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Mieli pirkëjai, kolegos, verslo partneriai, 

       Ar kada  nors pagalvojote,  kad kasdien išnyksta po keletà  augalø ir  gyvûnø rûšiø?  Taip atsitiko todël,  kad žmonës 
neatsakingai  elgdamiesi  su  gamta  –  vis  daugiau,  vartodami  ir  teršdami  –  sutrikdë  gamtoje nusistovëjusià  tvarkà. 
Pasekmes jauèiame kasdien – kone  pusë pasaulio gyventojø kenèia nuo alergijos ir kitø nemaloniø sveikatos sutrikimø.
       Visada  galvojome  apie  gamtos tausojimà,  natûralø  grožá,  ilgaamžiškumà  ir 2010 metais  tapome  viena  pirmøjø 
kompanijø Lietuvoje, kuri savanoriškai  nusprendë laikytis  griežtø EMAS reikalavimø.  EMAS- tai puikus vadybos árankis, 
kurio pagalba ávertinome, stebime ir mažinsime poveiká aplinkai. Nuo šiol vystysime savo veiklà išmintingai, rûpestingai 
ir taupiai, stengsimës bûti subalansuoto verslo pavyzdžiu visoms tekstilës ámonëms.

                                                                                                                                                                          Nuoširdžiai, direktorë Audronë Pocienë

1. Ážanga
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2. Bendrovës aprašymas

Ámonës adresas: Raudondvario pl. 101, LT-47148 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 361 494, +370 37 361 250
Faksas: +370 37 361 675
Elektroninis paštas: omniteksas@omniteksas.lt
Bendrovës generalinë direktorë - Audronë Pocienë.
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1928 m.  Kauno  priemiestyje   buvo   ákurta  kojiniø  gamybos   ámonë  „Silva“,   kuri   plëtësi,   augo,   karo  metais   buvo 
nacionalizuota, po karo labai išplësta. 1975–1991 metais „Silva“ buvo didelio  trikotažo gamybinio susivienijimo centras. 
Po  šalies  nepriklausomybës  atstatymo  suskilo  á  keletà  atskirø  bendroviø,  tarp  kuriø  buvo  atkurta „Silva“.  Bendrovë 
„Silva“, kuri ilgus metus gamino vyriškas,  moteriškas ir vaikiškas kojines, vykstant ekonominiams pokyèiams 1998 metais 
tapo  UAB „Silvos trikotažas“.  Nuo 2001 m.  po reorganizacijos šios  bendrovës  pagrindu veikia  UAB „Omniteksas“  ir  jo 
valdoma   UAB „Tributum“.  UAB „Omniteksas“  tæsia  trikotažiniø  gaminiø  gamybos  tradicijas.  2005 m.  ámonës  biuras, 
kûrybiniai   darbuotojai   persikëlë  á  naujas,  modernias   patalpas,  modernizuojamas  abiejø  bendroviø   technologinis 
procesas.  UAB „Omniteksas“ yra pakankamai  didelis  užsakovas šalyje  dirbanèioms  siuvimo  ámonëms,  kurios  pasiuva 
daugiau nei pusæ bendrovës parduodamos produkcijos.
Šiandien  UAB "Omniteksas" -  aukšèiausios  kokybës  trikotažo  gaminiø  gamintojas.  Lietuvos,  o  ypaè  Kauno,  gilios  ir 
stiprios  tekstilës  pramonës   tradicijos  užtikrina  geras mûsø  personalo žinias  ir  ágûdžius,  bei  skatina  mus  išlaikyti  ir 
tobulinti  šá pelnytai užtarnautà statusà.  Geografiškai palankus  susisiekimas su didžiaisiais  Europos miestais garantuoja 
greitus  ir  patikimus  ryšius  su pagrindiniais  klientais,  tiekëjais ir  jø  paskirstymo tinklais.  Šiuo metu  UAB "Omniteksas" 
pagamina  3 mln.  vienetø   trikotažo  gaminiø  per  metus,   80%  visos  produkcijos  eksportuojama  á  Švedijà,  Suomijà, 
Olandijà, Vokietijà, Prancûzijà.

