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Pastaba 
Jeigu bet kuri šios politikos nuostata prieštarauja bet kokio subjekto vietos įstatymams, taisyklėms ir nuostatams, tokiu atveju 

yra taikomi minėto subjekto vietos įstatymai, taisyklės ir nuostatai.  
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Aplinkos politika 

 „Indorama Ventures“ supranta, kad plėtodama verslą vykdomais procesais, veikiančiais 

biurais ir kita savo veikla, bendrovė daro poveikį aplinkai. Įsipareigojame, kiek įmanoma, 

išvengti ar sumažinti mūsų veikla daromą neigiamą poveikį aplinkai ir garantuoti, kad mūsų 

tiekėjų veikla taip pat būtų kuo palankesnė aplinkai.  

Mes siekiame sumažinti poveikį aplinkai, skatinti aplinkosauginį sąmoningumą darbuotojų 

tarpe ir, kai reikia, organizuoti mokymus, kad darbuotojai galėtų visapusiškai prisidėti prie 

šios politikos vykdymo. Mes laikysimės ir, kur įmanoma, pranoksime įmonėms ir pramonei 

taikomus teisinius bei kitus reikalavimus. Siekdami sumažinti aplinkai daromą poveikį, 

esame įsipareigoję eksploatuoti savo turtą kuo optimaliau. Savo aplinkos apsaugos 

palaikymo ir investicijų efektyvumą užtikrinsime ekologijos rodiklių stebėsena, o 

aplinkosaugos investicijų grąžą – valdymo sistemomis. Taip pat esame įsipareigoję mažinti 

nevaldomų procesų ir bendrų įmonių daromą poveikį aplinkai, atitinkamai prie to prisidedant 

susijusioms suinteresuotoms šalims. 

Dirbsime su suinteresuotomis šalimis ir partneriais, siekiant apsaugoti aplinką, pagerinti 

aplinkosauginių problemų supratimą ir perduoti gerąją praktiką. Esame įsipareigoję nuolatos 

gerinti aplinkai daromo poveikio valdymą. Būtent dėl šių įsipareigojimų mes renkamės mūsų 

rangovus ir tiekėjus, atsižvelgdami į jų nuolat atnaujinamas aplinkos, socialinę ir valdymo 

politikas. Mūsų partneriai – neatsiejama mūsų veiklos dalis bendradarbiaujant su mūsų 

klientais, kartu siekiant sumažinti logistikos daromą poveikį aplinkai.     

Stengsimės taikyti naujausius tarptautinius kodeksus, standartus, gerąją praktiką, įtraukdami 

šias idėjas į savo įmonės politikas, verslo sprendimus, produkcijos ir paslaugų pirkimą, 

tiekimo grandinės valdymą, plėtrą ir tiekimą. Mes aktyviai sieksime mažinti CO2 emisijas, 

mažindami energijos ir resursų suvartojimą bei gerindami ekologinį veiksmingumą. 

Atliekame svarbų vaidmenį, kurdami medžiagų perdirbimu pagrįstą žiedinę ekonomiką. 

Medžiagų perdirbimas lemia sumažėjusį vandens, energijos ir medžiagų suvartojimą, taip 

pat mažesnes šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Per mūsų klimato kaitos strategiją 

ir produktų valdymo sistemos iniciatyvas, „IVL“ į gaminių projektavimą, gamybą, tvarkymą ir 

transportavimą įtraukia aplinkai daromo poveikio vertinimą ir mažinimą. Be to, „IVL“ 

inovatyviai sprendžia aplinkosaugos iššūkius – pradedant bendradarbiavimu kuriant 

biologinius produktus ir baigiant mūsų pirmaujančia pozicija skatinant žiedinę ekonomiką. 

Laikomės griežtų atliekų tvarkymo atitikties standartų ir galiojančių reikalavimų. Tai – 

tinkamas atliekų inventorizavimas, nurodant pavadinimą, tipą, kodą (pagal įstatymų 

reikalavimus), laikymo vietą, išvežimo metodą, apdirbimą ir utilizavimą, vietoje esantį ir 

išvežtą atliekų kiekį. Mes ir toliau atsakingai tvarkysime atliekas bei, kur įmanoma, viršysime 

įstatymuose nustatytus reikalavimus. Esame įsipareigoję sumažinti atliekų kiekį ir padidinti jų 

utilizavimą pasitelkiant aplinkos apsauga besirūpinančius subjektus, kurie atliekas gali 

pakartotinai panaudoti, atgaminti arba perdirbti. Taip pat esame įsipareigoję mažinti 

pavojingų atliekų kiekį ir užtikrinti, kad jų utilizavimą prižiūrėtų tinkami subjektai. 
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Toliau skatinsime naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, mažai energijos naudojančias 

elektros lemputes ir energiją taupančią įrangą, taip pat telekonferencijų įrangą, siekiant 

sumažinti verslo kelionių skaičių, tokiu būdu prisidedant prie užterštumo mažinimo.  

