
JT Pasauliniame susitarime1 numatyta, kad įmonės privalo rūpintis aplinka ir skatinti atsakomybę už aplinkos 
apsaugą, taip pat skatinti aplinkai nekenksmingų technologijų kūrimą ir naudojimą. Tuo pat metu pagal JT darnaus 
vystymosi tikslus2 reikalaujama:

 saugoti ir atkurti sausumos ekosistemas, skatinti tvarų jų naudojimą, tvariai tvarkyti miškus, užkirsti kelią   
 žemės degradacijai, skatinti jos atkūrimą ir stabdyti biologinės įvairovės nykimą;

 užtikrinti tvarius vartojimo ir gamybos modelius;

 imtis kovos su klimato kaita ir jos poveikio mažinimo priemonių

Suprasdama įmonių svarbą siekiant šių tikslų, „PATA“ grupė parengė savo Aplinkos apsaugos politiką (toliau – 
„Politika“), kurios „PATA“ grupė laikosi pati ir prašo laikytis tiekėjų bei verslo partnerių, taip užtikrindama šios 
Politikos principų taikymą visoje tiekimo grandinėje.

Politikos tikslas

Šios Politikos tikslas – aprašyti „PATA“ grupės veiklos principus įgyvendinant priemones, darančias poveikį aplinkai.

Pagrindiniai aplinkos apsaugos politikos principai

Įgyvendindama savo aplinkos apsaugos politiką „PATA“ grupė vertina poveikį aplinkai šiose veiklos srityse: 
miškotvarka, miškų kirtimas, pjautinės medienos gamyba, medienos gabenimas ir logistika, žaliavų pirkimas.

Pagrindiniai veiklos principai:

 skatinti nepertraukiamą aplinkosaugos veiksmingumo gerinimą kiekviename verslo padalinyje ir visose  
 „PATA“ grupės įmonėse;

 užtikrinti apgalvotą ir racionalų gamtos išteklių naudojimą;

 nustatyti ir kiek įmanoma labiau sumažinti galimą riziką aplinkai;

 ugdyti atsakingų darbuotojų kompetenciją su aplinka susijusiais klausimais;

„PATA“ grupės įmonių produktų ir paslaugų pagrindas – tvariai tvarkomi miškai ir atsinaujinančios žaliavos. Tai 
skatina atsakingą išteklių vartojimą ir naudojimą.

Miškų tvarkymas ir kirtimas

Siekdamos vykdyti atsakingą aplinkosaugos politiką miškotvarkos srityje „PATA“ grupės įmonės:

       užtikrina, kad miškai būtų tvarkomi pagal patvirtintus miškotvarkos planus; 

        mažina neigiamą poveikį aplinkai:

Aplinkos apsaugos politika

„PATA“ elgesio kodekso
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1Jungtinių Tautų pasaulinis susitarimas (7, 8, 9 principai) skelbiamas adresu: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
2JT darnaus vystymosi tikslai (12, 13, 15 tikslai) skelbiami adresu: htt ps://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/



neperka ir nekerta miško teritorijose, kuriose yra registruotų specialiai saugomų rūšių, ypač saugomų miško  
biotopų, saugomų paveldo vertybių, taip pat laikosi visų specialiai saugomų teritorijų tvarkymo taisyklių; 

mišką kerta tinkamu laiku, kad būtų sumažinta tiesioginė žala likusiam miškui, dirvožemiui, vandenims,   
infrastruktūros objektams ir išvengta žalos miško ištekliams, užtikrinant erozijos procesų kontrolę, kad kirtimo  
metu miškui būtų padaryta kuo mažesnė žala;

jei dėl kirtimo buvo padaryta žala aplinkai, ji mažinama teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais; 

baigus kirsti mišką, kirtavietėje neturi būti paliekamos šiukšlės;

saugoja degalus, alyvą ir tepalus pagal ADR susitarimo nuostatas;

kertant mišką išsaugo visas kirtavietės ekologines vertybes;

visus klausimus, kylančius kertant mišką ir susijusius su greta esančia nuosavybe bei viešaisiais interesais,  
sprendžia abipusio dialogo / susitarimų būdu;

tvarkant miškus mažina bet kokią taršos riziką aplinkai, orui, vandeniui, taip pat nenaudoja cheminių  
medžiagų, trąšų, pesticidų ir pan. be ekologinio pagrindimo;

atkuriant miškus neturi būti naudojamos medžiagos, kurių pagrindą sudaro genetiškai modifikuoti miško  
kilmės organizmai.