2.1. Istorija ir vystymasis
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2.2. Filosofija
Mûsø  misija  -  pagal  klientø  poreikius  kurti,  gaminti  ir   parduoti  aukšèiausios   kokybës  trikotažo  gaminius,   darant 
mažiausià poveiká aplinkai ir racionaliai naudojant gamtinius išteklius.
Mes  norime bûti  žinomi kaip  patikimi ir novatoriški partneriai,  laiku pateikiantys kokybiškas prekes.  Mes tvirtai  tikime, 
kad mûsø  dëmesys á glaudžias ir interaktyvias paslaugas,  mûsø ágyta patirtis, aistra bei žinios apie gamybà ir naujausias 
technologijas, garantuoja sëkmæ pateikiant klientui geriausià galimà produktà.
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2.3. Produktai
Funkcionalûs  drabužiai.   UAB "Omniteksas" gamina   specializuotus  pirmo - antro  sluoksnio  funkcionalius  drabužius: 
sporto ir laisvalaikio apatinius, karinæ aprangà, darbo drabužius.
Apatinis trikotažas,  miego rûbai.  UAB "Omniteksas"  apatiniø ir  naktiniø  drabužiø  kolekcijos  iš medvilnës,  organinës 
medvilnës, bambuko, pieno baltymo medžiagø labai populiarios tarp klientø.
Viršutiniai drabužiai. UAB "Omniteksas" siûlo platø spektrà madingø drabužiø moterims, vyrams ir vaikams.

Lietuvos Pramoninkø Asociacija metø gaminio rinkimuose 
2006 m. vyriškà apatiná komplektà iš polipropileno ávertino sidabro medaliu, 
2008 m. moteriškà pižamà iš bambuko ávertino aukso medaliu, 
2009 m. daugiafunkciná bliuzonà žvejams ir medžiotojams ávertino aukso medaliu.

UAB “Omniteksas”  gataviems gaminiams iš trikotažo (marškinëliai ir kelnës) pagamintiems iš 100% poliesterio suteiktas 
Oeco-tex sertifikatas. 
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Vilna. Norime, kad mums bûtø ðilta, jauku, saugu ir sveika. Visus ðiuos mûsø norus gali „iðpildyti“ vilna. Vilnoniai drabuþiai puikiai praleidþia 
orà, sugeria ir iðgarina drëgmæ, palaiko pastovià kûno temperatûrà. Tai natûralus ir seniai naudojamas pluoðtas, kuris pasiþymi gera 
ðilumos izoliacija ir oro laidumu, todël vilnoniai gaminiai tinkami naudoti ir þiemà, ir vasarà.  Ji teigiamai veikia odà, sànarius, gerina 
kraujotakà. 

Flax Linai. Linai auga ðiaurinëje Europoje, mëlynai uþliedami laukus þydëjimo metu, pavirsdami auksu prieð linapjûtæ. Lininiai drabuþiai 
yra labai patogûs, atsparûs statiniam elektros krûviui. Lininis audinys greitai drëgsta ir greitai dþiûsta, vasarà vësina, rudená ðildo, Gaminiai 
ið lino 5 kartus atsparesni trinèiai, negu medvilniniai. Gamtai nesudaro jokio þalingo poveikio, nes visiðkai suyra.

Bambukas. Kaip greièiausiai augantis augalas pasaulyje, bambukas sparèiai iðplinta dideliuose plotuose ir laikomas vienu 
geriausiai atsinaujinanèiø planetos iðtekliø Daugiau bambuko reiðkia daugiau fotosintezës ir maþiau ðiltnamio efekto. 
Bambuko drabuþiai yra neátikëtinai ðvelnûs, minkðti ir labai patogûs. Unikali mikrostruktûra leidþia greitai sugerti ir iðgarinti

perteklinæ drëgmæ (3-4 kartus greièiau, negu medvilnë). Tai apsaugo nuo perðalimo ligø ir nemalonaus kvapo. Drabuþiai ið bambuko 
pluoðto yra puiki alternatyva alergiðkiem þmonëms.
Medvilnë – populiariausias augalas, teikiantis augalinës kilmës pluoðtà. Medþiaga iðmegzta ið medvilniniø verpalø leidþia kûnui kvëpuoti, 
gerai sugeria drëgmæ, atspari aukðtai skalbimo temperatûrai, tvirta. Ið ðios medþiagos gaminami ir vaikiðki gaminiai ir miego rûbai.
  Organinë medvilnë yra gryniausia medvilnës forma, uþauginta sertifikuotuose ûkiuose naudojant tik natûralius bûdus ir 
priemones, siekiant padidinti derliaus kokybæ, pagerinti dirvoþemio biologinæ ávairovæ bei apsaugoti aplinkà nuo tarðos. 

