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Pasaulinis susitarimas remiasi dešimčia principų.

Žmogaus teisės

1 principas.  Siekti, kad verslo organizacijos remtų ir gerbtų tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos srityje.

2 principas.  Užtikrinti, kad jos pačios neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidimų.

Darbuotojų teisės

3 principas.  Siekti, kad verslo organizacijos remtų asociacijų laisvę ir pripažintų teisę į veiksmingas bendras derybas.

4 principas.  Siekti panaikinti bet kokį privalomąjį ar priverstinį darbą.

5 principas.  Siekti panaikinti vaikų darbą.

6 principas.  Siekti panaikinti diskriminaciją, susijusią su įdarbinimu ir profesija.

Aplinkos apsauga

7 principas.  Siekti, kad verslo organizacijos remtų prevencines programas, užtikrinančias aplinkos apsaugą.

8 principas.  Imtųsi iniciatyvų aplinkosauginei atsakomybei didinti.

9 principas.  Skatintų aplinkai palankių technologijų pažangą ir paplitimą.

Kova su korupcija

10 principas.  Verslo organizacijos turi kovoti su visomis korupcijos formomis (tarp jų – papirkinėjimu ir kyšininkavimu).

Verslo atsakomybės principai
Nuo 2005 m. koncernas „Achemos grupė“, kuriam priklauso AB „Achema“, yra Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo 
(angl. The United Nations Global Compact), vienijančio socialiai atsakingas įmones, dalyvis. Grupės įsipareigojimai 
galioja visoms jai priklausančioms įmonėms, todėl Pasaulinio susitarimo principai yra pagrindinės AB „Achema“ 
atsakingos veiklos gairės, kuriomis remiamasi įgyvendinant verslo atsakomybę žmogaus teisių, darbuotojų teisių, 
aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse. 

Apie „Pasaulinį susitarimą“ 

Jungtinių Tautų „Pasaulinis susitarimas“ – tai pati žinomiausia savanoriška verslo atsakomybės iniciatyva, kurioje dalyvauja 
įmonės, organizacijos, profsąjungos, viešojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės organizacijos 165 pasaulio šalyse.

„Pasaulinis susitarimas“ remiasi žmogaus teisių, darbo jėgos ir aplinkosaugos principais, įtvirtintais šiuose 
tarptautiniuose dokumentuose:

• Visuotinė žmogaus teisių deklaracija;

• Tarptautinės darbo organizacijos deklaracija dėl pagrindinių principų ir teisių darbe;

• Rio de Žaneiro deklaracija dėl aplinkosaugos ir plėtros;

• Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją.
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Įmonės socialinė atsakomybė (ĮSA) – tai raktiniai žodžiai, kuriais daugiau kaip 50 metų Jonavos rajone veikianti azotinių 
trąšų gamykla vadovaujasi organizuodama savo veiklą ir palaikydama santykius su visuomene, darbuotojais, klientais 
bei socialiniais partneriais.

Pagrindiniai ir, ko gero, svarbiausi socialinės atsakomybės 
principai: aplinkos apsauga, darbuotojų teisės, santykiai 
su visuomene – jau daug metų yra AB „Achema“ veiklos 
leitmotyvas, tikslas ir nuolat tobulinamas procesas. Ir nors 
daugelį kitų ĮSA principų mes esame įsidiegę intuityviai, o 
pažangą bei laimėjimus atspindi ir gauti įvairūs ĮSA apdo-
vanojimai bei partnerių atliekami socialinės atsakomybės 
auditai, atėjo laikas sisteminiam požiūriui į tai, ką mes 
turime, kuo gyvename, kokiais veiklos principais ir prielaido-
mis vadovaujamės.

Šioje – pirmojoje – AB „Achema“ socialinės atsakomybės 
ataskaitoje nurodomos veiklos kryptys ir nuostatos, kuriomis 
remiantis kuriama atsakinga organizacijos verslo kultūra ir 
praktika. 

Savo kasdienėje verslo praktikoje AB „Achema“ socialinėje, 
aplinkosaugos ir atsakomybės už produktą srityse savanoriš-
kai siekia daugiau, nei nustatyta teisės aktuose: užtikrinami 
socialiai jautrių grupių interesai, socialinė atskaitomybė, 
bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, vykdomi 
aplinkosauginį klimatą gerinantys projektai. 

Šiandieniame industriniame pasaulyje mineralinės trąšos 
tapo vienu reikalingiausių žemės ūkio produktų, padedan-

čių didinti žemėnaudos produktyvumą ir tenkinti didėjantį 
maisto produktų poreikį. AB „Achema“ gamina ir ekspor-
tuoja trąšas į daugelį Vidurio ir Vakarų Europos valstybių, 
Skandinavijos ir Baltijos regiono šalis. 

Vienas didžiausių chemijos pramonės atstovų tikslų ir 
iššūkių – aplinkos apsauga. Investavę milijonines lėšas, 
per dešimtmetį taršą sumažinome iki 6–8 kartų. Globali 
klimato kaita ir nuolat griežtinami reikalavimai Europos 
šalims mažinti šiltnamio dujų emisijas, skatina ieškoti naujų 
energijos efektyvumą didinančių sprendimų, dirbti taip, kad 
investicijos į technologijas ir įrenginių modernizaciją taptų 
nuolatiniu procesu.

Pagarbiai –

generalinis direktorius

Ramūnas Miliauskas

Socialinė atsakomybė – 

veiklos ir požiūrio į  
verslą pagrindas
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Apie AB „Achema“ 

AB „Achema“, didžiausia azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja šalyje bei didžiausia tokio 
pobūdžio gamykla Baltijos šalyse, įkurta 1965 metais.

Bendrovės valdymas 

Bendrovės valdymo organus sudaro valdyba, kurios sudėtį 
tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba skiria įmo-
nės generalinį direktorių ir tvirtina vadovybės bei bendrovės 
organizacinę struktūrą.

Technika, gamyba, ekonomika ir finansai, komercija, perso-
nalas ir bendrieji reikalai, statyba – į šias funkcines sritis su-
skirstytas bendrovės valdymas ir atsakomybių delegavimas.

Bendrovės veikla

Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai: 

būti patikimiausiu partneriu ir Lietuvos, Skandinavijos, Rytų 
ir Vidurio Europos šalių žemės ūkio sektoriaus azotinių trąšų 
tiekėju, plėtoti tvarią, efektyvią ir saugią gamybą, atsakin-
gai valdyti bendrovę ir kurti naujus, aukštą pridėtinę vertę 
turinčius produktus. 

Bendrovės vizija – 

būti kokybiškų, pažangiomis tech-
nologijomis ir tvaria gamyba paremtų 
trąšų ir chemijos produktų verslo lyderiu 
Lietuvoje ir užsienio rinkose. 

Savo veikloje bendrovė vadovaujasi valdybos 
patvirtina 2016–2020 m. veiklos strategija.
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Plėtoti tvarią, 
efektyvią ir saugią 

gamybą.

Būti patikimiausiu partneriu ir pagrindiniu 
Lietuvos, Skandinavijos, Rytų ir Vidurio 

Europos šalių žemės ūkio sektoriaus 
azotinių trąšų tiekėju.

Atsakingai valdyti 
bendrovę.

Kurti naujus, aukštą 
pridėtinę vertę turinčius 

produktus.

AB „Achema“ – tai kokybiškomis ir pažangiomis 
technologijomis bei tvaria gamyba besiremiantis 
chemijos produktų gamybos lyderis Europos Sąjungos 
ir Skandinavijos šalyse.
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Finansiniai rodikliai         

         

Tūkst. eurų 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.

Įstatinis kapitalas 73,192 73,192 73,192 73,192 73,192 73,192 73,192 73,192 73,189

Turtas 186,695 295,971 245,871 262,379 264,286 286,574 263,506 328,486 417,516

Ilgalaikis turtas 122,457 208,899 208,284 193,752 149,660 145,511 154,421 170,027 187,701

Pajamos 418,210 598,251 284,041 319,710 627,851 673,184 510,720 530,498 562,583

Produkcijos pardavimai, 
mln. tonų 2.61 2.32 1.94 1.76 2.59 2.69 2.15 2.39 2.59 

Apyvarta 418.21 598.25 284.04 319.71 627.85 673.18 510.72 530.50 562.58 

Prancūzija, 19 proc.

Lietuva, 18 proc.

Jungtinė karalystė, 15 proc.

Vokietija, 8 proc.

Belgija, 6 proc.

Lenkija, 6 proc.

KAS, 38 proc.

Amonio salietra, 27 proc.

KAN ir NS, 14 proc.

Karbamidas, 10 proc.

