Pielikums Nr. 4
PATA Ētikas kodeksam
Vides politika

ANO Globālais līgums1 paredz, ka uzņēmumiem ir jāsaudzē apkārtējā vide un jāveicina atbildība pret to, kā arī
jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju attīstība un izmantošana. Savukārt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi2 paredz:
aizsargāt un atjaunot sauszemes ekosistēmas, veicināt to ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi apsaimniekot
mežus, novērst zemes degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un apstādināt bioloģiskās daudzveidības izzušanu;
nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus;
veikt pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi.
Apzinoties uzņēmumu lomu šo mērķu sasniegšanā, PATA grupa ir izstrādājusi vides politiku, ko piemēro gan savā
darbā, gan pieprasa to ievērot saviem piegādātājiem un sadarbības partneriem, tādējādi nodrošinot šīs politikas
principu ievērošanu visā piegādes ķēdē.

Politikas mērķis
Šīs politikas mērķis ir aprakstīt PATA grupas darbības principus, īstenojot pasākumus, kas ietekmē vidi.

Vides politikas pamatprincipi
Īstenojot vides politiku, PATA grupas uzņēmumi vērtē ietekmi uz vidi šādās darbības jomās: meža apsaimniekošana,
mežizstrāde, zāģmateriālu ražošana, kokmateriālu transportēšana un loģistika, kā arī izejmateriālu iegāde.
Darbības pamatprincipi:
veicināt nepārtrauktu vides snieguma uzlabošanu katrā struktūrvienībā un grupas uzņēmumos kopumā;
nodrošināt pārdomātu un racionālu dabas resursu izmantošanu;
identificēt un maksimāli samazināt iespējamos vides riskus;
nodrošināt atbildīgo darbinieku kompetenci vides jautājumos.
PATA grupas uzņēmumu produkti un pakalpojumi ir balstīti uz ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem un atjaunojamām
izejvielām, kas veicina atbildīgu patēriņu un resursu izmantošanu.

Meža apsaimniekošana un mežizstrāde
Lai īstenotu atbildīgu vides politiku meža apsaimniekošanas jomā, PATA grupas uzņēmumi:
nodrošina, ka meža apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši apstiprinātiem apsaimniekošanas plāniem;
minimizē nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi:
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neiegādājas un neizstrādā cirsmas, kurās ir reģistrētas īpaši aizsargājamas sugas, īpaši aizsargājami meža
biotopi, aizsargājamas kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī ievēro visus īpaši aizsargājamo teritoriju
apsaimniekošanas noteikumus;
mežizstrādi veic piemērotā laikā, lai iespējami samazinātu tiešu kaitējumu paliekošajai mežaudzei, augsnei,
ūdeņiem, infrastruktūras objektiem un izvairās no meža resursu bojāšanas, nodrošinot erozijas procesu
kontroli, lai minimizētu mežizstrādes darbu laikā mežam nodarītos bojājumus;
ja mežizstrādes rezultātā radušies vides bojājumi, tos novērš normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un termiņos;
beidzot mežizstrādi, cirsmā neatstāj atkritumus;
degviela, eļļa un smērvielas uzglabā atbilstoši ADR nolīguma prasībām;
mežizstrādes laikā saglabā visas ekoloģiskās cirsmas vērtības;
visus jautājumus, kas mežizstrādes laikā rodas un skar blakus esošos īpašumus, sabiedrības intereses, risina
savstarpēju sarunu/līgumu ceļā;
meža apsaimniekošanā minimizē jebkuras vides, gaisa, ūdens piesārņojuma iespējas, kā arī bez ekoloģiska
pamatojuma nelieto ķīmiskas vielas, mēslojumu, pesticīdus u.c.;
meža atjaunošanā neizmanto materiālu, kura pamatā ir ģenētiski modificēti meža izcelsmes organismi.