Merinosø vilna yra pati ploniausia, ðvelniausia ir puriausia aviø vilnos rûðis. Ði vilna puikiai reguliuoja kûno temperatûrà, net ir 
sudrëkusi iðlaiko ðilumà, dël sudëtyje esanèio lanolino, yra higieniðka ir neutralizuoja odos iðskyras. 

2.4. Naudojamos medžiagos
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2.4. Naudojamos medžiagos

Pieno baltymas. Pieno baltymo pluoðtas gaminamas ið nuriebinto pieno ðlapio verpimo bûdu, naudojant bioinþinerines 
technologijas. Drabuþiai ið pieno baltymo maitina ir ðvelnina odà, puikiai praleidþia orà ir transportuoja drëgmæ, turi 
stiprø antibakteriná poveiká. 

Viskozë - natûralus pluoðtas, cheminiu bûdu gaunamas ið celiuliozës. Viskozë lengva, gerai sugeria drëgmæ lengvai daþoma, ðvelni ir 
graþiai krinta. Taip pat netirpsta esant aukðtoms temperatûroms, atspari kandims, daugumai namuose naudojamø chemikalø, 
neblunka. Drabuþiai ið viskozës pasiþymi puikiomis estetinëmis savybëmis, elegancija.
Polipropilenas. Medþiaga, iðmegzta  ið specialaus polipropileno filamentinio siûlo, puikiai tinka aktyviam sportui. Gaminiai ið ðios 
medþiagos yra lengvi, gerai priglundantys prie kûno bei puikiai apsaugantys nuo iðorinio aplinkos poveikio. Praleidþia drëgmæ á 
iðorinius sluoksnius, kûnas iðlieka sausas ir ðiltas. Silver Protection antibakterinë apdaila sustabdo bakterijø plitimà, suteikia gaivumo 
pojûtá bei neleidþia atsirasti nemaloniam  kvapui. Labai gerai praleidþia orà.  Lengvai priþiûrimi. Greitai dþiûsta.
Poliesteris - lengvas, stiprus, nesiraukðlëja, nesitraukia ir tamposi, gerai skalbiasi, jam nekenkia saulës ðviesa, nepatinka kandims ir 
pelësiams. Dël unikalios trikotaþinës medþiagos mezgimo struktûros bei verpalø savybiø (filamentiðkumas, skerspjûvio plotas ir kt.) 
gaminiai ið ðios medþiagos yra labai ploni, minkðti, gerai priglundantys prie kûno, todël gali bûti dëvimi ne tik intensyviai sportuojant, 
bet ir kaip apatiniai drabuþiai. Pagrindinë poliesteriniø gaminiø funkcija – leisti kûnui iðlikti sausam net uþsiimant aktyvia veikla
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2.5. Gamybos procesai

Iki

UAB „Omniteksas“ procesai

Po

Žaliavø gamyba

Produktø kûrimas

Logistika

Verpimas

Sukirpimas

Naudojimas

Mezgimas

Siuvimas

Utilizavimas

Dažymas

Pakavimas

Taurinimas
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3. Kokybës ir aplinkos apsaugos politika
UAB „Omniteksas“  politika  –  kokybiškø  trikotažo  ir  tekstilës  gaminiø,  atitinkanèiø  mûsø  klientø  poreikius,  kûrimas, 
gamyba ir pardavimas, užtikrinant kuo mažesná poveiká aplinkai  ir racionalø gamtos ištekliø naudojimà.