KSAN, 4 proc.

KFD, 3 proc.

Kiti produktai, 5 proc.

Pristatymo šalis

Produktas

Kanada, 4 proc.

Danija, 3 proc.

Jungtinės Amerikos valstijos, 3 proc.

Čekija, 3 proc.

Švedija, 3 proc.

Latvija, 2 proc.

Estija, 2 proc.
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Bendrovės investicijos 

2015 m. bendrovė investavo 26,3 mln. eurų į gamyklos 
infrastruktūros atnaujinimą ir naujų produktų kūrimą. 

2010–2014 m. laikotarpiu aplinkosauginiams tikslams 
įgyvendinti vidutiniškai kasmet buvo skiriama apie 1,1 mln. 
eurų. Aplinkosauginės investicijos bendrovėje suplanuotos iki 
2020 metų. Šios investicijos padeda mažinti poveikį aplinkai, 

racionaliai naudoti išteklius ir didinti gamybos efektyvumą. 

AB „Achema“ į Europos rinkas eksportuoja daugiau kaip 80 proc. 
savo produkcijos ir gerai supranta, kad moderni ir tech-
nologiškai pažangi įmonė bus ne tik tada, kai investuos 
į inovacijas, bet ir kai suburs bei išlaikys geriausius 
specialistus, rūpinsis bendruomene ir aplinka.

Viena didžiausių gamyklos aplinkosauginių investicijų – amonio salietros gamybos procese 
panaudoto oro, garų ir dujinių išlakų valymo sistemos modernizavimas. Į jį 2014–2015 m. 
investuota daugiau kaip 0,5 mln. eurų. Kita aplinkos apsaugai svarbi bendrovės investicija susijusi 
su amoniako gamybos įrenginiais. Amoniako gamybos ceche sumontuotas naujas katilas-utilizato-
rius sumažino vieno iš amoniako gamybos įrenginių neplaninių stojimų skaičių, o tai leis sumažinti 
gamtinių dujų sąnaudas ir aplinkos oro taršą. Projekto vertė – daugiau kaip 0,6 mln. eurų. Taip pat 
atnaujintas azoto rūgšties gamybos agregatas, šis modernizavimas sumažino aušinimo cikle naudojamo 
vandens taršą chemijos produktais. Iš viso į projektą 2015 m. investuota daugiau kaip 0,25 mln. eurų.

Bendrovė visuose savo veiklos lygmenyse siekia, kad būtų griežtai laikomasi veiklos sritį reglamentuojančių 
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įsipareigoja didinti gamybos efektyvumą, taupyti gamtos išteklius 
bei mažinti atliekų ir teršalų susidarymą. 

Nuo 2000 m. AB „Achema“ yra įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema (AAVS), atitinkanti tarptautinio  
ISO 14000:2004/LST EN ISO 14001:2005 aplinkos apsaugos standarto reikalavimus. ISO 14001 standartas įrodo, 
kad bendrovėje įdiegta AAVS yra patikrinta pagal geriausios praktikos standartą ir atitinka jo reikalavimus, taip pat 
demonstruoja, kad bendrovė valdo ir mažina vykdomos veiklos daromą poveikį aplinkai. Bendrovėje įdiegti ISO 9001, 
OHSAS 18001 ir „Product Stewardship“ standartai atskleidžia bendrovės siekį dar labiau plėtoti atsakingo ir darnaus verslo 
kultūrą bei praktiką savo organizacijos viduje ir aplinkoje.
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AB „Achema“ produkciją sudaro daugiau kaip 40 pava-
dinimų gaminiai. Pagrindinė amoniako ir trąšų gamybos 
žaliava – gamtinės dujos. Kitų rūšių produkcijai naudojamos 
75 pavadinimų cheminės medžiagos ir 18 pavadinimų 
pagalbinės cheminės medžiagos, neįeinančios į produkcijos 
sudėtį. 

2015 m. vykdyta pagrindinė veikla – tai trąšų (karbamido, 
amonio salietros, KAS – karbamido amonio salietros van-
dens tirpalo, KAN – kalio amonio salietros) ir kitų chemi-
jos produktų (amoniako, azoto rūgšties, „AdBlue“, CO

2
, 

karbamido formaldehido dervų ir kt.) bei dujinių produktų 
metalo apdirbimo, transporto ir maisto pramonei gamyba 
ir prekyba.

Bendrovė turi licenciją paskirstyti ir tiekti gamtines dujas, 
gaminti, tiekti ir skirstyti bei importuoti elektros energiją, 
tiekti šilumą. 

AB „Achema“ nuo 2013 m. patenka tarp 500 įmonių, su-
mokėjusių daugiausia mokesčių ir kitų įmokų į VMI sąskaitą. 
Bendrovė taip pat patenka tarp trijų eksportuotojų juridi-
nių asmenų, kurie 2015 m. daugiausia prekių ir paslaugų 
pardavė ne Lietuvoje.

2015 m. bendrovės pardavimo pajamos – 562 583 tūkst. eurų. 

Sumokėta mokesčių į valstybės ir „Sodros“ biudžetus – 12 209 tūkst. eurų.

Iš jų aplinkosaugos mokesčių – 312 tūkst. eurų.

2015 m. pagaminta 2 569 tūkst. tonų produkcijos, t. y. 6 proc. daugiau nei 2014 m.
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Azoto rūgštis

KAS

Amoniakas

Karbamidas

Amonio salietra

Kalcio amonio salietra

KFD

Formalinas

Karbamido tirpalas „AdBlue“

Angliarūgštė

Aliuminio sulfatas 1 000 t per metus

1 650

1 336

1 010

785

561

450

83

67

64

44

12

Cechų gamybos pajėgumai
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Gamyba 

Amoniakas – svarbiausia žaliava trąšų gamybai. Jis gau-
namas iš gamtinių dujų ir oro. Dalis dujų yra sudeginama 
šilumai ir cheminėms reakcijoms išgauti, kita dalis yra išvalo-
ma ir per keleto lygių konversiją paverčiama skystu ir dujiniu 
amoniaku. Pajėgumas – 1 010 tūkstančių tonų per metus.

Azoto rūgštis – produktas, dažniausiai naudojamas kaip su-
dedamoji kitų produktų dalis. Gamybos metodo esmę sudaro 
dujinio amoniako katalitinis oksidinimas deguonimi iki azoto 
monoksido, kuris tolesnio proceso metu, prisijungęs deguonį, 
virsta azoto dioksidu. Atšaldžius gautus azoto oksidus ir absor-
buojant juos chemiškai valytu vandeniu, gaunamas galutinis 
produktas. Pajėgumas – 1 650 tūkst. tonų per metus.

Karbamidas – granuliuotos, birios trąšos, gaminamos iš 
skysto amoniako ir anglies dioksido. Karbamidas taip pat 
naudojamas kaip kitų produktų gamybos sudedamoji me-
džiaga. Pajėgumas – 785 tūkst. tonų per metus.

Amonio nitratas (salietra) – granuliuotos, birios trąšos, 
gaunamos azoto rūgštį neutralizuojant dujiniu amoniaku, 
pridedant magnio nitrato kaip stabilizuojamojo priedo 
produkto fizikinėms savybėms pagerinti. Pajėgumas –  
561 tūkst. tonų per metus.

Karbamido amonio salietros tirpalas (KAS) – skystos 
trąšos, gaminamos tam tikru santykiu maišant karbamido ir 
amonio salietros tirpalus (lydalus) ir praskiedžiant chemiš-

kai valytu vandeniu. Gautas mišinys atšaldomas.  
Pajėgumas – 1 336 tūkst. tonų per metus.

Kalcio amonio nitratas (KAN) – granuliuotos, birios trąšos. 
KAN gaminamas dolomitą smulkiai sumalant ir sumaišant 
su amonio nitrato tirpalu. Mišinys granuliuojamas, džiovina-
mas, sijojamas, aušinamas ir kondicionuojamas. Pajėgu-
mas – 450 tūkst. tonų per metus.

Formalinas – gaminamas iš oro, vandens ir metanolio 
garų mišinio kontaktiniame aparate, kur naudojant aukštą 
temperatūrą ir katalizatorius pagaminamas formaldehi-
das. Jis vėliau absorbuojamas vandeniu ir taip gaunamas 
formalinas. Šis produktas taip pat naudojamas kaip kitų 
produktų sudedamoji medžiaga. Pajėgumas – 67 tūkst. 
tonų per metus.

Karbamido formaldehido dervos (KFD) ir karbamido 
melamino formaldehido dervos (MKFD) – gaminamos 
iš formalino, melamino ir karbamido dviem stadijomis. 
Pirmos stadijos metu polikondensacijos reakcijos būdu gau-
namos dervos, o antros stadijos metu naudojant vakuuminį 
išgarinimą keliama jų koncentracija. Pajėgumas –  
82,5 tūkst. tonų per metus.

