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GREEN GENIUS ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS 
BENDROVĖ, KURIANTI POKYTĮ. 

UAB „GREEN GENIUS" 

KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS IR DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA 

VIZIJA- švari aplinka, energetinė nepriklausomybė, darnus vystymasis. 

MISIJA - siekti darnaus energetikos ūkio vystymosi, aplinkos taršos mažinimo ir energetinės 
nepriklausomybės didinimo, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius. 

Mes esame „žiedinės ekonomikos" pavyzdys, sparčiai auganti ir nuolatinės pažangos siekianti įmonė 
vykdanti veiklą atsinaujinančios energetikos objektų statybos ir eksploatacijos srityje. Esame viena iš savo 
srities lyderių Lietuvoje, tiekianti įrangą saulės bei biodujų jėgainėms ir įgyvendinanti atsinaujinančios 
energetikos panaudojimo projektus .. 

Mūsų pagrindinis tikslas- suteikti galimybę naudoti saugią, švarią ir prieinamą energiją, tausojančią 
aplinką. 

Laikomės šio tikslo kiekvieną dieną su įkvėpimu, aistra ir pasididžiavimu. 

Mūsų veiklos veiksmingumą ir rezultatyvumą lemia: 

✓ lnovatyvumas ir moderniausios technologijos, mažinančios poveikį aplinkai ir žmogui; 
✓ Ūkinės veiklos valdymas grindžiant aplinkosauginių reikalavimų vykdymu, prisidedant prie klimato 

kaitą mažinančių projektų įgyvendinimo; 
✓ Veiklos susiejimas su aplinkos taršos mažinimu taupant iškastinį kurą; 
✓ Veiklos vykdymas laikantis taikomų aplinkosauginių, veterinarinių, darbų saugos ir sveikatos teisinių 

ir kitų reikalavimų; 
✓ Visų lygių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas; 
✓ Nuolatinis visų darbuotojų darbo aplinkos ir sąlygų įmonėje gerinimas, mažinant kenksmingus ir 

pavojingus rizikos veiksnius ir darbuotojų įtraukimas DSS vadybos sistemos gerinimą; 
✓ Darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių, išvengiant nelaimingų atsitikimų bei rizikos 

darbuotojų saugai ir sveikatai, taikymas; 
✓ Aplinkosaugos aspektų nustatymas ir jų reikšmingumo vertinimas; 
✓ Tarptautinių standartų ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 reikalavimų taikymas bei kokybės, 

aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos nuolatinis gerinimas. 

Vadovybė imasi visų priemonių, kad ši kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos 
politika būtų žinoma, suprantama ir įgyvendinama visų mūsų darbuotojų visuose veiklos lygiuose, įskaitant ir 
dirbančius įmonės vardu, būtų prieinama visuomenei ir suinteresuotoms šalims. 

Dėl darnaus vystymosi UAB „Green Genius" užtikrina geresnę gyvenimo kokybę ne tik dabartinei, bet ir 
ateities kartoms. 
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