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VALSTYBĖS ĮMONĖS „ORO NAVIGACIJA“
ENERGETIKOS POLITIKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybės įmonė „Oro navigacija“ (toliau – Įmonė), vykdydama savo veiklą – oro eismo paslaugų
civiliniams ir valstybės orlaiviams teikimas, ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugų teikimas, taip pat oro
navigacijos informacijos ir kitų susijusių paslaugų teikimas, prisiima atsakomybę už efektyvų energijos
naudojimą Įmonėje bei Įmonės veiklos poveikį aplinkai.
2. Šiuo Valstybės įmonės „Oro navigacija“ energetikos politikos aprašu (toliau – Politikos aprašas)
Įmonė patvirtina, kad prisiima Politikos apraše nurodytus įsipareigojimus ir, diegdama efektyvesnio energijos
naudojimo priemones, siekia tapti patrauklesniu oro navigacijos paslaugų teikėju.
II SKYRIUS
ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI
3. Įmonė įsipareigoja:
3.1. skirti nuolatinį dėmesį energijos suvartojimo Įmonėje mažinimui;
3.2. vykdyti veiklą pagal teisės aktų, reglamentuojančių energijos efektyvų naudojimą (įstatymai,
nutarimai, reglamentai ir kt.), reikalavimus ir su tuo susijusius Įmonės valdymo organų sprendimus;
3.3. laikytis taršos prevencijos principų ir nuolat gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą;
3.4. siekti taupiai ir efektyviai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius;
3.5. nustatyti ir laikytis energijos efektyvaus valdymo principus Politikos apraše nustatytiems
įsipareigojimams įgyvendinti, skirti tam reikalingus išteklius ir nuolat sekti energijos efektyvaus naudojimo
tikslo;
3.6. į efektyvaus energijos naudojimo politikos įgyvendinimą aktyviai įtraukti visus Įmonės
darbuotojus.
4. Įmonė, įgyvendindama Politikos apraše prisiimtus įsipareigojimus, taiko šias priemones ir būdus:
4.1. perka energiją efektyviausia kaina;
4.2. perka ir didina perkamos energijos, pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių, kiekį;
4.3. didina energijos naudojimo efektyvumą, mažindama energijos sąnaudas ir CO2 emisijas;
4.4. investuoja į efektyvesnes oro eismo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos
informacijos paslaugų teikimo technologijas ir į atsinaujinančius energijos šaltinius;
4.5. naujuose projektuose atsižvelgia į išlaidas, susijusias su efektyvesne energijos naudojimo
atsipirkimo trukme;
4.6. perka energetiniu požiūriu efektyvius įrenginius;
4.7. mažina su transportu susietą (įskaitant darbuotojų vykimą į darbą, dalykines keliones ir prekių
pristatymą ir paskirstymą) CO2 išmetimą į aplinką;
4.8. per esamas verslo asociacijas jungsis prie klimato pokyčių valdymo sutarčių.
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4.9. vadybos srityje apibrėžia su energijos vartojimu susijusius vaidmenis ir atsakomybę, šviečiant ir
keliant Įmonės darbuotojų savimonę, skatinant techninio personalo, besirūpinančio energijos vartojimu,
nuolatinį profesinį tobulinimą;
4.10. viešųjų pirkimų srityje, pirkdama Įmonės veiklai reikalingas prekes ir paslaugas, teikia
pirmenybę efektyviau ir mažiau energijos naudojančių įrenginių įsigijimui, o vykdydama Įmonės naujus
projektus atsižvelgia į energetinių išlaidų atsipirkimo laiką.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5. Visi Įmonės darbuotojai supažindinami su Politikos aprašu ir dalyvauja įgyvendinant nustatytus
principus, pagal kompetenciją savo veikloje taiko Politikos apraše nurodytas priemones ir būdus ir taip
prisideda prie Įmonės įsipareigojimų, nurodytų Politikos apraše, vykdymo.
6. Siekiant užtikrinti Politikos aprašo aktualumą ir tinkamumą, jis periodiškai, ne rečiau kaip kartą
per metus, peržiūrimas ir esant poreikiui atnaujinamas.
7. Politikos aprašas tvirtinamas, keičiamas ar naikinamas Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu.
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