„AdBlue“ – skystos formos dyzelinių variklių priedas, kurio 
gamyba paremta karbamido tirpalo praskiedimu bedruskiu 
vandeniu. Pajėgumas – 64 tūkst. tonų per metus.
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Nekoncen- 
truotos azoto 
rūgšties ga-

myba

Karbamido 
amonio 

salietros tirpalo 
gamyba

Kalcio amonio 
nitrato gamyba

Karbamido 
gamyba

Amonio salie-
tros gamyba

Karbamido 
formaldehido 

dervos gamyba

Azoto rūgštis

Amoniakas

Karbamidas

Amoniako gamyba

Karbamidas

FormalinasCO
2

Oras

OrasMetanolis

G. D.
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AB „Achema“ socialinė atsakomybė 

Ši ataskaita – tai pirmasis kompleksinis AB „Achema“ socialinės atsakomybės principų ir veiklos  
pristatymas visuomenei. Ataskaitoje pateikiama glausta informacija ir duodama pavyzdžių, kaip bendrovė  
įgyvendina socialinės veiklos principus kasdienėje veikloje.

Bendrovė yra pasirengusi nuolat informuoti savo suintere-
suotąsias grupes – akcininkus, darbuotojus, profsąjungas, 
klientus, tiekėjus ir paslaugų teikėjus, asociacijas, tarp-
tautinius investuotojus – apie vykdomą veiklą ir pažangą 
socialinės atsakomybės srityje.

Ataskaitoje pateikiama informacija, kaip AB „Achema“ 
įgyvendina Pasaulinio susitarimo principus ir jų laikosi.

Pagrindiniai iššūkiai 

Bendrovės atsakomybė įgyvendinama vykdant nuoseklią 
veiklą šiose srityse. 

Aplinkos apsauga. Savo veikloje AB „Achema“ naudoja 
pažangias priemones, geriausias prieinamas gamybos tech-
nologijas ir procesus, padedančius mažinti poveikį aplinkai, 
skatinti racionalų išteklių valdymą ir naudojimą, mažinti 
sąnaudas ir atliekas, o plėtrą planuoti atsižvelgiant į galimo 
poveikio aplinkai aspektus. Bendrovė skiria ypatingą dėmesį 
įrenginių modernizavimui, nuolat tobulina technologijas 
siekdama mažinti poveikį. 

Darbuotojai. „Išsaugoti žmones“ – vienas svarbiausių ben-
drovės prioritetų, nes be jų net ir pati moderniausia įranga 
nebus reikalinga. Todėl būti patrauklia, geriausia darboviete 
regione – vienas bendrovės veiklos principų. 

Bendrovėje ir jos filialuose dirba apie 17 proc. darbingo 
amžiaus regiono gyventojų. Įprasta tęsti tradicijas ir dirbti 
šeimomis. Žinios ir patirtis perduodama tiesiog dinastijo-
mis: iš senelių – tėvams, vaikams, anūkams.

Saugumas. Saugumo darbe užtikrinimas – vienas svarbiau-
sių bendrovės prioritetų. Darbų ir sveikatos saugai užtikrinti 
bendrovėje įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos 
sistema, ji nuolat tobulinama. Vykdomos nuolatinės ava-
rinių situacijų treniruotės. Rūpinamasi vartotojų švietimu, 
kaip saugiai ir atsakingai elgtis naudojant produkciją. 

Atsakomybė visuomenei. Svarbiu atsakingos veiklos priori-
tetu AB „Achema“ laiko savo socialinį ekonominį poveikį bei 
pagalbą ir ryšius su bendruomenėmis, kuriose veikia.

1. Aplinkosauga (atsargumo 
priemonės, atsakinga veikla ir 
priemonių planas, vidinė ir išorinė 
kontrolė, naujos technologijos).

2. Santykiai su darbuotojais (žmogaus 
teisių apsauga, darbo vietos kokybė, 
lygios galimybės).

3. Atsakinga veikla rinkoje (produkto atsakomy-
bė, santykiai su klientais, kokybės užtikrinimas, 
dalyvavimas asociacijų veikloje).

4. Ryšiai su bendruomenėmis (partnerystė, bendra-
darbiavimas, parama).
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Profesinės sąjungos

AB „Achema“ veikia dvi profesinės sąjungos, jų veiklą vienija ir koordinuoja bendra 
profsąjungų administracija.

Profsąjungų veiklai užtikrinti ir palaikyti 2015 m. bendrovė skyrė 52 tūkst. eurų. 

Profsąjungos jungia 44 proc. įmonės darbuotojų. Kiekvieną ketvirtį bendrovės padaliniuose vyks-
ta darbuotojų, profsąjungos atstovų ir vadovybės susirinkimai. Profesinės sąjungos siekia nuolat 
gerinti darbuotojų sąlygas, kasmet siekiama tobulinti kolektyvinę sutartį darbuotojų naudai.

Darbuotojai

Bendrovės ir jos filialų darbuotojai sudaro apie 17 proc. darbingo amžiaus Jonavos rajono gyventojų. Kurdama ir 
išsaugodama darbo vietas, bendrovė prisideda prie rajono nedarbo lygio mažėjimo (2013 m. – 13,9 proc.,  
2014 m. – 12,1 proc., 2015 m. – 10 proc.). 2015 m. įkurta 10 naujų darbo vietų.

2015 m. vidutinis darbuotojų skaičius siekė 1441. Darbuotojų kaitos rodiklis – 5 procentai. 

Apie 47 proc. AB „Achema“ darbuotojų įmonėje yra išdirbę nuo 5 iki 15 metų. 18 proc. darbuotojų dirba daugiau kaip 15 m.,  
16 proc. darbuotojų dirba daugiau kaip 30 metų.

Žmogaus teisių apsauga

Vykdydama veiklą, AB „Achema“ remiasi Europos Sąjungos 
reikalavimais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, užsienio 
valstybių gerąja patirtimi žmogaus teisių apsaugos srityje, 
užtikrina, kad savo veikla neprisideda prie žmogaus teisių 
pažeidimų ir pasisako prieš bet kokius žmogaus teisių 
pažeidimus. 

2015 m. bendrovėje nenustatyta jokių diskriminacijos ar 
kitų incidentų, susijusių su žmogaus teisių pažeidimais.

Bendrovė įgyvendina sąžiningą ir skaidrią darbo užmokesčio 
politiką, laikosi viršvalandinį darbą ir darbo laiko trukmę 
reglamentuojančių įstatymų, pasisako prieš bet kokią 
diskriminaciją (darbuotojų atžvilgiu ar įdarbinimo metu) bei 
priverstinį ar vaikų darbą, gerbia darbuotojų teisę į poilsį, 
skatina darbo ir šeimos balansą. 

AB „Achemoje“ sudaromos lanksčios darbo sąlygos (darbo 
grafikai, darbo trukmė ir pan.), atsižvelgiama į darbuotojų 
poreikius. Darbo grafikas gali būti keičiamas atsižvelgiant į 
darbuotojo prašymą. 

Papildomos naudos 

Bendrovė vykdo papildomo skatinimo ir darbuotojų mo-
tyvavimo programą: darbuotojai draudžiami savanorišku 
sveikatos draudimu; finansuojamas darbuotojų sportinis 
aktyvumas, organizuojami kolektyviniai renginiai ir šventės, 
mokami paskatinimai jubiliejų proga; pagerbiami ir 
paskatinami įmonės darbo veteranai; išmokamos pašalpos 
mirties atveju; sudaryta galimybė įsigyti bendrovėje gami-
namų produktų už savikainą; rūpinamasi vaikų poilsiu – 
remiamas darbuotojų vaikų vasaros poilsis stovyklose, dar-
buotojams sudaroma galimybė studijuoti, kelti kvalifikaciją, 
stažuotis ir pan.

Bendrovės filiale „Achemos poliklinika“, įregistruotame 
1998 m., sudarytos palankios sąlygos darbuotojams tikrintis 
sveikatą ir ja rūpintis, užtikrinama būtina pirmoji medicinos 
pagalba, kviečiami aukšto lygio specialistai, teikiantys pir-
mo, antro ir trečio lygio medicinines paslaugas, atliekama 
sveikatinimo prevencija. Poliklinikos medikai specializuojasi 
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Darbuotojų mokymui ir kvalifikacijos kėlimui 2015 m. bendrovė išleido 
181 tūkst. eurų. Darbuotojai mokomi „Achemos“ mokymo centre ir įvai-
riose kitose mokymo įstaigose bei organizacijose. Neskaičiuojant profesinio 
mokymo pagal darbo vietos reikalavimus, įvairiuose kursuose, seminaruose, 
konferencijose dalyvavo 72 bendrovės darbuotojai, o darbuotojų mokymų 
suminis valandų skaičius – 13 000 valandų. Iš viso mokymų centre apmokyti 
1 889 žmonės, „Achemos“ mokymo centre atestuoti 509 darbuotojai. Pirmosios 
pagalbos kursus išklausė 308 darbuotojai. 