Jà ágyvendinant ásipareigojame:
Stengtis  tenkinti  klientø poreikius,  siekiant  pastovios  kokybës,  skatinant á  klaidø  prevencijà nukreiptà  darbo kultûrà.
Laikytis galiojanèiø  Lietuvos Respublikos teisës aktø, standartø,  kitø reglamentuojanèiø dokumentø, apimanèiø veiklos 
sritá, reikalavimø.
Nuolat gerinti kokybës ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos rezultatyvumà,  periodiškai peržiûrint kokybës ir aplinkos 
apsaugos politikà, tikslus ir uždavinius.
Nenaudoti pavojingø aplinkai technologiniø procesø.
Tausoti energijos ir gamtos išteklius.
Mažinti atliekø susidarymà, vykdyti taršos prevencijà.
Supažindinti visus  savo darbuotojus  ir  dirbanèius  organizacijos  labui  su  kokybës  ir aplinkos apsaugos  politika ir  jos 
keliamais uždaviniais.
Vykdyti darbuotojø apmokymus, skatinti atsakingumà dël kiekvieno jø indëlio á  ámonës produkcijos kokybës gerinimà ir 
aplinkos apsaugà.

Ši politika skelbiama viešai.
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4. Tikslai ir uždaviniai

2009 m.

Eil. Nr.       

1.

2.

Tikslas Uždavinys Programa Pasiekimas

Mažinti á sàvartynà 
patenkanèiø atliekø kieká

Taupyti gamtos išteklius

Sumažinti tarplekaliniø atliekø 
kieká iki 27% nuo visos 

sukirptos medžiagos kiekio

Sumažinti gamtiniø dujø 
sunaudojimà 20%

1.Darant braižà, jungti du 
modelius, jei tai leistø 

sumažinti tarplekalines 
atliekas

2.Keliø giminingø modeliø 
smulkias apdailos detales 

dëti á vienà papildomà 
braižà

3.Kerpant apvalià medžiagà, 
ir esant skirtingiems ploèiams, 

daryti braižà kiekvienam 
ploèiui atskirai

1. Užbaigti pastato renovacijà

Tarplekaliniø atliekø 
kiekis – 26,32 %

Dujø sunaudojimas 
sumažëjo 32,78%
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Sukurta prekiniø þenklø
grupë pavadinimu
„Dressed in green“

pagaminti pavyzdþiai ið
naujø medþiagø.

Tikslai ir uždaviniai

Tikslai 2010 m.:

Eil. Nr.       

1.

2.

Tikslas Uždavinys Programa Pasiekimas

Mažinti á sàvartynà 
patenkanèiø atliekø kieká

Naudoti gamyboje 
ekologiškesnes, greièiau 
suyranèias po naudojimo 

medžiagas

Rasti galimybæ perdirbti ar 
kitaip panaudoti tarplekalines 

atliekas

Išvystyti prekiniø ženklø 
grupæ, kuri apjungtø 
sveikesnius žmogui ir 

draugiškesnius aplinkai 
gaminius, pagamintus iš 

natûraliø pluoštø.

1. Ieškoti atliekas perdirbanèiø 
ámoniø interneto pagalba.

2. Ieškoti atliekas perdirbanèiø 
ámoniø, pasinaudojant kitø 

giminingø ámoniø patirtimi ir 
žiniomis

1. Sukurti modeliø iš Merinosø 
vilnos.

2. Sukurti modeliø iš pieno 
baltymo pluošto.

3. Sukurti modeliø iš lino 
pluošto.

Galimybë perdirbti 
sukirpimo atliekas nerasta,
iðskyrus pavienius atvejus

privatiems asmenims
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Tikslai ir uždaviniai
Tikslai 2011 m.:

Eil. Nr.       

1.

2.

Tikslas Uždavinys Programa Pasiekimas

Mažinti á sàvartynà 
patenkanèiø atliekø kieká

Maþinti tarplekalines 
sukirpimo atliekas, kurios

patenka á sàvartynà

1. Pagerinti sukirpimo proceso 
efektyvumà, sukirpimo padaliná 

perkeliant á kitas patalpas.
2. Ádiegti automatinæ sukirpimo 

árangà.
3. Apmokyti sukirpëjus dirbti su 

nauja áranga.
4. Ieðkoti pakartotinio sukirpimo 

atliekø perdirbimo ar 
panaudojimo galimybiø.