Zāģmateriālu ražošana
Lai īstenotu atbildīgu vides politiku ražošanas procesā, PATA grupas uzņēmumi:
savā darbībā realizē efektīvu koksnes izmantošanu un automātisku procesu kontroli;
veicina zāģbaļķu/zāģmateriālu optimālu izmantošanu, uzmērīšanai un stumbra bojājumu un formas īpatnību
konstatēšanai izmanto individuālu automātisku 3 dimensiju uzmērīšanas sistēmu;
īsteno kokmateriālu ekonomisku pārstrādi, samazinot ražošanas pārpalikumu apjomus, izmantojot tālākas
pārstrādes iespējas koksnes brikešu un granulu ražošanā;
mazina ražošanas procesu ietekmi uz apkārtējo vidi un darbinieku veselību, nepārtraukti uzlabojot
tehnoloģiskās iekārtas un darba vidi;
lietderīgi izmanto energoresursus, samazinot energopatēriņu uz produkcijas vienību un palielinot no
atjaunojamiem resursiem iegūtās enerģijas īpatsvaru (mizu izmantošana siltuma ražošanā, kalšu rekuperācijas
sistēma u.c.);
minimizē jebkuras vides, gaisa, ūdens piesārņojuma iespējas, bez ekoloģiska pamatojuma nelietojot
ražošanas ķimikālijas;
ražošanā neizmanto materiālu, kura pamatā ir ģenētiski modificēti meža izcelsmes organismi;
neiegādājas CITES I-III pielikumos minēto sugu materiālu;
apliecina savus augstos standartus ar iegūtajiem vides pārvaldības un koksnes piegādes ķēdes sertifikātiem.

Kokmateriālu transportēšana un loģistika
Lai īstenotu atbildīgu vides politiku kokmateriālu transportēšanā, PATA grupas uzņēmumi:
izmanto kokmateriālu transportu – kokvedējautomašīnas, šķeldvedējautomašīnas – ar izmešu līmeni, kas nav
zemāks par EURO VI, jo izmešu līmenis EURO VI nodrošina gan samazinātu CO2 līmeni, gan mazāku degvielas patēriņu;
lai nodrošinātu samazinātu izplūdes atgāzu CO2 līmeni, izmanto AdBlue piedevu;
iepērk jaunus šķeldotājus ar izmešu līmeni EURO V, kas paredz AdBlue piedevas izmantošanu;
kokmateriālu transportam izmanto autoriepas ar labāku gumijas sastāvu, kas nodrošina lielāku nobraukumu
un samazina gumijas mikrodaļiņu nonākšanu apkārtējā vidē;
kokmateriālu transportēšanā izmanto videi draudzīgāku hidraulikas eļļa.

Kokmateriālu iepirkšana
Lai īstenotu atbildīgu vides politiku, iepērkot kokmateriālus, PATA grupas uzņēmumi:
pārliecinās par kokmateriālu legālu ieguvi, piegādes ķēdes izsekojamību;
neiegādājas kokmateriālus no cirsmām, kurās ir reģistrētas īpaši aizsargājamas sugas, īpaši aizsargājami meža
biotopi, aizsargājamas kultūrvēsturiskās vērtības;
pieprasa piegādātāja apliecinājumu, ka kokmateriālu izstrādē ir ievērotas darba drošības un vides aizsardzības prasības;
neiegādājas CITES I-III pielikumos minēto sugu kokmateriālus;
apliecina savus augstos standartus ar iegūtajiem koksnes piegādes ķēdes un enerģētiskās
koksnes ražošanas sertifikātiem.

Politikas principu piemērošana
Politika attiecas uz visiem PATA grupas uzņēmumiem, kā arī to piegādātājiem un sadarbības partneriem. Visiem mūsu
piegādātājiem ir jāievēro PATA Ētikas kodekss, kas ietver vides politikas prasības.
Lai nodrošinātu šīs politikas izpildi, PATA grupa:
ievēro visus normatīvos aktus, kas regulē vides jautājumus;
atzīst šī jautājuma nozīmīgumu un publiski pauž savu nostāju tajā;
izglīto darbiniekus par politikā ietvertajiem jautājumiem, kā arī aicina darbiniekus ziņot par vides
pārkāpumiem, ja viņi tos redz vai viņiem ir radušās aizdomas;
nodrošina, ka visus iespējamos politikas pārkāpumus PATA grupas uzņēmumos, ja tādi ir notikuši, pienācīgi
izmeklē pilnvarotas un kompetentas personas saskaņā ar kārtību, kas ir aprakstīta procedūrā par iekšējās
trauksmes celšanu un sūdzību izskatīšanu;
informē PATA grupas piegādātājus un citus sadarbības partnerus par uzņēmuma politiku un līgumos nosaka
pienākumu ievērot šīs politikas nostādnes, kas ir Ētikas kodeksa neatņemama sastāvdaļa;
veic piegādātāju un sadarbības partneru auditus par politikas ieviešanu.
Šī politika reizi gadā tiek pārskatīta, nepieciešamības gadījumā tajā veicot izmaiņas vai papildinājumus.
Par politikas ieviešanu un pārskatīšanu ir atbildīgas PATA grupas uzņēmumu valdes.
www. pata.lv

