Norminis vidaus teisės aktas
Proceso pavadinimas
Tvirtinančioji įmonė
Savininkas - padalinys
Tvirtinantis asmuo / organas
Įsigaliojimo data

Grupės aplinkos apsaugos politika
Aplinkos apsaugos valdymas
AB „Ignitis grupė“
Verslo atsparumo tarnyba
AB „Ignitis grupė“ valdyba
2020-08-17

GRUPĖS APLINKOS APSAUGOS POLITIKA
1. TIKSLAS IR TAIKYMO APIMTIS
1.1. Politikos tikslas – apibrėžti Grupės aplinkos apsaugos bendrąsias nuostatas bei principus.
1.2. Politika taikoma visoms Grupės Įmonėms.
2. SĄVOKOS
2.1. Bendrinės sąvokos aprašomos Sąvokų žodyne: Grupė, Įmonė, Darbuotojas, Funkcija,
Funkcinė sritis. Politikoje naudojami terminai ir (ar) sutrumpinimai turi šias reikšmes:
2.2. ESCO – (angl. Energy Service Company) energijos taupymo paslaugų teikimo modelis, kai
energetinių paslaugų bendrovė, su klientu sudarydama energetinių paslaugų sutartį,
investuoja į priemones, padedančias gerinti energinį efektyvumą (pvz., pastatų renovavimas,
gatvių apšvietimo modernizavimas ir kt.), o didžiąją dalį investicijoms skirtų lėšų atgauna per
sutarties galiojimo laikotarpį iš būsimų energijos sutaupymų.
2.3. ISO 14001 - Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas, priimtas Tarptautinės
standartų organizacijos ISO.
3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė (toliau – Grupė), įgyvendindama savo ilgalaikę strategiją,
didelį dėmesį skiria energetikos sektoriaus dekarbonizacijai, energetikos sistemos
modernizavimui, atsinaujinančios energetikos plėtrai, inovatyvių sprendimų kūrimui ir tvariai
plėtrai, laikantis aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo bei gerosios įmonių valdysenos
principų.
3.2. Visose veiklose Grupė siekia kurti energetiškai sumanų pasaulį. Siekdama savo vizijos,
Grupė keičiasi, kad pasaulis taptų tvaresnis. Grupės darbuotojai savo veikloje vadovaujasi
atsakomybės, partnerystės, atvirumo ir tobulėjimo vertybėmis. Savo verslo atsakomybę
Grupė grindžia Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principais, o jos strateginiai tikslai dera
su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais.
3.3. Vienas iš Grupės atsakingos veiklos prioritetų yra aplinkos tausojimas ir energetinis
sąmoningumas. Prie Darnaus vystymosi tikslų aplinkos apsaugos srityje įgyvendinimo Grupė
prisideda laikydamasi šioje politikoje įvardytų principų.
4. APLINKOS APSAUGOS PRINCIPAI
4.1. Grupė prisiima atsakomybę už jos veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:
4.1.1.
laikytis Grupės veiklai taikomų teisinių ir aplinkosauginių reikalavimų bei
kitų Grupės prisiimtų įsipareigojimų, siekiant sumažinti incidentų atsiradimo tikimybę
ir poveikį aplinkai;
4.1.2.
siekti, kad su aplinkos apsauga susiję klausimai Grupės įmonėse būtų
sprendžiami laikantis aukščiausių tarptautinių standartų, taikant modernias
priemones, diegiant efektyvius procesus;
4.1.3.
prisidėti prie klimato kaitos problemų sprendimo ir siekti, kad Grupė iki
2050 m. iki nulio sumažintų grynąjį išmetamų anglies dvideginio dujų (CO2) kiekį;
4.1.4.
kaip numatyta Grupės strategijoje, investuoti į energijos gamybą iš
atsinaujinančių energijos išteklių: vėjo, saulės, biokuro, atsižvelgiant į visų
suinteresuotų pusių, įskaitant vietos bendruomenes, interesus, taip pat išlaikyti ir
plėtoti (esant galimybei) esamus hidroenergijos gamybos pajėgumus;
4.1.5.
energijos gamybai iš atliekų taikyti pažangiausias technologijas, taip pat
didinti elektros energijos bei gamtinių dujų skirstymo tinklo patikimumą ir atsparumą;
4.1.6.
atsakingai prižiūrėti valdomus įrenginius ir juos modernizuoti, siekiant
gerinti aplinkos būklę ir visuomenės gyvenimo kokybę, rūpintis kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės apsauga – vadovautis saugomų teritorijų ir rūšių bei aukštos
ekologinės vertės buveinių neliečiamumo principu, o kai to dėl objektyvių priežasčių
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išvengti neįmanoma, įgyvendinti visas reikalingas poveikio mažinimo ir
kompensavimo priemones;
4.1.7.
mažinti veikloje susidarančių atliekų kiekį, užtikrinti saugų ir atsakingą jų
tvarkymą, taikant taršos prevencijos principus, teikti prioritetą mažiau taršiam
transportui;
4.1.8.
ugdyti darbuotojų kompetenciją ir atsakingą požiūrį į savo darbą ir aplinkos
apsaugą;
4.1.9.
vystyti inovatyvius sprendimus ir teikti paslaugas, kurios padėtų energiją
vartoti efektyviau ir paprasčiau: plėsti elektromobilių infrastruktūrą, inicijuoti ESCO
projektus, diegti išmaniąją apskaitą ir kt.;
4.1.10.
skatinti racionalų ir tausojantį vandens ir kitų išteklių valdymą ir naudojimą
bei atsakingą ir efektyvų energijos vartojimą, inicijuoti edukacinius projektus, į juos
įtraukiant darbuotojus, klientus, tiekėjus, vietines bendruomenes, jaunimą;
4.1.11.
siūlyti savo klientams sprendimus, kurie padėtų jų veiklai tapti
draugiškesne aplinkai, tiekti švarią, iš atsinaujinančių išteklių pagamintą energiją;
4.1.12.
analizuoti Grupės veikloje daromą bei galimą neigiamą poveikį aplinkai,
vertinti riziką ir numatyti priemones jai sumažinti ar išvengti;
4.1.13.
bendradarbiauti ir keistis informacija aplinkos apsaugos klausimais su
verslo partneriais, valstybės institucijomis ir kitais suinteresuotais asmenimis bei
įstaigomis;
4.1.14.
stebėti, kontroliuoti ir darbuotojams, klientams, investuotojams, vietinėms
bendruomenėms bei kitoms suinteresuotoms šalims nuolat atvirai komunikuoti apie
savo veiklos aplinkosaugos srityje tikslus, atliktus veiksmus, pasiektus rodiklius.