Naudoti gamyboje 
ekologiðkesnes, greièiau 
suyranèias po naudojimo 

medþiagas

Sukurti kolekcijas, pristatyti 
pirkëjams ir plësti prekiniø 
þenklø grupës „Dressed in 

Green“ gamybà.

1. Informuoti visuomenæ apie 
„Dressed in Green“ gaminius 

internetinëje erdvëje, spaudoje, bei 
parodø metu.

2. Pagaminti kolekcijas ir pateikti 
gaminius á rinkà.

1. Informacija apie „Dressed in 
Green“ visuomenei pateikta 

spaudos, lankstinukø pagalba, 
gaminiø demonstravimo 

parodose metu.
2. Pirkëjams pateikta 21000 

gaminiø.

1. Sukirpimo padalinys 
perkeltas i naujas patalpas;

2. Ádiegta automatinë 
sukirpimo sistema;

3. Sukirpëjai, paklojëjai 
apmokyti dirbti su nauja 

áranga
4. Pakartotinio sukirpimo 

atliekø perdirbimo ar 
panaudojimo galimybiø 

nerasta
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Tikslai ir uždaviniai
Tikslai 2012 m.:

Eil. Nr.       

1.

2.

3.

Tikslas Uždavinys Programa Pasiekimas
Naujai árengiant ar rekonstruojant  
patalpas, instaliuoti ekonomiðkà 

apðvietimo árangà (LED)

Maþinti á sàvartynà patenkanèiø 
atliekø kieká

Naudoti gamyboje 
ekologiðkesnes, greièiau 
suyranèias po naudojimo 

medþiagas

Taupyti gamtos iðteklius

Maþinti tarplekalines sukirpimo 
atliekas, kurios patenka á 

sàvartynà

Sukurti kolekcijas, pristatyti 
pirkëjams ir plësti prekiniø 
þenklø grupës „Dressed in 

Green“ gamybà.

Sumaþinti elektros energijos 
sunaudojimà

1. Gerinti sukirpimo proceso 
efektyvumà, tobulinti ágûdþius ir 

kelti kvalifikaciajà, dirbant su nauja 
sukirpimo áranga.

2. Ieðkoti pakartotinio sukirpimo 
atliekø perdirbimo ar panaudojimo 

galimybiø.

1. Sukurti ir pateikti pirkëjams 
kolekcijà ið lino.

2. Didinti „Dressed in Green“ 
gaminiø kûrimo ir gamybos 

apimtis.
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Bendrovëje  nuo  2006 metø veikia  integruota  kokybës ir  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistema  atitinkanti  ISO 9001 ir 
ISO 14001   standartø  reikalavimus.   Nuo 2010 m.   aplinkos   apsaugos   vadybos   sistemai   bendrovë   taiko   ir   EMAS 
reglamento reikalavimus.
Parengtos  ir ádiegtos  procedûros  apimanèios aplinkosaugos  aspektø,  veiklø ir  avariniø situacijø valdymà.  Kiekvienais 
metais yra nustatomi su kokybës ir aplinkosaugos politika suderinti tikslai ir uždaviniai. 
Paskirti vadovybës atstovai kokybei ir aplinkosaugai rûpinasi,  sistema funkcionuotø ir duotø realià naudà vystant veiklà.
Bendrovë   periodiškai  atlieka  vadybos  sistemos  vidaus  auditus siekdama nuolatinio  gerinimo  ir  taršos  prevencijos.
Vadovybiniø  analiziø metu analizuojama informacija apie  tikslø pasiekimo lygá,  kokybës ir aplinkosaugos rodikliai ir kiti 
svarbûs klausimai.

5. Bendrovës aplinkos apsaugos sistema
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6. Aplinkos apsaugos aspektai 
Vertindami aplinkos apsaugos aspektø reikšmingumà atsižvelgiame á šiuos kriterijus:
     - teisinius reikalavimus;
     - kiekybiná aspekto poveiká;
     - kenksmingumà aplinkai;
     - suinteresuotø šaliø reikalavimus.

6.1. Reikšmingi aplinkosaugos aspektai
Reikšmingas aplinkos apsaugos 

aspektas

Elektros energijos naudojimas

Tarplekalinës atliekos

Aprašymas

Bendrovëje daugiausiai 
elektros energijos sunaudoja 

gamybiniai árengimai. 

