
 

 

AB „Mano bankas“                                S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius                                                                                       

Įmonės kodas 112043081 +370 5 240 9389 

PVM mokėtojo kodas LT100012330110    hello@mano.bank                                                        

AB „Mano bankas“ A.s. LT685030020210034833  www.mano.bank    

 

Aplinkos apsaugos strategija 

 

1. Bendrosios nuostatos  

1.1 AB „Mano bankas“ (toliau – Bankas) – pirmasis specializuotas bankas Europos sąjungoje. Bankas siekia kurti 
efektyvesnę, paprastesnę ir orientuotą į klientų poreikius bankininkystę. Suprasdami, kad kiekvienas Banko 
procesas daro poveikį aplinkai parengėme šią aplinkosaugos strategiją (toliau – Strategija). Banko tikslas – prižiūrint 
procesus nuolatos mažinti Banko veikloje išskiriamą neigiamą poveikį aplinkai, taip prisidedant prie dalies 
Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.  

2. Strategijos taikymas 

2.1 Ši Strategija taikoma visoms Banko veikloms ir procesams: bankinėms operacijoms, darbui biure, 
administravimui, biuro aplinkai, atliekamiems pirkimams ir kt. Banko vadovybė yra atsakinga už tai, kad būtų 
skirta pakankamai išteklių įgyvendinti šią Strategiją.  

2.2 Banko Tvarumo vadovas nuolatos prižiūri, kad būtų laikomasi šios Strategijos reikalavimų ir įgyvendinant 
iškeltus tikslus  būtų  įtraukiami visi Banko  darbuotojai.  Banko darbuotojai nuolat supažindinami su poveikį 
aplinkai mažinančiais pokyčiais (el. paštu ar per organizuojamus susitikimus).  

3. Uždaviniai: 

• efektyviai naudoti gamtos išteklius tausojant energiją ir vandenį, generuoti kiek įmanoma mažiau atliekų; 

• susidariusias atliekas tinkamai rūšiuoti, jas utilizuoti į tam skirtus konteinerius; 

• atliekant pirkimus atsižvelgti į tvarumo kriterijų; 

• skatinti darbuotojus naudoti mažiau taršų transportą; 

• įmonės turimą transportą su vidaus degimo varikliais palaipsniui keisti į elektrinį;  

• bendradarbiauti su tiekėjais, siekiant, kad jie taip pat mažintų savo poveikį aplinkai;  

• renkantis naujus tiekėjus atsižvelgti į tvarumo kriterijų; 

• organizuoti administracijos darbą, siekiant kuo mažesnio poveikio aplinkai; 

• supažindinti visus įmonės darbuotojus su aplinkosaugos tikslais ir nuolat šviesti, kaip galima būtų prie jų prisidėti; 

• skatinti darbuotojus teikti siūlymus, kaip galima mažinti poveikį aplinkai. 

4. Tikslai 

• kasmet 5 % mažinti iškastinio kuro naudojimą, tenkantį 1 darbuotojui tiesioginėje Banko veikloje;  

• kasmet 3 % mažinti atliekų susidarymą, tenkantį 1 Banko darbuotojui;  

• Banko veikloje naudoti elektros energiją tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių;  

• kasmet 5 % mažinti popieriaus naudojimą, tenkantį 1 Banko darbuotojui; 

• kasmet 2 % mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamą kiekį, tenkantį 1 darbuotojui. 

5. Stebėsena ir kontrolė 

Strategijos nustatytų tikslų įgyvendinimas bus atliekamas nuolat stebint Banko poveikį aplinkai. Banko poveikio 
aplinkai stebėsena atliekama nuolat sisteminant mėnesinius suvartojimo ir atliekų susidarymo duomenis. Kas metus 
rengiama Banko tikslų įgyvendinimo ataskaita, kuri pateikiama Banko generaliniam direktoriui. Už šiame punkte 
nurodytų veiksmų atlikimą atsako Banko tvarumo vadovas. 

 

 

 
 


