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1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.

Ši AUGA group, AB (Bendrovė) Aplinkos apsaugos politika (Politika) galioja Bendrovėje ir
visuose dukterinėse bendrovėse (Grupė).

1.2.

Politikos tikslas – nubrėžti gaires ir principus, kaip užtikrinamas Bendrovės įtakos aplinkai
valdymas Grupės veikloje.

1.3.

Aplinkos apsaugos politika yra neatskiriama Bendrovės strategijos dalis. Vadovaudamasi
tvarumo, inovatyvumo ir teigiamo poveikio vertybėmis bei siekdama strateginių tikslų, Grupė
stengiasi mažinti aplinkai daromą poveikį, vysto aplinkai draugiškas, emisijas mažinančias
ekologinio ūkininkavimo technologijas ir siekia įgyvendinti savo misiją – tiekti maistą be kainos
gamtai. Ilguoju laikotarpiu tai reiškia klimatui neutralius produktus. Grupė, taikydama tvaraus
ūkininkavimo principus, atsižvelgia į visų interesų grupių: akcininkų, vartotojų, partnerių,
darbuotojų ir bendruomenių, kuriose veikia interesus.

1.4.

Politika parengta remiantis Paryžiaus susitarimu dėl klimato kaitos, Europos Sąjungos Žaliojo
kurso strategija „Nuo ūkio iki stalo“, Europos Sąjungos Bioįvairovės strategija 2030, Bendrovės
strategija, ISO 14001 standartu ir kitais nacionaliniais, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės
aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą.

1.5.

Politikoje vartojamos sąvokos turi šias reikšmes:
(a)

Anglies pėdsakas – dėl individo, organizacijos ar įmonės kasdienės veiklos į atmosferą
išmetamas ŠESD kiekis.

(b)

Bioįvairovė – organizmų įvairumas visose ekosistemose, įskaitant sausumos, jūros bei
kitų vandenų ekosistemų kompleksuose.

(c)

CO2e – visuotinis išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio matavimo vienetas,
atspindintis jų skirtingą visuotinio atšilimo potencialą 1.

(d)

ISO 14001 – Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas, priimtas Tarptautinės
standartų organizacijos ISO.

(e)

ŠESD – šiltnamio efektą sukeliančios dujos (CO2, N2O, CH4, SF6 ir kt.).

2.

PAGRINDINIAI APLINKOS APSAUGOS PRINCIPAI IR GRUPĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1.

Grupė prisiima atsakomybę už jos veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:
(a)

Savo veiklą vykdyti laikantis visų privalomų aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų bei
kitų Grupės prisiimtų įsipareigojimų, siekiant sumažinti incidentų atsiradimo tikimybę ir
poveikį aplinkai;

(b)

Siekti, kad su aplinkos apsauga susiję klausimai Grupėje būtų sprendžiami laikantis
aukščiausių tarptautinių standartų, taikant modernias priemones, diegiant efektyvius
procesus mažinančius poveikį aplinkai;

(c)

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

(d)

Vykdyti sukeliamo poveikio aplinkai stebėjimą – skaičiuoti Anglies pėdsaką (pagal CO2e),
gamtos ir energetinių išteklių naudojimą, atliekų susidarymą;
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(e)

Tausoti gamtinius ir energetinius išteklius: vystyti uždaro ciklo ekologinio ūkininkavimo
modelį, taikyti be ariminės žemdirbystės technologijas ir naudoti atsinaujinančius
energijos išteklius;

(f)

Kurti ir į savo veiklą įdiegti technologijas, kuriomis siekiama sumažinti Grupės išmetamų
ŠESD kiekį šiose trijose pagrindinėse srityse: iškastinio kuro naudojimas, žemės dirbimas
ir galvijų virškinimo procesai;

(g)

Grupė siekia sumažinti įmonės veikloje susidarančias atliekas, o jeigu galimybės
sumažinti susidarančių atliekų nėra, pagal galimybę panaudoti produktą iki susidarant
atliekoms dar kartą;

(h)

Ugdyti Grupės darbuotojų kompetenciją ir atsakingą požiūrį į aplinkos apsaugą.

3.

BIOĮVAIROVĖ

3.1.

Bioįvairovė yra vienas iš svarbiausių Bendrovės aplinkos apsaugos politikos tikslų. Veikdama
žemės ūkyje, Grupė gali daryti tiesioginį poveikį aplinkai, gyviems organizmams ir
ekosistemoms bei atlikti gyvybiškai svarbų vaidmenį jų išsaugojime. Grupė siekia apsaugoti ir
gerinti Bioįvairovę šiais būdais:
(a)

Grupė savo veikloje ekologinės gamybos laukuose nenaudoja cheminių pesticidų ir kitų
cheminių augalų apsaugos priemonių. Grupė siekia užsiimti tik ekologine žemdirbyste ir
visas naujai prijungiamas žemes pervesti į ekologinę gamybą.