Didžiausià bendrovës atliekø kieká 
sudaro tarplekatinës atliekos. Tai yra 

sintetiniø (polipropileno, poliesterio) ir 
natûraliø audiniø (medvilnës, viskozës, 

vilnos, bambuko) atliekos.    

Poveikis aplinkai

Naudojama iš miesto skirstomøjø tinklø 
gaunama elektros energija. Pasigaminti ir 

tiesiogiai naudoti elektros energijà iš 
atsinaujinanèiø šaltiniø šiuo metu bendrovë 

neturi galimybës.

Sintetiniø audiniø atliekos yra 
ilgai áranèios. 
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6.2. Netiesioginiai aplinkosaugos aspektai  

Netiesioginis aplinkos 
apsaugos aspektas Aprašymas Poveikis aplinkai ir galimybë átakoti

UAB „Omniteksas“ kuria ir gamina produkcijà, 
atsižvelgiant á rinkos poreikius, mados 

tendencijas, klientø užsakymus.

Bendrovë kuria medžiagas ir gaminius iš 
poliesterio, medvilnës, kitø sintetiniø bei 

natûraliø pluoštø. 

Jei vykdomi klientø užsakymai, ámonë tenkina klientø 
reikalavimus ir naudoja pagrindines bei pagalbines 
medžiagas, kuriø pageidauja klientas. Kuriant mûsø 

prekiniø ženklø naujus produktus, UAB „Omniteksas“ 
stengiasi kurti kuo daugiau gaminiø iš natûraliø 

medžiagø, naudoti ekologiškesnæ pakuotæ.
Vartotojø sudëvëti drabužiai bei pakuotës atliekos teršia 
aplinkà, patekdamos á sàvartynà. Popieriaus pakuotë ir 

gaminiai iš natûraliø pluoštø greitai suára ir gamtai didelio 
poveikio nedaro. Polietileno pakuotës atliekos bei 

gaminiai iš sintetinio pluošto ilgai nesuára ir teršia aplinkà 
žymiai daugiau.

Produktø kûrimas

Gaminiø ir pakuoèiø atliekos 
pas vartotojus
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Bendrovës aplinkosauginá veiksmingumà parodo su bendrovës reikšmingais aplinkos apsaugos aspektais susijæ rodikliai. 
Siekiant tinkamai palyginti skirtingø metø duomenis  naudojami išvestiniai rodikliai bendrus  metø ávedinius lyginant su 
pagrindiniø medþiagø, patekusiø á gaminius, kiekiu (kg) tais metais.

7. Veiksmingumo rodikliai
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7.1. Energijos naudojimo našumas 
Pagrindinis rodiklis: bendras tiesioginis energijos sunaudojimas išreikštas kWh.
Elektros energija naudojama bendrovës administracijoje ir gamyboje gaunama iš centralizuotø elektros energijos tinklø. 
Gaminti ir naudoti elektros energijà iš atsinaujinanèiø energijos šaltiniø šiuo metu bendrovë neturi galimybës.
Gamtinëmis dujomis yra šildomi bendrovës pastatai ir ruošiamas karštas vanduo.
Benzinas ir dyzelinis kuras naudojamas bendrovës automobiliuose.

2009 2010 2011

Elektros energijos sunaudojimas, kWh

Koeficientas, Matavimo Matavimo Matavimo
verèiant á kWh kWh kWh kWhvienetas vienetas vienetas

Gamtiniø dujø sunaudojimas, m3

Benzino sunaudojimas, l

Dyzelinio kuro sunaudojimas, l

Iš viso, kWh 

Pagrindiniø medþiagø, patekusiø á gaminius, kiekis, kg
Elektros sunaudojimas, pagrindiniø medþiagø, 
 patekusiø á gaminius, kiekiui, kg
Bendras energijos sunaudojimas, kWh/
pagrindiniø medþiagø, patekusiø á gaminius, kiekiui, kg
Patalpø tûris, m3