Bendras mokymų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, yra 9 valandos.

chemijos pramonės darbuotojų profesinės sveikatos priežiū-
ros srityje. 

Savanorišku sveikatos draudimu draudžiami visi dirbantys 
darbuotojai be išimties: 2015 m. buvo apdrausti 1 442 
darbuotojai, tam skirta daugiau nei 500 tūkst. eurų. 

Darbuotojams, neturintiems drausminių nuobaudų, už 
nepriekaištingą darbą išmokama 100 proc. darbo sutartimi 
numatyto atlyginimo dydžio premija einant atostogauti. 
Atsižvelgiant į bendrovės veiklos rezultatus, valdybos spren-
dimu išmokamas paskatinimas metų pabaigoje, kalėdiniu 
laikotarpiu. 

Bendrovėje taip pat yra pašalpų fondas, labdaros fondas, 
kurio lėšos naudojamos padėti darbuotojams sunkiu metu 
(pagal bendrovės nustatytą tvarką). 

Tarp bendrovės ir darbuotojų kolektyvo yra sudaryta kolek-
tyvinė sutartis, kurioje aptartos sąlygos dėl darbo apmokė-
jimo, darbo ir poilsio laiko, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, 
saugos ir sveikatos, kitų socialinių garantijų teikimo bei kitos 
ekonominės sąlygos. Sutarties tikslas – sudaryti darbuoto-
jams geresnes sąlygas, nei numatyta Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose.

Bendrovė ypač daug dėmesio skiria darbuotojų šventėms, 
kasmet organizuoja Darbo veteranų šventę ir Kalėdų 
vakaronę. Darbuotojų apklausos principu renkami geriausi 
metų darbuotojai ir skiriamos šios nominacijos: „Metų 
geriausieji“, „Metų racionalizatoriai“, „Metų darbininkas“, 
„Metų specialistas“, „Metų vadovas“, „Metų Achemietis“, 
„Metų Achemietė“. Laimėtojai apdovanojami poilsiniais 
kelialapiais. Einamaisiais metais aukštosiose mokyklose 
studijas baigę darbuotojai pagerbiami tradicinėje „Žinių 
dienoje“. 

Išsilavinimas. 2015 m. 37 proc. bendrovės darbuotojų 
turėjo aukštąjį išsilavinimą. 

Lyčių pasiskirstymas. Didžiąją dalį bendrovės darbuotojų 
sudarė vyrai – 73 proc., moterys sudarė 27 procentus. Dėl 
veiklos specifikos – technologinio ir potencialiai pavojingų 
darbų pobūdžio – chemijos sektoriuje dominuoja vyrai, 
moterys renkasi administracinį darbą. Sudaromos vienodos 
galimybės tiek vyrams, tiek moterims pasirinkti darbo po-
būdį, tai akcentuojama darbuotojų atrankos proceso metu, 
darbuotojų atrankos metu nepateikiama diskriminuojančių 
klausimų.

Tarp vadovaujančias pozicijas užimančių darbuotojų pasis-
kirstymas pagal lytį taip pat labai panašus: 92 proc. vadovų 
sudarė vyrai, moterys – 8 procentus.

Atlygio sistema. Bendrovės atlygio sistema sudaryta iš ta-
rifinės dalies ir kintamosios dalies. Papildomos darbuotojų 
skatinimo ir motyvacinės priemonės nustatytos bendrovėje 
galiojančioje kolektyvinėje sutartyje. 

2015 m. darbuotojų (specialistų ir darbininkų) darbo užmo-
kesčio vidurkis, neatskaičius mokesčių, sudarė 1 296 eurus. 

Už viršvalandinį darbą pagal kolektyvinės sutarties nuosta-
tas mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo 
užmokesčio. 

2015 m. atlikti darbo užmokesčio analizė ir tyrimai, 
kuriais buvo siekiama išsiaiškinti sistemos spragas 
ir efektyviausiai veikiančias dalis bei tobulinti-
nus niuansus. Taip pat lygintas atlygini-
mų vidurkis su Lietuvos pramonės 
darbo vidurkiu.
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Kompetencijų ugdymas ir karjera, naujų darbuotojų 
integravimas. Kiekvienam darbuotojui užtikrinamos ir 
prieinamos tobulinimosi galimybės. Skatinamas ir remia-
mas darbuotojų mokymasis – nustatyta tvarka finansuoja-
mos darbuotojų studijos aukštosiose mokyklose. 2015 m. 
bendrovė apmokėjo studijas šešiems darbuotojams, kitiems 
besimokantiesiems suteikiamos mokamos mokymosi atos-
togos pagal kolektyvinėje sutartyje numatytas sąlygas.

Skatinamas naujų įgūdžių įgijimas, bendrovėje yra nu-
statyta stažavimosi (praktinio mokymo) tvarka. Naujam 
darbuotojui paskiriamas instruktorius, mokantis jį teorinių ir 
praktinių dalykų. Instruktoriams už mokymą apmokama nu-
statyta tvarka. Visas išlaidas, patiriamas įgyjant privalomus 
pažymėjimus, apmoka AB „Achema“. Yra įsteigtas mokinių 
stažuotojų padalinys, kuriame naujas kompetencijas įgauna 
15 pareigybių specialistai. Pagal sudarytas mokymo progra-
mas suteikiama ir teorinių žinių, ir praktinės patirties. 

Bendrovėje organizuojami vidiniai mokymai, aktyviai 
dalyvaujama įvairiuose projektuose. AB „Achema“ glaudžiai 
bendradarbiauja su Kauno technologijos universitetu ir 
Jonavos politechnikos mokykla.

Bendrovė suteikia galimybę siekti naujų karjeros pakopų. 
Personalo skyrius rengia individualius karjeros planus, mo-
kymo ir kvalifikacijos kėlimo planus bei juos įgyvendina. 

Vadovų rezervo darbuotojams organizuoti įvairūs bendrųjų, 
profesinių ir vadovavimo kompetencijų mokymai, pvz., lyde-
rystės, komandos formavimas, pokyčių valdymas, komuni-
kavimas, projektų valdymas, verslo procesų valdymas ir kt., 
iš viso 400 valandų. 

Vidinė nusiskundimų sistema. Remiantis darbo tvarkos 
taisyklių nustatyta tvarka, bendrovės cechuose, padaliniuo-
se įrengtos pasiūlymų, klausimų, nusiskundimų dėžutės. 
Informacija apie dėžučių paskirtį pateikta matomoje vietoje 
ant pačių dėžučių, joms administruoti paskirtas atsakin-
gas asmuo. Pasiūlymai, nusiskundimai registruojami ir 
perduodami spręsti atitinkamoms tarnyboms. Konfidencia-

lumas garantuojamas. Užtikrintas nusiskundimų sistemos 
tęstinumas. 

Darbuotojų informavimas ir įtraukimas. AB „Achema“ 
leidžiamas vidinis laikraštis, kuriame darbuotojams pateikia-
ma informacija apie gautus pasiūlymus, nusiskundimus ir 
dėl jų priimtus sprendimus. 

Darbuotojų gauti nusiskundimai perduodami vadovams, tada – 
atsakingoms tarnyboms, stebimas įgyvendinimas pagal ben-
drovėje egzistuojančią „kontrolės kortelių sistemą“. Per 2015 m. 
gauta dešimt nusiskundimų, šeši iš jų buvo patenkinti.

Generalinis direktorius reguliariai priima darbuotojus į 
asmeninius susitikimus. Tai vyksta pagal reglamentuotą 
tvarkos aprašą.

Per 2015 m. įvyko 50 susitikimų cechuose, asmeninių 
darbuotojų susitikimų su generaliniu direktoriumi, vadovais, 
profsąjungomis. Susitikimų metu iškeltos problemos įtrauk-
tos į veiklos planus. 

Kai bendrovės valdyboje sprendžiami klausimai, susiję su 
darbuotojais (darbo režimas, premijavimo sistemos keitimai 
ir pan.), turintys esminės įtakos darbuotojų ekonominei 
ir finansinei padėčiai arba esantys bendrovės kolektyvinės 
sutarties objektai, valdybos posėdžiuose kviečiami dalyvauti 
profesinių sąjungų atstovai.

