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AB n,PrEXO zVArczDES*
KOKYBES, MAISTO SAUGOS iT APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

AB ,,PIENO ZVXCLDES" - viena didZiausiq pieno perdirbimo bendroviq Lietuvoje, siekianti
blti pieno produktq gamybos ir platinimo rinkos lyderiu, [sipareigoja atsiZvelgti ne tik i veisio, bet ir isocialinius bei aplinkosaugos aspektus ir prisiimti atsakomybq uZ ruuo uriklo. trumpalaikius bei
ilgalaikius poveikius bei savo veiksmq pasekmes - kaip rinkos dalyvis, darbdavys ir kaip visuomen6s
narys. Bendrovei priklauso gamybiniai filialai PaneveZio pienas, Kauno pienas, VtaZeitiq pienine,
Pasvalio surine ir logistiniai centrai Vilniuje ir Klaipedoje. AB ,,Pieno ZviigZdes,, aplinkos vadybos
sistemos taikymo sritis taikoma siuose objektuose vykdomiems procesams.

IMONES POLITIKA:

l. Naudoti paZangiausias gamybos technologijas, darbq organizavimQ ir logistikos sprendimus,
uZtikrinandius aukSdiausi4 produkcijos kokybE, autenti5kum4 higienos tygi ir ru,rg6 vykdyti
produktq gamyb4 atitinkant klientqporeikius pagal IFS, BRC GS, FSSC zio}},ualal, Kosher,
ekologi5kumo reikalavimus ;

2. Uztikdnti, kad 100% produkcijos atitiktq [mones kokybes ir maisto saugos standartus. {mones
kokybes standartuose produkto saugos rodikliams taikyti ne maZiau kaip 30% grie2tesnes
tikslines ribas nei reglamentuota teises aktuose irlar normatyviniuose dokumintuose;

3' Palaikyti ir nuolat gerinti maisto saugos kultur4 maisto saugos standartus, kokybes vadybos
bei aplinkos apsaugos vadybos sistemas;

4. Tausoti aplinkq taikyti prioritet4 ne tik imoneje, bet visos ciklo metu aplink4 neter5iandioms
technologijoms;

5. Pateikti vartotojrl hkesdius atitinkanti galutin[ gamin[ maZiausiq ka5tq principu;

Prioritetai teikiami pagal politikoj e iivardintq eitiikumq.

BENDROVES VADOVYBE ISIPAREIGOJA:
,/ Skatinti pagarb4 Zmogui, darbuotojui, tiekejui, partneriui.

'/ Nuolat tobulinti gaminirtr gamybos technologijas ir logistikos sprendimus.

'/ Sviesti, mokyti bendroves darbuotojus, nuolat keliant jq kvalifikacij4 informuotum4 bei
s4moningumq naujinant Zinias kokybes vadybos, aplinkos apsaugos uuaybor ir maisto ,uugo,
klausimais, reikalaujant atsakomybes uZ darbo rezultatus, uiStiui informuojant juos apie jq
igaliojimus ir atsakomybes, bei glaudZiai bendradarbiauti su tiekejais ir partneriais.

'/ Tvariai naudoti gamtinius, energetinius, kitus iSteklius, tinkamai ir atsakingai tvarkyti atliekas,
uZtikrinti tinkam4 pasirengim4 galimoms avarinems situacij oms.

,/ Saugoti aplink4 visuose Zingsniuose, viso ciklo metu.
./ Laikytis [monei taikomtl teisiniq reikalavimq.

Kokybes, maisto saugos ir aplinkos apsaugos politika prieinama suinteresuotoms Salims.
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