5. APLINKOS APSAUGOS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
5.1. Siekdama efektyviausiu būdu mažinti neigiamą poveikį aplinkai, Grupė telkia pastangas
tose srityse, kur poveikis didžiausias ir veiksmai leidžia pasiekti geriausių rezultatų.
5.2. Remiantis šios Politikos principais periodiškai identifikuojami aplinkos apsaugos aspektai,
nustatomi aplinkos apsaugos tikslai ir formuojami uždaviniai, kurie savo ruožtu integruojami į bendruosius Grupės ir Grupės įmonių veiklos planus. Periodiškai stebimi rezultatai,
audituojami procesai, įsivertinant veiklą pagal vidinius ir išorinius aplinkos apsaugos standartus.
5.3. Siekiant Grupės veikloje užtikrinti nuolatinį aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimą,
Grupės įmonės yra skatinamos įsidiegti ISO 14001 standartą.
6. „ATSAKINGAS PRANEŠIMAS“ APIE APLINKOS APSAUGOS PAŽEIDIMUS
6.1. Anoniminiai pranešimai dėl galimų aplinkos apsaugos pažeidimų gali būti teikiami per
Pasitikėjimo liniją el. paštu pasitikejimolinija@ignitis.lt arba paliekant įrašą autoatsakiklyje
tel. Nr. +370 640 88889. Pasitikėjimo linijos veikimo principai nustatyti Grupės Vidinių
informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo taisyklėse.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Politika yra tvirtinama ir keičiama AB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimu.
7.2. Už Politikos parengimą ir atnaujinimą yra atsakingas Verslo atsparumo funkcijos vadovas.
7.3. Už Politikoje numatytų aplinkos apsaugos principų laikymąsi yra atsakingas kiekvienas
Grupės darbuotojas.
7.4. Už šios Politikos priemonių įgyvendinimą ir kontrolę atsakingas Verslo atsparumo funkcijos vadovas.
7.5. Už Politikos laikymosi priežiūrą yra atsakingas Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros
komitetas.
7.6. Su Politika turi būti supažindinti visi Grupės darbuotojai ir kiekvienas savo darbe turi taikyti
šios Politikos principus.
Politika yra viešai skelbiama Grupės įmonių interneto svetainėse.
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