2015 m. įgyvendintas darbuotojų pasiūlymas viename iš 
cechų pagerinti sąlygas darbuotojams ir įrengti patalpas, 
skirtas persirengti ir valgyti. Taip pat buvo pateikta pa-
siūlymų dėl vėdinimo produkcijos paruošimo patalpose. 
Pritaikius darbuotojų pasiūlymus, problema išspręsta be 
papildomų investicijų.

Praktikos galimybės. Bendrovė sudaro sąlygas aukštųjų 
ir profesinių mokyklų studentams pritaikyti teorines žinias 
ir įgyti praktinių įgūdžių. Per 2015 m. bendrovėje praktiką 
atliko 22 studentai iš aukštųjų mokyklų ir 10 praktikantų iš 
profesinių mokyklų. Du studentai liko dirbti bendrovėje.
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Darbų saugos ir sveikatos politikos įgyvendinimas 

AB „Achema“ skiria daug dėmesio darbo saugos ir sveikatos aspektams darbo vietose, darbuotojų 
atsakomybės didinimui. Aukščiausio lygio vadovai yra atsakingi už saugią ir sveiką darbo aplinką, saugos kultūra 
bendrovėje suprantama kaip sudedamoji organizacijos kultūros dalis. AB „Achema“ veikia ne tik Darbuotojų 
saugos ir sveikatos komitetas, bet ir papildomai kiekviename padalinyje (cechuose) yra patikėtiniai sveikatos ir 
saugos klausimais. Jie specialiai apmokyti ir prižiūri, kaip laikomasi darbo saugos reikalavimų.

AB „Achema“ yra įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos va-
dybos sistema BS OHSAS 18001. Darbuotojų saugos ir svei-
katos vadybos sistema nuolat tobulinama, skiriami reikiami 
ištekliai šiai politikai įgyvendinti. Išorinis auditas atliktas 
2015 m. spalio 21–25 dienomis. Audito metu neatitikčių ir 
pastabų nebuvo fiksuota. Bendrovėje veikianti darbuotojų 
saugos ir sveikatos vadybos sistema visiškai atitinka standar-
to BS OHSAS 18001 reikalavimus.

Darbo sauga bendrovėje ir jos filialuose užtikrinama ir 
organizuojama ne tik remiantis teisės aktais, bet ir kasmet 
atnaujinamu „Darbų saugos prevencinių priemonių planu“. 
Šiame plane nurodytos veiklos sritys, įvardyti rizikos veiks-
niai, darbų saugos priemonių tikslai, atsakingi asmenys ir 
priemonių įvykdymo terminai bei kontroliuojantys organai.

Bendrovėje 2015 m. parengta „Fetilizers Europe“ produkto 
valdymo (angl. Product Stewardship) trąšų standarto  
ataskaita, kurioje nustatytos svarbiausios rizikos ir pavojai 
darbuotojų sveikatai bei saugai, vykdant gamybą. Ataskaitos 
išvadų įgyvendinimas užtikrina papildomų priemonių šiose 
srityse taikymą. 

Visi bendrovės darbuotojai be išimties dalyvauja Darbų 
saugos ir sveikatos (DSS) mokymo programoje, ją išklauso, 
visiems yra paskirtos asmeninės saugos priemonės (taip 
pat ir bendrovės administracijos darbuotojams). 2015 m. 
vykdyta intensyvi DSS prevencinė programa, kurią sudarė 
mokymai, įgūdžių įgijimas ir tobulinimas, tikrinimas ir 
kontrolė.

Per 2015 m. bendrovėje buvo vykdomos dviejų tipų 
treniruotės: su spec. tarnybomis ir be jų. Su spec. 
tarnybomis, dalyvaujant gelbėtojams ir greitosios 
medicinos pagalbos specialistams, įvyko 11 treniruočių. Be 
spec. tarnybų treniruotės vyko 16 kartų 11-oje padalinių. Iš 
viso surengtos 176 pratybos, kuriose buvo treniruojamasi 
veikti pagal padalinių avarijų likvidavimo planus. 

Kiekvienais metais vykdomos vadinamosios „stalo“ 
pratybos, dalyvaujant savivaldybės atstovams. Funkcinės 
pratybos, kuriose dalyvauja ne tik savivaldybės atstovai, bet 
ir savivaldybei pavaldžios spec. tarnybos, pastarąjį kartą 
buvo surengtos 2013 metais. Ir „stalo“ pratybų, ir funkcinių 
pratybų metu išbandoma konkreti situacija iš AB „Achema“ 
avarijų likvidavimo plano.

Siekiant užtikrinti medicininę pagalbą 24 valandas per 
parą, bendrovės teritorijoje veikia „Achemos poliklinikos“ 
med. punktas, užtikrinantis būtinąją medicinos pagalbą bet 
kuriuo paros metu. 

Kolektyvinėje sutartyje numatyta, kad darbdavys, 
rūpindamasis darbuotojų sveikata, pagal patvirtintus 
grafikus atlieka oro užterštumo, triukšmo, vibracijos, 
temperatūros ir kitus matavimus, o padalinio vadovai 
supažindina darbuotojus su rezultatais. Užfiksavus 
nukrypimų, imamasi atitinkamų korekcinių veiksmų.

2015 m. įvyko du nelaimingi atsitiki-
mai darbe, abu dėl darbuotojo kaltės. 
Mirtinų darbuotojų traumų nebuvo. Visi 
nelaimingi atsitikimai ištirti, jų priežastis – 
darbuotojai nesilaikė saugos ir sveikatos 
darbe instrukcijų reikalavimų. 
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Aplinkosauga 

2015 m. daugiau nei pusę bendrovės eksporto sudarė eksportas į Prancūziją, Vokietiją, Jungtinę Karalystę, Belgiją. Šių 
šalių partneriai kelia aukštus reikalavimus produkcijai, kreipia dėmesį į poveikį aplinkai. Bendrovėje užtikrinama trąšų 
gamybos priežiūra visais gamybos etapais, viso produkto raidos ciklo metu. 

Aplinkosaugos vadyba 

AB „Achema“ aplinkosaugos srityje nuosekliai vadovaujasi 
tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, ES ir nacionali-
niais aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų ir normų 
reikalavimais. 

Prevencija. AB „Achema“ nuolat stebi ir vertina savo 
veiklą, galinčią turėti įtakos aplinkai. Kasmet patvirtinama 
ir vykdoma aplinkosaugos programa, kurioje numatomos 
aplinkosauginės priemonės, skirtos mažinti aplinkai daromą 
poveikį, ir skiriamos lėšos joms įgyvendinti. 

AB „Achema“, gaminančios cheminius produktus, ekolo-
ginės situacijos patikimumas ir kontrolė  – tai svarbiausi 
įmonės prioritetai aplinkos apsaugos srityje. Vienas svar-
biausių bendrovės veiklos tikslų – aplinkos būklės gerinimas 
ir taršos prevencijos priemonių taikymas, siekiant suma-
žinti įmonės poveikį aplinkai. Poveikio aplinkai stebėsenai 
bendrovėje įsteigtas atskiras padalinys – Laboratorinės 

kontrolės centras (LKC). 2000 m. įmonėje įdiegta aplinkos 

apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 standarto 

reikalavimus. Numatytu periodiškumu atliekamai Aplinko-

saugos vadybos sistemos (AAVS) vidaus ir išoriniai auditai. 

Bendrovėje įdiegta Europos trąšų gamintojų asociacijos 

produkto valdymo sistema (angl. Fertilizers Europe Product 

Stewardship), užtikrinanti trąšų gamybos priežiūrą visais 

gamybos etapais ir atsakomybę už produkciją sveikatos, 

saugos ir aplinkosaugos aspektais viso raidos ciklo metu: 

nuo žaliavų iki efektyvaus naudojimo.

Bendrovėje visi aplinkosaugos reikalavimai, susiję su veikla 

aplinkosaugos srityje, yra įvesti į teisinių reikalavimų registrą 

ir perkelti į pareigines instrukcijas, reglamentus, nuostatus, 

procedūras ir AB „Achema“ taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės (TIPK) leidimą Nr. 2/15. 

Kasdienėje veikloje bendrovė siekia efektyviai naudoti gamtos 
išteklius, mažinti gamybos poveikį žmonėms ir aplinkai – 
gamyboje diegti modernias, efektyvias ir saugias technologijas, 
mažinti taršą, diegti aplinkai draugiškas technologijas, trąšų ir 
chemijos produktų gamybą grįsti darnaus vystymosi principais.

