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POPIERIUS
NUOTEKOS

KOMPENSACIJA
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PAKUOTĖS

ATLIEKOS

NAUDA ĮMONEI:

NAUDA DARBUOTOJUI:

BENDRINIAI REIKALAVIMAI:

Kaštai - taupomas kuras, elektra,
popierius ir kt.;
Peržiūrimos nusistovėjusios veiklos,
procesai, ieškoma efektyvesnių
sprendimų;
Galimybė pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti
geriausius specialistus;
Didinamas įmonės žinomumas;
Stiprinama prekės ženklo pozicija, įmonės
įvaizdis, įtaka ir reputacija;
Gali išaugti pardavimai ir rinkos dalis;
Padidėja patrauklumas investuotojams;
Įmonė įgyja išskirtinumą, stiprėja
lyderystė;
Galimybė kurti inovacinius produktus ir
procesus;
Galimybė pasiruošti pokyčiams
griežtėjant įstatymams bei sumažinti
teisinę riziką ir draudimo išlaidas;
Smulkus ir vidutinis verslas įgyja
pranašumą bei pasitikėjimą, pritraukia
atsakingus partnerius.

Stiprinamas darbuotojų pasitikėjimas
įmone;
Darbuotojai aktyviai įsitraukia į bendras
veiklas ir iniciatyvas, sudaromos
sąlygos tobulėti;
Išauga darbuotojų aktyvumas, kuris iš
bendrų veiklų pereina į tiesioginį darbą;
Išauga darbuotojų atsakingumas,
pasiekiami aukštesni rezultatai.

Atsakingo vadovo ar darbuotojo
paskyrimas;
Politikos, tvarkos, įsakymų sukūrimas;
Apeliavimus į tam tikrus
aplinkosauginius standartus, indeksus
(pvz.: ISO 14001, ISO 26000, SA
8000, GRI ir kt.);
Aplinkosaugos klausimų įtraukimas į
kasdienines veiklas ir operacijas;
Socialiai atsakinga įmonės elgsena skiriami apdovanojimai labiausiai
nusipelniusiems darbuotojams, 5 d./m.
skyrimas socialinėms veikloms;
Skirtingų tvarumo lygių rodiklių
lentelės (pvz.: ataskaitų apie atliekas
ir CO2 išmetimą rengimas,
atsakingumo akcijose dalyvavusių
unikalių dalyvių skaičius ir kt.);
Pokyčių atlikimas organizacijoje.

POPIERIUS

Rūšiavimas
Spausdinimas ant abiejų
lapo pusių ir nespalvotai
E. sąskaitos, e. sveikinimo
atvirutės
Skaitmeniniai dokumentai
Antrinis popieriaus
panaudojimas
Sertifikuotos žaliavos
įsigijimas (FSC/PEFC)
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Apskaita ir kontrolė
Dviguba WC bakelio
nuleidimo sistema
Vanduo virdulyje tik
reikiamam kiekiui
Bekontakčiai ir
taupantys maišytuvai
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Išmetamų oro filtrų
atnaujinimas
CO2 emisijos vertinimas,
skaičiavimas, rodikliai,
mažinimas,
kompensavimas
ECO priemonių
naudojimas
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Atsinaujinanti energija
Saulės jėgainių
pagaminta elektra
Kompensaciniai
projektai (medžių
sodinimas ir kt.)
ES Biologinės įvairovės
strategijos iki 2030 m.
nuostatų laikymasis
(priklauso nuo įmonės
veiklos)

Lietaus vanduo
nuotekoms
Lietaus nuotekų valymo
įrenginių eksploatacija ir
sklendės įrengimas

Judesio davikliai
LED
Išmani pastatų valdymo
sistema
Technikos valdymo
programos
Saulės kolektoriai
Įrangos energetinė klasė
Įrangos „migdymo”
sistemos

BREEAM sertifikatas
Renovavimas
Skirtingų temp. zonos ir
laikas
Mažiau taršios tech.
Energijos išteklių
komfortui naudojimas

Rūšiavimas
Šiukšliadėžių prie stalų
pašalinimas
Pakartotinis įrangos
pateikimas klientams
Skaitmeninių šiukšlių
valdymas
Produktų iš perdirbtų
medžiagų pirkimas
Pavojingų atliekų
rūšiavimas

CHEMINĖ
Pastatų valymas ECO
priemonėmis
Saugios kondicionavimo
sistemos
GARSO
Izoliacija
Apsaugos priemonės
darbuotojams
Naujos technologijos
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Transporto Euro standartai
Ekovairavimo mokymai
Padangų slėgis
Optimalaus maršruto
sistemos
Susitikimai online
Kooperavimasis ir miesto
infrastruktūrų naudojimas
Mažiau taršios pirminės
energijos rūšys
Nereikalingų daiktų
mašinoje atsisakymas
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Plastikinių vandens
buteliukų atsisakymas
Rūšiavimas
Daugkartiniai indai
Daugkartiniai indai įmonės
šventėse
Pakavimo medžiagų
mažinimas ir jų keitimas
suyrančiomis

GAMINTOJAS
Pakuočių atsisakymas
Daugkartinės, perdirbamos,
suyrančios pakuotės
„Low carbon footprint“
VARTOTOJAS
Rinktis produkciją be
pakuočių, draugiškos
aplinkai pakuotės
Ilgesnis naudojimas

