įmonės veiklos, vykdomų operacijų ir visų veiksmų.
Vadovaudamasi inovatyvumo, tinkamo elgesio, atvirumo ir atsakingumo vertybėmis, siekdama strateginių
tikslų bei teikdama saugias, kokybiškas ir efektyvias oro navigacijos paslaugas, Įmonė siekia:
-

sudaryti sąlygas oro erdvės naudotojams mažinti poveikį aplinkai dėl į orą išmetamų CO2 ir kitų emisijų,
triukšmo skleidimo;
mažinti tiesioginį poveikį aplinkai dėl teršalų išmetimo ir oro, vandens taršos, kurią gali sukelti Įmonės
verslo kelionės, popieriaus ir elektros naudojimas, atliekų tvarkymas ir biuro įrangos bei reikmenų
naudojimas.

Aplinkos apsaugos politika (toliau – Politika) apibrėžia Įmonės atsakomybę aplinkos apsaugos srityje ir yra
minimalus standartas, kurio nuostatomis savo veikloje turi vadovautis visi įmonės darbuotojai. Politika apibūdina
pagrindinį Įmonės požiūrį į poveikį aplinkai ir jo valdymą.

TIKSLAS
Politikos tikslas – užtikrinti, kad Įmonė, teikdama oro navigacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro
erdvėje, savo neigiamą ir teigiamą poveikį aplinkai valdytų taip, kad būtų įgyvendinti ilgalaikiai jos siekiai ir tikslai
aplinkos apsaugos srityje.

APLINKOS APSAUGOS PRINCIPAI IR ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI
Siekdama iki minimumo sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, Įmonė įsipareigoja:
-

-

vykdant savo pagrindinę veiklą (t. y. teikiant oro navigacijos paslaugas), įgalinti sąlygas oro erdvės
naudotojus mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir prisidėti prie oro kokybės gerinimo. Šio tikslo siekiama
nustatant optimalią oro erdvės struktūrą, užtikrinant efektyvų oro erdvės panaudojimą, taikant
modernius aviacinius technologinius sprendinius, aktyviai dalyvaujant mokslinių tyrimų aplinkosaugos
projektuose, bendradarbiaujant su aviacijos vertės grandinės partneriais (oro uostais, oro bendrovėmis,
oro navigacijos paslaugų teikėjais, antžeminio aptarnavimo bendrovėmis, priežiūros institucijomis,
tarptautinėmis organizacijomis) – kartu įgyvendinant Europos oro erdvės tvarumo iniciatyvas;
vykdyti veiklą, laikantis visų privalomų aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų bei kitų Įmonės
prisiimtų įsipareigojimų;
siekti, kad su aplinkos apsauga susiję klausimai Įmonėje būtų sprendžiami laikantis aukščiausių
tarptautinių standartų, taikant modernias operacines ir technologes priemones, diegiant efektyvius
procesus mažinančius poveikį aplinkai ir efektyviai naudojančius energetinius išteklius;
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-

-

-

-

veiklos operacijose ir visoje savo veiklos vertės grandinėje naudoti ir skatinti naudoti aplinką
tausojančias technologijas, produktus ir paslaugas bei teikti pirmenybę panašių tikslų siekiantiems
tiekėjams ir partneriams;
veikloje naudoti kokybiškas ir aplinkosaugos požiūriu mažiau kenksmingas medžiagas bei priemones,
visais įmanomais būdais mažinti energijos, žaliavų ir kitų išteklių sunaudojimą. Taip pat skatinti atliekų
rūšiavimą ir organizuoti antrinį jų panaudojimą, plėsti netaršaus transporto naudojimą, nuosekliai
mažinti taršaus kuro rūšių naudojimą;
skatinti Įmonės bendradarbiavimą su partneriais, tiekėjais, valstybės institucijomis, šalies švietimo ir
mokslo įstaigomis, nevyriausybinėmis bei kitomis suinteresuotomis organizacijomis, dalyvauti
socialinėse ir aplinkosaugos iniciatyvose;
kas metus nusistatyti metinius aplinkos apsaugos tikslus bei atlikti jų analizę;
skaidriai, patikimai komunikuoti apie savo veiklą aplinkosaugos srityje;
užtikrinti, kad darbuotojai būtų susipažinę su šia Politika bei įvairiomis priemonėmis skatinti atsakingą
darbuotojų požiūrį į aplinkos apsaugą bei įsitraukimą į aplinkosaugos veiklą tiek darbo vietoje, tiek už jos
ribų.
POLITIKOS PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ
Politika tvirtinama, keičiama ar naikinama Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu.

Įmonės departamentų vadovai ir tiesiogiai generaliniam direktoriui pavaldžių skyrių vadovai yra atsakingi
už tai, jog Politika būtų tinkamai iškomunikuota ir kad jiems atskaitingi darbuotojai būtų supažindinti su Politika
bei jos laikytųsi.
Siekiant užtikrinti Politikos aktualumą ir tinkamumą, ji periodiškai, ne rečiau kaip kartą per metus,
Strateginės plėtros ir tarptautinių programų skyriaus atsakingo darbuotojo iniciatyva peržiūrima ir esant
poreikiui atnaujinama.
Politika taikoma tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir/ar kitiems galiojantiems
teisės aktams.
Politika yra skelbiama viešai Įmonės interneto svetainėje.