„Švari aplinka reikalinga mums ir ateities kartoms“ – esminis 
bendrovės aplinkos apsaugos politikos teiginys.
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2015 m. aplinkosauginio pobūdžio skundų dėl  
AB „Achema“ veiklos negauta, taip pat tikrinimų metu 
nefiksuota jokių aplinkos apsaugos pažeidimų.

Aplinkosaugos vadybos sistemos (AAVS) vidaus auditai 2015 m. 
atlikti visuose padaliniuose, iš viso atlikti 33 auditai, vidaus auditų 
vertinimu, atitiktis, t. y. Aplinkos vadybos programos, yra vykdomos 
97,6 procento. 

AB „Achema“ pagrindinės aplinkosaugos kryptys: 

• mažinti aplinkos taršą (karbamido ceche planuojama 
įgyvendinti apytakinio vandens aušinimo ciklo taršos 
mažinimo priemonę; azoto rūgšties ceche planuojama 
priemonė leis mažinti aplinkos aro taršą NOX);

• pagerinti aplinkos tyrimų kokybę (skiriamas dėmesys 
aplinkos taršos ir jai įtaką darančios veiklos parametrus 
matuojantiems prietaisams atnaujinti. Naujos kartos 
matavimo prietaisai užtikrina matavimų tikslumą, pati-
kimumą ir operatyvumą);

• mažinti avarijų ir avarinių situacijų galimybę; 

• taupyti gamtinius ir energetinius išteklius bei žaliavas;

• kelti aplinkosauginę darbuotojų kvalifikaciją. 

2015 m. tarptautinė kompanija „DEKRA Certification“ 
atliko išorinį aplinkos apsaugos vadybos sistemos auditą ir 
ISO14001 sertifikato galiojimas pratęstas iki 2018 metų.

2015 m. parengti daliniai reikalavimai tiekėjams dėl jų 
aplinkosaugos įsipareigojimų, skatinimo gamyboje naudoti 
antrines žaliavas ir pan. bei verslo atsakomybės. Sutartyse 

su tiekėjais nurodomi reikalavimai, keliami produktui, jo 
pakuotei, ženklinimui, saugiam transportavimui, taip pat 
nurodoma, kokią dokumentaciją reikia pateikti (saugos 
duomenų lapai, produkto kilmės sertifikatai ar kokybės 
pasai, pažymos apie radiacijos ištyrimą – gamtinės kilmės 
produktams ir pan.), pristatymo terminai ir atsakomybė, jei 
bus nukrypta nuo sutartyse nustatytų reikalavimų. Vykdoma 
rangovų atranka pagal nustatytus kriterijus. 

Pirkėjams su parduodama produkcija įteikiami saugos 
duomenų lapai (SDL), kuriuose pateikiama išsami informa-
cija apie parduodamos cheminės medžiagos ar preparato 
(parduodamo produkto) gamintoją, cheminės medžiagos 
sudėtį, chemines ir fizines savybes, jos pavojingumą aplin-
kai ir žmogaus sveikatai bei apsaugos priemones, pirmos 
medicininės pagalbos priemones, priešgaisrines priemones, 
avarijų likvidavimo priemones, cheminės medžiagos naudo-
jimo ir laikymo reikalavimus, atliekų tvarkymo reikalavimus.

Vykdomi išoriniai ir vidiniai mokymai, integruojant aplinko-
saugos ir rizikos darbe bei darbų saugos temas; per 2015 m. 
surengta 20 mokymų (60 valandų), juose dalyvavo 200 
darbuotojų. 
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2015 m. bendrovėje investuota 3,68 mln. eurų aplinkos apsaugai gerinti.

1. Taršai į aplinką mažinti įgyvendintos priemonės leido 
3 proc. padidinti KAN dulkių valymo efektyvumą 
rankoviniame filtre. 

2. Aplinkos taršos ir jai įtaką darančios veiklos stebėsenos 
sąlygoms gerinti įsigyti laboratorinės kontrolės matavi-
mo prietaisai, leisiantys pagerinti aplinkos tyrimų kokybę.

3. Avarijų ir incidentų rizikai mažinti skirta priemonių, 
leisiančių mažinti azoto rūgšties gamybos agregatų 
avarinių stojimų skaičių, sumažinti paviršinių (lietaus) ir 
gruntinių nuotekų teršimo tikimybę.

4. Gamtiniams ir energetiniams ištekliams taupyti įgy-
vendintos priemonės, leisiančios sumažinti garų, 
elektros energijos, gamtinių dujų sunaudo-
jimą.

5. Amoniako gamybos įrenginyje 
rekonstruota procesinio konden-
sato sistema, išplėsti sintezės sky-
riaus oriniai aušintuvai, leisiantys 
sumažinti gamtinių dujų sąnaudas 
gaminant amoniaką.

Aplinkos kokybės stebėsena 

AB „Achema“ vykdo aplinkos stebėsenos programą. Kontro-
liuojama daugiau kaip 30 į aplinkos orą iš stacionarių taršos 
šaltinių išmetamų teršalų. Poveikio aplinkos orui kontrolė 
už įmonės teritorijos vykdoma vieną kartą per savaitę, pagal 
AB „Achema“ aplinkos stebėsenos 2011–2015 m. pro-
gramą. Nuolat stebimas amoniako, azoto oksido, anglies 
monoksido, amonio nitratų, KAN dulkių, karbamido ir kitų 
teršalų kiekis ore. 

Aplinkos stebėsenos 2015 m. duomenimis, nebuvo nu-
statyta nukrypimų nuo leistinų taršos normų. Minėtina, 
kad didėjant gamybos apimtims, oro tarša mažėjo. 

2015 m. 8 proc. padidėjus produkcijos gamybai, oro tarša 
padidėjo tik 1,2 proc., palyginti su 2014 metais.

Amoniakas

Kietosios dalelės

Anglies monoksidas

Azoto oksidai

Kiti teršalai

33 proc.

29 proc.

20 proc.

15 proc.

3 proc.

Pagrindiniai AB „Achema“ 2015 m. išmesti teršalai
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Tarša į orą, 1 000 t/metus Gamyba, mln. t/metus
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Energijos taupymas, oro taršos ir klimato kaitos priežasčių mažinimas

Dėl investicijų į gamybos įrenginių modernizaciją, technolo-
gijų tobulinimą ir valymo įrenginių rekonstrukciją, bendro-
vės taršos lygis pastaraisiais dešimtmečiais yra atsietas nuo 
gamybos augimo. 

Nuo 2013 m. prasidėjus trečiajam emisijų prekybos laikotar-
piui, kuris tęsis iki 2020 m., papildomai, be kurą deginančių 
įrenginių, į ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų 
prekybos sistemą įtrauktos amoniako ir azoto rūgšties 
gamybos metu išsiskiriančios šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos, t. y. CO

2
 ir N

2
O, yra apmokestinamos apyvartiniais 

taršos leidimais (ATL).

Dabartinė ES klimato kaitos politika daro didelį poveikį  
AB „Achema“. Nuolat griežtėjant aplinkosauginiams 
reikalavimams, siekiama ATL deficitą sumažinti, 
diegiant aplinkosaugines technologijas. 

Bendrovė nuolat skaičiuoja ir 
matuoja šiltnamio efektą sukelian-
čių dujų kiekį. 2015 m. AB „Achema“ 
veikloje susidarė 2 755 145 t  CO

2
. 
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Neries upės vanduo 500 m aukš-
čiau išmetimo

8,2 15 27 2,6 0,21 0,025 0,85 1,2 15 22 0,051 0,16

Neries upės vanduo 500 m  
žemiau išmetimo

8,3 16 28 2,8 0,21 0,026 0,86 1,2 16 23 0,050 0,15

Vandens apsauga 

Nuotekų, išleidžiamų į Neries upę, poveikiui nustatyti ne 
rečiau kaip kartą per mėnesį imami upės vandens mėginiai 
500 metrų prieš nuotekų išleistuvą ir 500 m po išleistuvo. 

Kontroliuojama visa grupė parametrų. Lentelėje pateikti 
2015 m. matavimų duomenys. 

2015 m. dėl išaugusios gamybos išleidžiamų nuotekų į 
Neries upę kiekis padidėjo apie 2 332,8 tūkst. m3.

Taip pat atliekama gamybinių ir buitinių nuotekų kontrolė, 
2015 m. į UAB „Jonavos vandenys“ valymo įrenginius iš-
leista 462,437 tūkst.m3 nuotekų Tai yra 5 proc. daugiau nei 
2014 metais. Vykdoma gruntinių vandenų stebėsena. 2015 
m. nenustatytas ryškesnis teršalų koncentracijos pokytis. 
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Atliekų tvarkymas 

2015 m., palyginti su 2014 m., perduodamų sutvarkyti atlie-
kų susidarė 982 t, t. y. apie 104 t mažiau (9,5 proc.).

