AB GIRAITĖS GINKLUOTĖS DARNUMO POLITIKA
AB GIRAITĖS GINKLUOTĖS GAMYKLOS
DARNUMO POLITIKA
Darnaus vystymosi koncepcija reiškia vystymo politikos formą, kuria siekiama
patenkinti visuomenės ekonominius, socialinius ir aplinkos gerovės poreikius. Jos
pagrindą sudaro prielaida, kad plėtra turi atitikti šiuolaikinius poreikius, nekeldama
pavojaus ateities kartų gerovei.
AB Giraitės ginkluotės gamykla darnų vystymąsi supranta, kaip Bendrovės veiklos
veiksmų visumą, užtikrinant pažangią aplinkos apsaugą, socialinę darbuotojų gerovę bei
skaidrų valdymą, vykdant savo veiklą.
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
AB Giraitės ginkluotės gamykla (toliau – Bendrovė) Darnaus verslo politika (toliau
– Darnumo politika) apibrėžia tvarią ir darnią su visuomene bei gamta Bendrovės darnaus
verslo veiklą ir ją formuojančios socialiai atsakingos veiklos prioritetus ir kryptis.
Darnaus vystymosi politika vadovaujasi Lietuvos nacionalinės darnaus vystymosi
strategija, Jungtinų Tautų „Pasaulinio susitarimo“ principais ir Jungtinių Tautų Darnaus
vystymosi darbotvarke 2030, kurioje nustatyti tarptautiniai darnaus vystymosi tikslai,
kurią sudaro 17 tikslų ir 169 konkretūs uždaviniai bei Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėmis.
Darnumo politikos tikslas – nustatyti Bendrovės darnumo principus bei šių
principų įgyvendinimo priemones Bendrovėje, kuriomis būtų kuriama atsakingo ir darniai
vystomo verslo kultūra ir praktika.
2. DARNUMO PRINCIPAI
Darnumo politika yra Bendrovės reputacijos pagrindas, formuojantis visuomenės
ir atskirų jos grupių požiūrį į Bendrovę, sudaranti galimybes jai prisidėti prie darnaus
Valstybės vystymosi ir darnumo plėtros visuomenėje. Darnūs ir tvarūs Bendrovės valdymo
principai yra neatsiejama ir integrali Bendrovės ilgalaikės strategijos dalis.
Dėl veiklos pobūdžio ir strateginės reikšmės nacionaliniam saugumui, Bendrovės
veikloje svarbu atsižvelgti į ekonominius, aplinkos apsaugos ir socialinius savo veiklos
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aspektus ir kurti vertę darniai ir tvariai. Bendrovė, vadovaudamasi savo vizija, misija,
vertybėmis bei strateginiais tikslais įgyvendina savo darnumo politiką.
Bendrovės klientų ir partnerių tinklas išsidėstęs Europos ir kitose pasaulio šalyse.
Bendrovė savo veikloje vadovaujasi integruota kokybės

ir aplinkos apsaugos vadybos

sistema, atitinkančia ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartus. Bendrovės gaminiai yra
sertifikuoti Didžiosios Britanijos laboratorijos The British Proof House Laboratory,
atliekami periodiniai patikrinimai, išduoti sertifikatai suteikia teisę šovinius žymėti C.I.P.
ženklu.
Bendrovės suinteresuotosios šalys yra Bendrovės savininkas ir jo teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija, Bendrovės valdyba, Bendrovės darbuotojai ir jų interesus
atstovaujantys socialiniai partneriai, Bendrovės klientai ir visuomenė, Sertifikavimo
organizacijos, Lietuvos gynybos agentūra, NATO organizacija, Valstybės institucijos,
Tiekėjai ir Pirkėjai ir kiti verslo partneriai.

APLINKOSAUGOS SRITIS

SOCIALINĖ SRITIS

EKONOMINĖ SRITIS

PRINCIPAI

Aplinkosaugos srityje
prioritetas teikiamas
darnaus ir santykio su
gamta ir išteklių tausojimo
sričiai. Bendrovė palaiko ir

Socialinėje srityje prioritetas
teikiamas:
 darnaus santykio su
darbuotojais vystymui;
 darnaus santykio su klientais

skatina veiksmus

ir verslo partneriais

aplinkosauginei

vystymui;

atsakomybei didinti.

 darnaus santykio su

Efektyvus ir skaidrus
verslas. Bendrovė viešai
tiekia strateginius planus,
siekia aukščiausios veiklos
atitikties, skaidrumo ir
antikorupcijos veiklos
standartų.

visuomene vystymui.
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SRITIS
APLINKOSAUGOS
SRITIS

ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI
 Bendrovė įsipareigoja imtis iniciatyvų ir veiksmų
aplinkosaugos atsakomybei didinti.
 Bendrovė savo veikloje atnaujina ir diegia procesus,
skatinančius gamtos išteklių tausojimą.
 Bendrovė skatina ir inicijuoja racionalų energetinių
resursų naudojimą.
 Bendrovė skatina ir inicijuoja atliekų mažinimo
procesą, atliekų rūšiavimą.
 Bendrovė skatina ir planuoja investicijas į aplinką
tausojančias technologijas bei skatina naujų, aplinką
tausojančių produktų kūrimą.