Ir toliau būsime atsakingas kaimynas bendruomenėse, kuriose vykdome veiklą, ir 

palaikysime bendruomenių gyvenimo kokybę. Sukursime veiksmingą mechanizmą, kuriuo 

vietos bendruomenėse prisiimsime atsakomybę už mūsų vykdomas veiklas, tikėtinų pavojų ir 

avarinių situacijų valdymo planus. 

Palaikysime su aplinkos apsaugos problemų priežiūra susijusią vidinę valdymo struktūrą, 

kurioje būtų aiškiai apibūdinta atsakomybė, skirta įgyvendinti šios politikos įsipareigojimams, 

stebėti aplinkosaugos politikos vykdymą ir nustatyti uždavinius bei politikos patobulinimo 

tikslus. 

Esame įsipareigoję vystyti savo verslą tvariai, įskaitant visų šioje aplinkos politikoje minimų 

kriterijų laikymąsi, atsakingai vykdant įmonių susijungimus ar įsigijimus bei planuojant plėstis 

neužstatytose teritorijose, ir reguliariai teikti ataskaitas aplinkosaugos klausimais. 

Klimato kaita 

Valstybių, kuriose veikiame, vyriausybės klimato kaitą pripažįsta kaip tarptautinę grėsmę, ir 

mes esame pasiryžę prisidėti prie klimato kaitos stabdymo. Todėl suinteresuotoms šalims 

įsipareigojome mažinti mūsų veiklomis sukeliamas šiltnamio dujų emisijas nacionalines 

strategijas palaikančiu būdu, atitinkančiu mūsų įsipareigojimus atsakingai vystyti verslą.   

Mūsų klimato kaitos įsipareigojimai taip pat apima tinkamą šiltnamio dujų emisijų 

apskaičiavimą, klimato kaitos rizikos mažinimą ir naujus būdus mažinti klimato kaitos 

daromą įtaką, įsipareigojimus suinteresuotoms šalims, informacijos atskleidimą visuomenei ir 

mechanizmus, kurie mūsų organizacijoje užtikrins atskaitomybę dėl su klimato kaita susijusių 

veiklų. 

Pagrindinis mūsų su klimato kaita susijęs įsipareigojimas – nustatyti galimą besivystančios 

klimato kaitos politikos poveikį mūsų verslui kaip vykdomo rizikos valdymo proceso dalį, 

aktyviai dirbti su savo pagrindiniais tiekėjais, siekiant sumažinti atliekų kiekį, kiekvienais 

metais pateikti ataskaitą apie padarytą pažangą Tvarumo ataskaitoje.  

Biologinė įvairovė 

Mūsų politika, tausoti ir skatinti biologinę įvairovę, atspindi mūsų įsipareigojimą prisidėti prie 

tvaraus mūsų verslo valdymo ir vystymo. Mūsų politika – kiek įmanoma skatinti biologinę 

įvairovę. 

 Todėl, kai veiklą vykdome vietose, kurios yra svarbios kaip natūralios buveinės, 

mes bendradarbiaujame su atitinkamomis įstaigomis ir šalimis, kad užtikrintume šių buveinių 

apsaugą, kontroliuodami užterštumą ir kurdami planus, kaip išsaugoti ir tausoti šių vietų 

biologinę įvairovę. 
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 Įrengdami naujas gamybos vietas, mes laikysimės visų atitinkamų teisės aktų 

reikalavimų ir gairių, susijusių su mūsų veiklos teritorijų plėtra. Jei būtų vykdomos statybos, 

stengsimės išlaikyti biologinę įvairovę, atsižvelgdami į tos vietos biologinę įvairovę ir veiksmų 

planą. Sieksime nustatyti vietas, kur yra galimybė išsaugoti biologinę įvairovę, ir per laiką 

sukurti atitinkamų veiksmų planus, kad tai įgyvendintume, bendradarbiaudami su 

atitinkamomis įstaigomis ir atitinkamomis šalimis, kurios prisideda prie biologinės įvairovės 

apsaugos vietiniu ir nacionaliniu lygiu ir siekia atrasti būdus, kuriais galėtume palaikyti 

pasirinktų schemų ir iniciatyvų vystymą. 

 

 