(b)

Grupė savo ekologinės žemdirbystės veikloje naudoja tik organines trąšas ir palaipsniui
mažina jų poreikį, taikydama sėjomainą bei didindama ankštinių žolinių kultūrų, galinčių
fiksuoti dirvožemyje azotą ir anglį, plotus;

(c)

Grupė taiko sėjomainos planą, kuriame per septynerius metus auginamos mažiausiai
keturios skirtingos kultūros;

(d)

Ten, kur naudojamos organinės trąšos, Grupė siekia minimizuoti trąšų išplovimą į
vandens telkinius, tręšdama tik nustatytais laikotarpiais, laikydamasi apsaugos zonų nuo
vandens telkinių, į dirvą iš karto įterpiant visas naudojamas organines trąšas;

(e)

Grupė palieka nustatytas apsaugines zonas nuo melioracinių griovių bei vandens telkinių
ir jas tvarko ekstensyviai;

(f)

Grupė siekia maksimaliai taikyti be ariminę (angl. min-till) žemės dirbimo technologiją;

(g)

Grupė siekia bent 30-50 proc. ploto sėjomainoje skirti žydintiems augalams (ankštinėms
kultūroms, žolynams), kurie naudingi apdulkintojams bei bendradarbiauti su bitininkais,
įkuriant kilnojamus bitynus prie žydinčių laukų;

(h)

Žiemos laikotarpiu Grupė palieka ne mažesnį nei 50 proc. plotą užimtą žemės ūkio
augalų, tarpinių pasėlių arba augalų liekanų, kuris yra naudingas dirvožemiui ir
antžeminei gyvūnijai;

(i)

Grupė kovoja prieš Bioįvairovei pražūtingą klimato kaitą, kuria ir diegia ŠESD emisijų
mažinimo technologijas žemės ūkyje;

(j)

Grupė įsipareigoja dalyvauti mokslo tiriamojoje, išsaugojimo ir edukacinėje veikloje
bendradarbiaudama su universitetais, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis
organizacijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis Bioįvairovės klausimais.

4.

APLINKOS APSAUGOS VALDYMO SISTEMA

4.1.

Vadovaujantis ISO 14001 standarto principais Grupė sukūrė ir įgyvendino integruotą aplinkos
apsaugos vadybos sistemą.

4.2.

Grupė prižiūri ir siekia nuolat gerinti integruotą aplinkos apsaugos vadybos sistemą.

4.3.

Grupė vykdo aplinkos apsaugos vadybos sistemos procedūras: kiekvienais metais vykdo
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vidinius aplinkosaugos auditus, kurių rezultatai panaudojami valdymo sistemos vertinamajai
analizei atlikti ir organizacijos veiklos tobulinimui užtikrinti, vykdo metinius vadybos posėdžius,
peržiūri ir atnaujina aplinkos apsaugos aspektų sąrašą.
5.

POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS TVARKA

5.1.

Grupei rūpi, kad taikomi aplinkos apsaugos ir Bioįvairovės principai ilgainiui taptų pamatiniais
visos žemės ūkio rinkos principais, todėl ši Politika yra skelbiama viešai Grupės interneto
svetainėje.

5.2.

Kiekvieno Bendrovės struktūrinio padalinio bei dukterinės bendrovės vadovai yra atsakingi, kad
su Politika būtų supažindinti jiems pavaldūs Darbuotojai bei atskaitingi asmenys.

5.3.

Grupė sudaro sąlygas informuoti apie Politikos pažeidimus bei gauti reikiamą su jos vykdymu
susijusią informaciją siunčiant elektroninį laišką į šiuo tikslu sukurtą pašto dėžutę:
etika@auga.lt. Grupė imasi visų priemonių, kad apie Politikos pažeidimus pranešančius
asmenis apsaugotų nuo bet kokių neigiamų pasekmių – prie nurodytos pašto dėžutės prieigą
turi tik Bendrovės Personalo departamento vadovas, kuris įsipareigoja neatskleisti pranešusių
asmenų tapatybės darbuotojams ar kitiems tretiesiems asmenims.

5.4.

Visi pranešimai apie galimus Politikos pažeidimus privalo būti tinkamai išnagrinėti Bendrovės
Vykdančiojo direktoriaus paskirtų asmenų.

5.5.

Bendrovės Vykdantysis direktorius kartu su Bendrovės Tvarumo vadovu surenka apibendrintą
informaciją apie pagal šią Politiką per praėjusius kalendorinius metus gautus pranešimus,
paklausimus bei skundus ir parengia ataskaitą Bendrovės valdybai apie Politikos įgyvendinimą
bei poreikį ją koreguoti (jei yra) bei pateikia ją svarstyti Bendrovės valdybai ne vėliau kaip iki
atitinkamų metų Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

6.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1.

Šią Politiką tvirtina ir, esant poreikiui, keičia Bendrovės valdyba.

6.2.

Apie galimą poreikį koreguoti politiką bet kuris asmuo, paaiškindamas kilusį poreikį ir jo
aplinkybes, praneša Bendrovės Aplinkos apsaugos specialistui, kuris apsvarstęs gautą
pranešimą ir nusprendęs, kad korekcija būtų rekomenduotina, pateikia atitinkamas
rekomendacijas Bendrovės Vykdančiajam direktoriui.

6.3.

Visi esami ir naujai priimami darbuotojai privalo susipažinti su Politika ir vykdyti jos reikalavimus.

6.4.

Politika taikoma tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir/ar kitiems
galiojantiems teisės aktams.
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