Pjautinės medienos gamyba 

Siekdamos vykdyti atsakingą aplinkosaugos politiką gamybos proceso metu „PATA“ grupės įmonės:

savo veikloje efektyviai naudoja medieną ir automatizuotą savo operacijų kontrolę;

skatina optimalų pjautinių rąstų / pjautinės medienos naudojimą, naudoja individualią automatizuotą trimatę  
matavimo sistemą kamienams matuoti ir kamienų defektams ar formos ypatumams nustatyti;

įgyvendina efektyvų medienos apdirbimą, mažinant gamybos metu susidarančių likutinių atliekų kiekį,  
panaudojant jas tolesnei medienos briketų ir granulių gamybai;

mažina gamybos procesų poveikį aplinkai ir darbuotojų sveikatai nuolat tobulindamos technologinę įrangą ir  
darbo vietas;

efektyviai naudoja energijos išteklius mažindamos energijos suvartojimą gamybos vienetui ir didindamos   
energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, dalį (žievės naudojimas šilumos gamybai, džiovinimo 
krosnių rekuperacijos sistemos ir t. t.);

mažina bet kokią taršos riziką aplinkai, orui, vandeniui nenaudodamos gamybos cheminių medžiagų be  
ekologinio pagrindimo;

gamybai nenaudoja medžiagų, kurių pagrindą sudaro genetiškai modifikuoti miško kilmės organizmai; 

neperka rūšių, įtrauktų į CITES I–III priedus;

patvirtina savo aukštus standartus įsigytais aplinkosaugos valdymo ir medienos tiekimo grandinės sertifikatais.



Medienos gabenimas ir logistika

Siekdamos vykdyti atsakingą aplinkosaugos politiką medienos gabenimo srityje „PATA“ grupės įmonės:

naudoja medienos vežimo transporto priemones – medienos ir medienos skiedros vilkikus, kurių išmetamųjų teršalų  
kiekio standartas yra ne žemesnis nei EURO VI, nes EURO VI užtikrina mažesnį CO2 kiekį ir mažesnes degalų sąnaudas;

naudoja „AdBlue“ priedą, kad sumažintų išmetamųjų dujų CO2 kiekį;

perka naujus skiedros smulkintuvus, atitinkančius EURO V išmetamųjų teršalų kiekio standartą, pagal kurį  
reikalaujama naudoti „AdBlue“ priedą;

medienai vežti naudoja padangas su didesne kaučiuko koncentracija, nes taip užtikrinama didesnė rida ir mažesnė  
tarša kaučiuko dalelėmis;

medienai gabenti naudoja aplinkai nekenksmingą hidraulinę alyvą.

Medienos pirkimas

Siekdamos vykdyti atsakingą aplinkosaugos politiką medienos pirkimo srityje „PATA“ grupės įmonės: 

tikrina medienos pirkimo teisėtumą, tiekimo grandinės atsekamumą;

neperka medienos iš kirtimų, kuriose yra registruotų specialiai saugomų rūšių, ypač saugomų miško biotopų,  
saugomų paveldo vertybių;

prašo tiekėjus patvirtinti, kad kirsdami medieną jie laikosi darbo saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų;

neperka medienos, gautos iš CITES I-III prieduose išvardytų rūšių;

patvirtina savo aukštus standartus įsigytais aplinkosaugos valdymo ir medienos tiekimo grandinės sertifikatais.

Politikos principų taikymas

Politika taikoma visoms „PATA“ grupės įmonėms, taip pat jų tiekėjams ir verslo partneriams. Visi mūsų tiekėjai turi 
laikytis mūsų Elgesio kodekso, į kurį įtrauktos nuostatos dėl aplinkos apsaugos politikos.

Siekdama užtikrinti šios Politikos įgyvendinimą „PATA“ grupė:

laikosi visų atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkosaugos klausimus; 

pripažįsta šio klausimo svarbą ir viešai laikosi tvirtos pozicijos šiuo klausimu;

šviečia savo darbuotojus šioje Politikoje nagrinėjamais klausimais ir skatina juos pranešti apie aplinkosaugos  
pažeidimus, jei juos pastebi ar įtaria;

užtikrina, kad visus galimus šios Politikos pažeidimus „PATA“ grupės įmonėse, jei tokių pažeidimų būta,   
tinkamai ištirtų įgalioti ir kompetentingi asmenys, laikydamiesi vidaus pranešimų apie pažeidimus ir skundų  
nagrinėjimo tvarkos;

informuoja savo tiekėjus ir kitus verslo partnerius apie bendrovės Politiką ir užtikrina, kad sutartyse būtų  
numatyta, jog šios Politikos laikymasis yra neatsiejama „PATA“ Elgesio kodekso dalis;

atlieka tiekėjų ir verslo partnerių auditą dėl Politikos vykdymo.

Politika peržiūrima ir, jei reikia, keičiama arba papildoma vieną kartą per metus. Politikos įgyvendinimą  
užtikrina ir peržiūrą atlieka „PATA“ grupės įmonių valdybos.

www. pata.lv/lt

https://pata.lv/lt/