Gamtiniø dujø sunaudojimas, kwh/m3

1,00 218877 192417

8,82 200796 166442

9,07 98591 98111

10,08 245408

763672

355582

812552

193923 193923 218877 192417

76358 88934 85450

19400 171108 22766 18871

2,54 2,46 2,25

10835 98273 10870 10817

8,64 8,59 9,51

19488 196439

659743

24346 35276

4995,00 4995,00 4995,00

34,26 40,20 33,32
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7.2. Medžiagø naudojimo našumas
Šis pagrindinis rodiklis parodo kaip efektyviai bendrovëje naudojamos medžiagos. Vienas pagrindiniø  bendrovës tikslø 
yra kuo efektyviau naudoti medžiagas, taip mažinant atliekø susidarymà.
Ávediniai – per metus sunaudotø pagrindiniø medžiagø srautas, išreikštas kilogramais.
Išvediniai – per metus pagrindiniø medžiagø, patekusiø á gaminius, srautas, išreikštas kilogramais.
Analizei pateiktos tik UAB „Omniteksas“ sukirpimo padalinyje panaudotos medþiagos.

2009 2010 2011

Ávediniai Ávediniai ÁvediniaiNašumas, % Našumas, % Našumas, %Išvediniai Išvediniai Išvediniai

Sintetiniai audiniai, kg

Medvilnë, kg

Bambukas, kg

Vilna, kg

Viskozë, kg 

Linas, kg 

Iš viso, kg 

74.7 74.7 74.2

72.9 74.0 72.9

71.7 72.0 72.6

69.5 68.9 74.7

72.9 73.0 73.3

73.68 73.89 74.0

36242 46947 47586

19558 21204 13380

860 3467 2617

1578 4001 10520

18120 13315 10920

76358 88934 85450

48500 62848 64096

26826 28655 18351

1200 4814 3424

2270 5800 14081

24840 18239 14889

577 427 74,0

103636 120356 115418
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7.3. Vanduo

Bendrovëje buitiniams poreikiams naudojamas geriamasis vanduo tiekiamas iš miesto vandentiekio tinklø.  Pramoninio 
vandens bendrovë nenaudoja.
Pagrindinis rodiklis – per metus sunaudojamo vandens kiekio (m³) santykis su á gaminius patekusiø pagrindiniø medþiagø kiekiu, kg

Vandens sunaudojimas, m3

Vandens sunaudojimas, pagrindiniø medþiagø, patekusiø á gaminius, kiekiui

2009 2010 2011

765 1354 2579

3,94 0.015 0.03

Vandens sunaudojimas 2011 m išaugo dėl skaitliuko duomenų fiksavimo klaidos už 2011m.  gruodžio mėn. 
(Klaida kompensuota 2012 m. sausio mėn.parodymuose, tai atsispindės 2012 m. ataskaitoje.)
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7.4. Atliekos

Tarplekalinës atliekos, kg

Sunaudota medžiagos,  kg

Atliekø santykis su sunaudota medžiaga

2009 2010 2011

27278 31422 29968

103636,15 120356 115418

26,3% 26,1% 26,0%

Bendrovëje pagrinde susidaro tekstilinës tarplekalinës sukirpimo, popieriaus kartono ir polietileno plëvelës atliekos. 
Pavojingø atliekø ið pagrindinës veiklos nesusidaro.
Pagrindinis rodiklis – bendras per metus susidaranèiø tarplekaliniø sukirpimo atliekø kiekis.
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7.5. Bioávairovë
Pagrindinis rodiklis – naudojamos žemës plotas, išreiškiamas užstatytos teritorijos m2.
Bendrovës teritorijoje stovi pastatai, kuriuose yra administracinës ir gamybinës patalpos, árengta automobiliø stovëjimo 
aikštelë.
Lietaus vanduo teritorijoje yra surenkamas ir patenka á miesto lietaus nuotekø tinklus.

Užstatytos teritorijos plotas

Pagrindiniø medþiagø, patekusiø á gaminius, kiekis, kg

Uþstatytos teritorijos plotas, m2/ Pagrindiniø medþiagø
patekusiø á gaminius, kiekiui, kg

2009 2010 2011

772 772 772

76358 88934 85450

0.0101 0.0086 0.0090
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7.6. Emisijos
Pagrindinis rodiklis –  bendras per metus išmestø  šiltnamio efektà  sukelianèiø dujø  (Co2)  kiekis  išreikštas kilogramais.

