
Politika Mjedisore 
 
 
Energji Ashta angazhohet për të ofruar një shërbim cilësor në një mënyrë që siguron një vend 
pune të sigurt dhe të shëndetshëm për punonjësit tanë dhe të minimizojë ndikimin tonë të 
mundshëm në mjedis. 
 
Energji Ashta gjithashtu njeh dhe pranon përgjegjësinë e saj për të kryer biznesin e vet në 
përputhje me të gjithë legjislacionin përkatës mjedisor dhe do të përpiqet të përdorë praktikat 
më të mira mjedisore në të gjitha aktivitetet e saj. 
 
Pra, politika jonë mjedisore është të: 
 
 
• të integrojë shqyrtimin e shqetësimeve dhe ndikimeve mjedisore në vendimmarrjen 
dhe aktivitetet e saj, 
 
 
• menaxhimi i vazhdueshëm i rrjedhës së duhur ekologjike të ujit dhe i kanalit të 
kalimit të peshkut për të mbrojtur jetën ujore dhe kafshëve të egra sipas marrëveshjeve dhe 
ligjeve në fuqi, 
 
 
• monitorimin e vazhdueshëm të ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore, 
 
 
• minimizimi i mbetjeve tona dhe menaxhimin e vazhdueshëm të mbetjeve të 
grumbulluara nga lumi, 
 
 
• minimizimi i përdorimit të energjisë dhe ujit brenda ndërtesave tona në mënyrë që të 
ruhen rezervat dhe për të minimizuar konsumin e burimeve natyrore, 
 
 
• trajnim, edukim dhe informim i punonjësve tanë për çështjet mjedisore që mund të 
ndikojnë në punën e tyre, 
 
 
• të promovojë ndërgjegjësimin mjedisor për banorët e zonave përreth dhe punonjësve 
tanë dhe t'i inkurajojë ata të punojnë në mënyrë të përgjegjshme për mjedisin, 
 
 
• t’i komunikojë angazhimin tonë mjedisor klientëve dhe publikut dhet’i inkurajojë ata 
që ta mbështesin atë, 
 
 
• të zhvillojë dhe mbajë procedurat e duhura kur kërkohet nga legjislacioni ose ku 
ekzistojnë rreziqe të konsiderueshme shëndetësore, sigurie ose mjedisore,  



• rishikimi i politikës tonë mjedisore çdo vit në konsultim me stafin, bashkëpunëtorët 
dhe klientët. 
 
Sikurse përparimet e teknologjisë dhe rregulloret ndryshojnë, Energji Ashta do të vazhdojë të 
përmirësojë sistemet, të zvogëlojë mbetjet dhe të shfrytëzojë në mënyrë efikase burimet për të 
përmbushur sfidat mjedisore të shekullit të ardhshëm. 
 
Energji Ashta do të vërë në dispozicion palëve të interesuara programin e saj mjedisor si dhe 
aktivitetet e saj të kontrollit mjedisor. 
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