Bendrovės padaliniuose pastatytos specialios šiukšliadėžės 
buitinėms atliekoms rūšiuoti, taip pat specialūs konteine-
riai, skirti nebenaudojamai smulkiai elektros ir elektroninei 
įrangai bei baterijoms išmesti. Gamybinėje veikloje susida-
rančioms atliekoms saugiai tvarkyti ir utilizuoti sudaromos 
sutartys su specializuotomis įmonėmis. Atliekos tvarkomos 
ir šalinamos pagal sudarytas sutartis su: UAB „Jonavos 

paslaugos“, UAB „Skaistuva“, UAB „Žalvaris“,  
UAB „EMP recycling“ ir kt.

Įmonės padaliniuose yra paskirti darbuotojai, atsakin-
gi už padaliniuose susidarančių atliekų rūšiavimą, paka-
vimą ir ženklinimą, duomenų atliekų apskaitai pateikimą, 
tinkamą atliekų laikymo vietų priežiūrą. Kartą per penke-
rius metus pagal UAB „Achemos“ mokymo centro parengtą 
atliekų tvarkymo programą šie darbuotojai dalyvauja moky-
muose ir gauna mokymo kursų baigimo pažymėjimus.

2015 m. atliekų 
tvarkytojams perduota 83,87 
proc. susidariusių pavojingų 
atliekų ir 88,4 proc. nepavojingų 
atliekų.
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Dalyvavimas visuomenės iniciatyvose 

Kadangi įmonės veikla glaudžiai susijusi su vandens apsau-
ga ir kokybe, AB „Achema“ aktyviai dalyvauja edukaciniame 
projekte „Būk atsakingas – saugok Baltijos jūrą“. Remiantis 
šiuo projektu, Lietuvos ūkininkai mokomi patikimai ir at-
sakingai naudoti trąšas, jie supažindinami su Baltijos jūros 
apsaugos problemomis, kitais dalykais, kuriuos naudinga 
žinoti užtikrinant tvarumą. Projektas „Būk atsakingas – sau-
gok Baltijos jūrą“ įgyvendinamas remiant 2010 m. vasario 
10 d. Helsinkyje vykusio Baltijos jūros šalių aukščiausio lygio 
susitikimo (angl. Baltic Sea Action Summit) individualias 
įmonių ir piliečių iniciatyvas (šiuo metu visose Baltijos jūros 
baseino šalyse vykdomos 159 iniciatyvos ir jų skaičius nuolat 
didėja).

Bendrovė organizuoja nuolatinius susitikimus su seniūni-
jomis ir bendruomene. Juose pateikiama informacija apie 
aplinkosaugos stebėsenos duomenis, dalyvauja įmonės 
vadovybė, aplinkosaugos specialistai. 

Siekdama atkreipti dėmesį į aplinkos priežiūros ir puose-
lėjimo kultūrą, AB „Achema“ drauge su grupės įmonėmis 
visuose šalies regionuose kasmet jungiasi prie visuotinės 
aplinkos tvarkymo iniciatyvos „Darom“. 

Visuomenei aktualią informaciją ben-
drovė pateikia savo interneto svetainės 
www.achema.lt skiltyse „Socialinė 
atsakomybė“ ir „Aplinkosauga“.
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Visuomenė

AB „Achema“ strateginiame plane numatyta, kad bendrovė kasdiene verslo veikla savanoriškai siekia daugiau, nei nustatyta 
teisės aktais socialinėje, aplinkosaugos ir skaidrumo srityse: užtikrinami socialiai jautrių grupių interesai, socialinė atskaitomy-
bė, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, bendruomenėmis, vykdomi aplinkosaugos situaciją gerinantys projektai. 

AB „Achema“ yra neatskiriama Jonavos ir Kauno regiono 
bendruomenės dalis, ne tik noriai bendradarbiaujanti 
įgyvendinant visuomeninius kultūrinius, socialinius ar edu-
kacinius projektus, bet dažnai juos ir inicijuojanti. Bendrovė 
nuo 2010 m. palaiko nuolatinį dialogą su Jonavos rajono 
savivaldybe, jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga 
„Apskritas stalas“ ir kitomis organizacijomis. Su aktyviomis 
NVO surengiami 2–3 susitikimai per metus.

Drauge su šiomis interesų grupėmis bendrovė identifikuoja 
bendruomenės poreikius, planuoja projektus. Bendradar-

biavimo sąlygas apibrėžia kasmetis veiklos planas, kuriame 
numatomi visi bendri projektai ir veiklos su vietos bendruo-
menės organizacijomis, viešosiomis įstaigomis, vyresnio 
amžiaus žmonių klubu, globos namų įstaigomis.

Dėl poveikio bendruomenei AB „Achema“ nuolat bendra-
darbiauja su Jonavos rajono savivaldybės specialistais, da-
lyvauja planavimo procesuose ir darbo grupėse. Bendrovė 
teikia siūlymus, kaip gali prisidėti prie vietos bendruomenės 
sąlygų gerinimo.

Partnerystės su vietos bendruomenėmis ir rėmimas

AB „Achema“ yra didžiausia regiono rėmėja. Paramos lėšos 
pirmiausia nukreipiamos Jonavos regiono, kuriame veikia 
bendrovė, kultūros, infrastruktūros, sveikatos ir socialinės 
apsaugos projektams remti. Jonavos rajono organizacijoms 

skirta per 170 tūkst. eurų. Nuoseklus dialogas ir tęstinė 
partnerystės su vietos bendruomenėmis – tai bendradarbiavi-
mas, kuriantis abipusiškai naudingą vertę. Bendrovė organi-
zuoja ketvirtinius susitikimus su seniūnijomis ir bendruomenė-

2015 m. rėmimo fondas 
padidėjo 18 proc., palyginti 
su 2014 m., papildomai 
paremta 10 organizacijų. 
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mis, jų metu pristato įmonės aktualijas ir planus, diskutuoja 
su vietos gyventojais. 2015 m. suorganizuoti keturi susitikimai. 

Bendrovė dalyvauja savivaldybės plėtros sprendimų pasita-
rimuose – aktyviai prisideda prie miesto aplinkos gerinimo. 
Jonavos savivaldybei 2015 m. skirta per 250 tūkst. eurų 
(monumento miesto viešajai erdvei ir dviračių tako statybai).

Pagrindinis AB „Achema“ labdaros ir paramos fondo tikslas – 
padėti spręsti bendruomenės iššūkius. 2015 m. šiam fondui 
buvo skirta 17,7 tūkst. eurų, iki šiol remiamos 1989 m. „Azo-
to“ avarijos žuvusiųjų šeimos ir nukentėjusieji. 

Ypač daug dėmesio skiriama specialių poreikių grupei – 
buvusiems „Achemos“ darbuotojams. Bendradarbiaujama 
su Chemikų veteranų klubu. 2015 m. paremtos devynios 

Chemikų veteranų klubo narių kelionės, drauge organizuota 
paroda apie Jonavą ir bendrovę, remiama veteranų choro 
veikla, padedama organizuoti veiklas. 

2015 m. drauge su visuomeninėmis organizacijomis 
parengtas ir išleistas leidinys „Taurosta“, Jonavos krašto 
kultūros ir istorijos pirmasis metraštis.

Siekiama, kad visų suinteresuotųjų siūlomos veiklos ir ben-
drovės tikslai būtų derinami. Kasmet aptariamos bendruo-
meninių projektų finansavimo kryptys, prioritetai. Bendra-
darbiavimo rezultatai nuolat viešinami bendrovės ir rajono 
žiniasklaidos priemonėse. Informacija pateikiama vidiniame 
laikraštyje, regiono spaudoje, kitose masinėse informavimo 
priemonėse. Bendruomenės pasiūlymai svarstomi ir, jei pa-
tvirtinami, įtraukiami į bendrovės veiklos planus ir biudžetus. 

Mokslas ir tyrimai 

Siekdama savo veikloje plėtoti inovacijas ir pritraukti geriau-
sias kompetencijas, AB „Achema“ plėtoja socialinę partne-
rystę su mokslo institucijomis. Parengta Bendradarbiavimo 
su mokslo institucijomis programa ir veiklų planas.

UAB koncernas „Achemos grupė“ yra KTU verslo ir mokslo 
slėnio „Santaka“ vienas steigėjų. AB „Achema“ technikos 
direktorius yra slėnio „Santaka“ valdybos narys, parengta 
bendradarbiavimo programa. 