SOCIALINĖ
SRITIS

Kuriant

darnų

santykį

su

darbuotojais,

Bendrovė

įsipareigoja:
 Skatinti pasitikėjimu, įsitraukimu ir lojalumu grįstą
darbdavio ir darbuotojo partnerystę;
 Gerbti ir nepažeisti žmogaus teisių ir orumo;
 Nesinaudoti priverstiniu darbu;
 Užtikrinti lygių galimybių principų taikymą;
 Didinti rūpestį darbuotojų sveikata ir užtikrinti saugią
sveikatai darbo aplinką;
 Užtikrinti darbuotojų teisę jungtis į asociacijas,
profesines sąjungas;
 Sudaryti

sąlygas

profesiniam

ir

bendrųjų

kompetencijų tobulinimui bei karjerai;


Įgyvendinti sąžiningą, maksimaliai kiekvieno indėlį
atitinkančią, atlygio politiką.

 Tobulinti Bendrovės veiklos procesus ir juos lydinčią
komunikaciją
Darnaus santykio su klientais ir verslo partneriais Bendrovė
įsipareigoja:
 Netoleruoti jokių korupcijos formų ir apraiškų ir kurti
sąžiningą santykį su klientais ir verslo partneriais.
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 Bendraujant su tiekėjais ir kitais verslo partneriais
siekti tapti patikimu, lūkesčius pateisinančiu verslo
partneriu.
 Gaminti tik aukštos kokybės, standartus ir kliento
poreikius

atitinkančius

produktus,

sukuriant

ilgalaikius ir patikimus santykius su klientais.
 Siekiant

kliento

naujų,

pasitenkinimo,

efektyvių

nuolatos

bendradarbiavimo

ieškoti

formų

su

klientais.
Darnaus santykio su visuomene Bendrovė įsipareigoja:
 AB Giraitės ginkluotės gamykla – strateginę reikšmę
nacionaliniam saugumui turinti įmonė. Pagal veiklos
pobūdį ji priskirta didesnės rizikos grupei didelių
avarijų atvejais. Jų metu Bendrovė turi veikti taip,
kad būtų užtikrintas aukštas darbuotojų, rangovų,
lankytojų,

šalimais esančių

pastatų

ir

aplinkos

apsaugos lygis.
 Bendrovė prisideda prie visuomenės socialinės raidos
ir

gerovės

kūrimo,

remdamasi

tarptautiniais

standartais ir gerosios valdysenos praktikomis.
 Bendrovė yra atsakinga akcininkams ir visuomenei už
vykdomą veiklą. Informaciją apie savo veiklą ir jos
rezultatus

Bendrovė

atskleidžia

vadovaudamasi

teisės

aktų

skaidriai

nustatytais

ir

operatyviai

Lietuvos

Respublikos

reikalavimais

Bendrovės

interneto svetainėje www.ggg-ammo.lt
 Bendrovė,

siekdama

gerosios

patirties,

vysto

partnerystės ryšius, kuria ir palaiko atvirus ir
dalykiškus

santykius

valstybinėmis

su

Lietuvos

institucijomis,

ir

užsienio

organizacijomis

ir

bendruomenėmis.
 Vykdydama

veiklą

Bendrovė

laikosi

duomenų

apsaugos taisyklių ir rūpinasi, kad visų asmenų,
turėjusių ar turinčių su ją darbinių ar kitokių
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kontaktų asmens duomenys būtų apsaugomi.
 Palaiko ryšį su vietos bendruomenėmis ir, esant
galimybėms,

atsižvelgia

į

jų

pageidavimus

bei

siūlymus, iš anksto suderinus ir įvertinus situaciją,
suteikia galimybę naudotis Bendrovės automobilių
stovėjimo aikštele.
EKONOMINĖ
SRITIS

Bendrovė parengė ir kasmet atnaujina ilgalaikę strategiją,
kuri tikslinama išlaikant gebėjimą lanksčiai reaguoti į
pokyčius rinkose, atkreipiant dėmesį į pokyčius skirtingose
srityse bei naujų verslo planų koreliaciją su darnia plėtra.

Su šia politika supažindinami visi Bendrovės darbuotojai.
Už politikos priemonių įgyvendinimą atsakingas Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus
vadovas.
3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Darnumo politika tvirtinama ir keičiama valdybos sprendimu.
Darnumo politika gali būti peržiūrima, keičiama, atnaujinama atsižvelgiant į Bendrovėje
vykstančius pokyčius, Valstybės, Bendrovės valdybos, Bendrovės vadovo sprendimus ir
kitus objektyvius veiksmus.
Politikos atnaujinimus Bendrovės valdybai teikia Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus
vadovas.
Darnumo politika taikoma visiems Bendrovės darbuotojams, kurie su ja supažindinami
Bendrovėje nustatyta tvarka.
Politika yra vieša, laisvai prieinama ir viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje
www.ggg-ammo.lt
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