2009 2010 2011

Sunaudojimas Sunaudojimas SunaudojimasCo2,t Co2,t Co2,t Matavimo 
vienetas

10835 10870 10817l 23.6 23.7 23.6

51.8 64.7 93.7

36.2 42.5 35.3

111.6 130.9 152.6

0.0015 0.0015 0.0018

19488 24346 35276

19400 22766 18871

Benzinas

Dyzelinas

Gamtinës dujos 

Iš viso

l

m 3

Viso CO2 / pagrindiniø 
medþiagø, patekusiø á 
gaminius, kiekiui, kg

Co2 santykis su pagrindinių medžiagų, patekusių į gaminius kiekiu 2011 m. išaugo dėl padidėjusio dizelino sunaudojimo, kadangi įmonei 
dirbo daugiau subrangovų ir vyko daugiau medžiagų bei gaminių pervežimo darbų dyzeliniais automobiliais.
Skaičiavimo metodas:
CO2 iš benzino = benzino kiekis, l  x benzino tankis (0,71) x  CO2 susidarymo koeficientas (3,074)
CO2 iš dyzelino = dyzelino kiekis, l x dyzelino tankis (0,845) x CO2 susidarymo koeficientas (3,144)
CO2 iš gamtinių dujų = dujų kiekis, 1000 m3  x CO2 susidarymo koeficientas (1,868)
Šie koeficientai paimti iš Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos skaičiuoklės:
http://www.leka.lt/index.php?lng=lt&content=pages&page_id=17&kat=3&PHPSESSID=1923c9ba1a54d52b96991a1f7bc7497d 
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8. Teisiniai ir kiti aplinkos apsaugos reikalavimai
Bendrovë  ásipareigoja  laikytis taikomø  aplinkos  apsaugos  teisiniø ir kitø  reikalavimø.  Pagrindiniai  bendrovei  taikomi 
teisiniai  reikalavimai  susijæ su  atliekø tvarkymu,  pakuote ir pakuotës atliekø tvarkymu,  mokesèiais už  aplinkos teršimà, 
nuotekø tvarkymu.
Bendrovëje  susidaranèios  atliekos yra rûšiuojamos
á   tarplekalines    tekstilës,    popieriaus   ir   kartono, 
polietileno plëvelës atliekas. Vykdoma susidaranèiø 
atliekø    apskaita.    Atliekos     priduodamos   pagal 
sutartis atliekø tvarkytojams.
Bendrovë   moka   mokesèius   už   patiektà   á  rinkà 
gaminiø    pakuotæ   bei   už    aplinkos    teršimà   iš 
mobiliø taršos šaltiniø (automobiliø).
Pagal    sudarytas     sutartis    buitinës     ir     lietaus 
nuotekos   išleidžiamos  á   miesto  nuotekø  tinklus.
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9. Patvirtinimo pareiškimas 

APLINKOSAUGOS VERTINTOJO IÐVADA

EMAS aplinkosaugos vertintojas DNV Certification Oy/AB, registracijos numeris Y-1457421-6, atliko patikrinimà ir deklaruoja, kad UAB 
„OMNITEKSAS“, veikianèios Raudondvario pl. 101, Kaune, aplinkosaugos politika, aplinkosaugos vadybos sistema, audito procedûros ir jø 
ágyvendinimas bei aplinkosaugos ataskaita atitinka visus Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 reikalavimus.
Tikrinimo metu buvo remtasi organizacijos deklaracija, kad ji nebuvo bausta dël aplinkos apsaugos teisiniø reikalavimø paþeidimo.
Organizacijoje atliktas patikrinimas ir vertinimas patvirtina, kad nëra su jos aplinkos apsaugos aspektais susijusiø taikomø teisiniø reikalavimø 
neatitikties árodymø.

Ði vertintojo iðvada nëra lygiavertë EMAS registracijai, kurià gali suteikti tik kompetentinga ástaiga pagal Reglamentà (EB) Nr. 1221/2009.

Vertinimà atliko:
Valeras Kildiðas
Jonas Kapturauskas

Kaunas, 2012 m. geguþës mën. 14 d.
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