Efektyvūs technologijų ir žinių mainai vyksta ir su kitomis 
mokslo įstaigomis, pvz.:

• Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir techno-
logijos mokslų centre periodiškai nustatomi sunkieji 
metalai karbamido tirpale, 

• Agrocheminių tyrimų centre atliekami bendrovės nuote-
kų ir požeminių vandenų tyrimai, nustatomi metalai ir 

naftos produktai juose, 

• A. Stulginskio universiteto Miškų institutas periodiškai atlieka 
AB „Achema“ ilgalaikio poveikio miškų ekosistemai tyrimus, 

• Lietuvos energetikos institutas atlieka išlakų srautų mata-
vimus UKL agregatuose, taip pat 2015 m. atliko į amonio 
salietros granuliacijos bokštą tiekiamo oro srautų pasis-
kirstymo modeliavimą.

Vyksta nuosekli diskusija su mokslo institucijomis dėl reika-
lingų darbuotojų rengimo. 

Akademinei bendruomenei sudaromos sąlygos mokslo 
tiriamiesiems, bakalauro ir magistro darbams bei daktaro 
disertacijoms rengti, o bendrovei tai – pagalba tiriamajai, 
projektinei ir edukacinei veiklai. Pažangiausiems, motyvuo-
tiems studentams sudaromos galimybės ateityje planuoti ir 
įgyvendinti turimus lūkesčius įsitraukiant į bendrovės veiklą.
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Jaunimas 

AB „Achema“ globojama VšĮ „Žalioji karta“ kasmet priima 
po 20 gabių moksleivių. Jie trejus metus mokosi naudotis 
kompiuteriais, bendravimo meno, psichologijos, ekono-
mikos, teisės pagrindų, užsienio kalbų, sudaromos sąlygos 
pasiruošti Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimui 
įgyti. Mokiniai paruošiami laikyti septynis praktinius testus, 
organizuojamas jų laikymas.

Siekdamas populiarinti inžinerines specialybes 
ir atsižvelgęs į siūlymus, VšĮ Vaikų ir jaunimo 
visapusiško lavinimo centras organizavo renginį 
jaunimui „Robotiada“. Bendrovė tikisi, kad tai gali 
būti jaunų specialistų „kalvė“. Aktyviai prisidėta prie 
Jonavos Senamiesčio gimnazijoje vykusio moksleiviams 
skirto nacionalinio chemijos konkurso.

Sveikata 

Bendruomenės sveikatos būklei gerinti VšĮ Jonavos ligoninei 
padovanotas modernus echoskopas, kainavęs daugiau kaip 
63 tūkst. eurų. „Achemos poliklinikos“ paslaugos yra priei-

namos vietos bendruomenei – joje gydosi apie 40 proc. 
Jonavos gyventojų. 

Savanorystė ir akcijos 

AB „Achema“ puoselėja ir profesinę savanorystę projekte 
„Kam to reikia?!“. Organizuojami tiksliniai karjeros ugdymo 
renginiai. 

2015 m. surengta 15 ekskursijų moksleiviams, iš viso apsi-
lankė 528 moksleiviai. Taip pat pagal užklausas rengiamos 
ekskursijos kitoms įmonėms ir organizacijoms. Šiai veiklai 
organizuoti paskirtas atsakingas asmuo.

Bendradarbiaujama su Ruklos pabėgėlių priėmimo centru 
dėl pabėgėlių įdarbino bendrovėje, rengiamos konsultacijos. 

Bendrovė taip pat aktyviai dalyvauja Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos, Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų 
Jonavos filialo veikloje.

Bendrovės darbuotojai dalyvauja tradici-
nėse akcijose „Darom“ , „Žemės valanda“ ir 
donorystės akcijose. 
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Narystė organizacijose

Organizacija Narystė nuo

Tarptautinė trąšų gamintojų asociacija (IFA) 1989

Inžinerinės ekologijos asociacija (IEA) 1995

Europos trąšų gamintojų asociacija (EFMA) 1997, komitetinė narė

„Fertilizers Europe“ (anksčiau – EFMA) 2003, tikroji narė

Chemijos pramonės įmonių asociacija (LCHPĮA) 1997

Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA) 2015 

Bendrovė taip pat 
aktyviai dalyvauja Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos, 
Kauno pramonės, prekybos 
ir amatų rūmų Jonavos filialo 
veikloje.
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Antikorupcinė veikla ir skaidrumas

Bendrovė laikosi nuostatos, kad netoleruojamos jokios korupcijos apraiškos: bendrovė pasisako už aukštus 
etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Siekiama dirbti sąžiningai, skaidriai ir kurti patikimus  
ryšius – su klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. 

Pirkimai ir vietinių tiekėjų skatinimas 

Pirkimai vykdomi taikant skaidrią ir atvirą pirkimų sistemą 
(mažos vertės pirkimai vykdomi supaprastintu būdu, dides-
nės vertės pirkimai keliami į atviros prieigos UAB koncer-
nas „Achemos grupė“ grupes viešųjų pirkimų sistemą). 
Bendrovėje patvirtintos Pirkimų metodikos (galioja visoms 
koncerno grupės įmonėms), pagal kurias vykdomi pirki-
mai ir tiekėjų atranka. Atskirais atvejais pirkimai skelbiami 
spaudoje. 

2015 m. augo pirkimai iš vietinių tiekėjų, tokiu būdu buvo 
skatinama smulkaus ir vidutinio verslo plėtra regione. 

Vietos tiekėjų kriterijai aptarti su Kauno pramonės, prekybos 
ir amatų rūmų Jonavos filialo nariais, pasiūlymai integruoti 
į AB „Achema“ pirkimų tvarką. 2015 m. vietinių tiekėjų 
padaugėjo 5 procentais.
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Atsakingos veiklos pasiekimai ir įvertinimai 

Bendrovės veikloje naudojame tarptautinius sertifikatus, 
siekdami įrodyti mūsų įsipareigojimus augti tvariai ir 

užtikrinti produktų bei veiklos kokybę aplinkos, sveikatos, 
saugumo srityse.

Apdovanojimai 

• 2015 m. LR ūkio ministerijos organizuojamuose verslo 
apdovanojimuose „Verslo diena“ AB „Achema“ laimėjo 
kategorijoje „Nauji pramoniniai sprendimai“ už Lietu-
vos konkurencingumą ir eksporto galimybes skatinantį 
projektą – AB „Achema“ oro skaidymo bloką. 

• UAB koncernas „Achemos grupė“ už sėkmingai įgyven-
dintą Oro skaidymo bloko statybos projektą AB „Achema“ 
skyrė 2015 m. „Metų projekto“ apdovanojimą. 

• 2015 m. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ap-
dovanojo AB „Achema“ už svarų indėlį bendruomenei. 

• Žinių ekonomikos forumas pripažino AB „Achema“ 
pažangiausia 2015 m. tradicinės gamybos įmone. 

• AB „Achema“ nuolat dalyvauja Aplinkos ministerijos, 
Inžinerinės ekologijos asociacijos ir kitų institucijų rengia-
mame konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje“. Bendrovė 

pelnė apdovanojimų už aiškiai suprantamą ir išmatuo-
jamą veiksmingą aplinkos apsaugos politiką, gamtinių 
išteklių efektyvų panaudojimą, gamybos agregatų 
modernizavimą, įdiegiant juose naują išmetamųjų dujų 
valymo technologiją ir kitus patobulinimus. LR aplinkos 
ministerijos remtame „Šalies įmonių, geriausiai dirban-
čių ekologijos tarnybų (ekologų) konkurse“ AB „Achema“ 
Laboratorinės kontrolės centras 2015 m. buvo apdovano-
tas kaip geriausia įmonės Ekologijos tarnyba.

• Lietuvos pramonininkų konfederacija AB „Achema“ 
pripažino 2015 metų eksportuotoja didžiųjų įmonių 
kategorijoje.

• Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose 
(NAVA), kuriuos kasmet rengia LR socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, AB „Achema“ pelnė garbingiausią 
apdovanojimą – 2015 metų socialiai atsakinga įmonė.

Sertifikatai

Sertifikatas Pirmojo sertifikavimo data Galiojimas Sertifikuojanti institucija 

Kokybės vadybos standartas ISO 9002 1998 m. 2018 09 14 „DEKRA Certification“, Lenkija 

Aplinkos vadybos sistema ISO 14001 2000 m. 2018 09 14 „DEKRA Certification“, Lenkija

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos 
sistema BS OHSAS 18001

2007 m 2019 01 01 „DEKRA Certification“, Lenkija

Produkto valdymo sistema (Fertilizers 
Europe Product Stewardship)

2011 m. 2017 05 24 „Det Norske Veritas“, Belgija
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Socialinė atsakomybė
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