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APLINKOS APSAUGOS POLITIKA
Pagrindinė informacija ir aprašymas
„AUGA group“, AB ir jos dukterinės bendrovės (toliau – Bendrovė, AUGA grupė), įsikūrusios Lietuvoje,
yra viena didžiausių vertikaliai integruotų ekologiško maisto bendrovių Europoje.
Naudodama nuosavus pajėgumus ir užsakomąją gamybą, iš savo užaugintų žaliavų Bendrovė gamina
platų ekologiškų produktų asortimentą galutiniams vartotojams bei tiekia žaliavas kitų produktų gamybai.
AUGA grupės veikla grindžiama tvaraus vystymosi principais.
Aplinkos apsaugos politika yra neatskiriama Bendrovės verslo strategijos dalis. Vadovaudamasi
patikimumo, inovatyvumo ir tvarumo vertybėmis bei siekdama strateginių tikslų, AUGA grupė stengiasi
mažinti bendrovės veiklos aplinkai daromą neigiamą poveikį, vysto aplinkai draugiškas ekologinio
ūkininkavimo technologijas.
Tikslas
Šios politikos tikslas – nubrėžti gaires ir principus, kaip užtikrinamas AUGA grupės įtakos aplinkai
valdymas visame verslo cikle.
Principai
Bendrovė, taikydama tvaraus ūkininkavimo principus, atsižvelgia į visų interesų grupių - savo akcininkų,
vartotojų, partnerių, darbuotojų ir bendruomenių, kuriose veikia - interesus. Svarbiausi bendrovės
aplinkosaugos aspektai – atsakingas energijos ir resursų vartojimas, klimato kaitą mažinančių priemonių
taikymas bei ekologija.
AUGA grupė prisiima atsakomybę už veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja siekti jį mažinti šiais
būdais:


Vykdyti veiklą laikantis visų privalomų aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų;



Bendradarbiauti aplinkos apsaugos klausimais su verslo partneriais, valstybės institucijomis bei
įstaigomis;



Vykdyti sukeliamo poveikio aplinkai stebėjimą – skaičiuoti organizacijos anglies dvideginio
pėdsaką ir siekti jo sumažinimo;



Tausoti gamtos ir energetinius išteklius: naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, siekti
biodujų gamybos ir jų pritaikymo ekologiniam ūkininkavimui;



Siekti kuo daugiau įmonėje susidarančių atliekų tvarkyti pagal principą – mažinti, pakartoti ir
perdirbti;



Ugdyti darbuotojų kompetenciją ir atsakingą požiūrį į aplinkos apsaugą.

Vykdydama savo aplinkos apsaugos politiką AUGA grupė siekia ne tik atitikti privalomus jai taikytinus
teisės aktų reikalavimus, bet ir prisidėti prie ekologinio ūkininkavimo ir maisto gamybos grandinės
gerosios praktikos kūrimo, taip pat būti pavyzdžiu kitoms sektoriaus įmonėms.
Atsakomybės
AUGA grupės Stebėtojų taryba tvirtina ir reguliariai peržiūri šią politiką, kad ji atitiktų bendrovės strategiją
ir tikslus.
Ši politika yra vieša ir prieinama visuomenei. Visi Bendrovės darbuotojai turi būti supažindinti su šia
politika ir savo veikloje taikyti šios politikos principus.

