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VADOVŲ
ŽODIS
Kiekvieni metai mums lyg VMG grupės
įmonių maratonas. Siekiame maksimalių
rezultatų, nesvarbu kokio ilgio distancija
tai bebūtų.
2019 metais sukūrėme per 90 naujų
darbo vietų Lietuvoje ir 200 Baltarusijoje.
Esame nuolatos auganti grupė, kuri
stengiasi būti vienu žingsniu priekyje,
todėl augimas tai nėra tik pardavimai, tai
yra augantis darbuotojų skaičius ir mums
keliamų uždavinių bei tikslų rezultatas.
Tokio dydžio grupė tampa didele
atsakomybe, siekiame būti atsakingu
darbdaviu mūsų darbuotojams,
visuomenei, partneriams bei klientams.

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ

AKC I N I N K AS

VAL DY BA

Sigitas
Paulauskas

Egidijus
Mockus

VMG grupės įmonių veiklos plėtra ir
augimas lygiagrečiai auga ir socialinės
atsakomybės aspektu. Esame orientuoti į
aplinkosaugą bei efektyvų žaliavų ir
energetinių išteklių naudojimą, 2019
metais tai išliko mums labai svarbia mūsų
veiklos dalimi. VMG grupė būdama
atsakinga prieš visą visuomenę ir toliau
atsakingai vykdo taršos stebėseną,
racionaliai naudojame gamtos išteklius,
renkamės mažesnę įtaką aplinkai
turinčias medžiagas ir pažangesnes
technologijas.

Ingrida
Grikpėdienė

Esﬁra
Zaslavskaitė

Dedame pastangas, palaikant tvarų ryšį
su visuomene ir vietos bendruomenėmis
– jau daugelį metų organizuojame
iniciatyvas, skatinančias rūpintis gamta.
VMG grupės įmonių darbuotojai kartu su
šalies miškininkais kiekvieną pavasarį
dalyvauja miško želdinimo talkoje.
Kuriame naujas tradicijas – kartu su
švietimo ir ugdymo įstaigomis gaminame
ir iškeliame inkilus. Šie pavyzdžiai tik dar
kartą įrodo, kad drauge galime nuveikti
daugiau, taip pat ir prisidedant prie
aplinkos tausojimo.

Antanas
Ragaliauskas

Mindaugas
Kozinecas

Socialinė atsakomybė kasdienėje VMG
grupės įmonių veikloje yra ne tik aiškiai
apibrėžta vizija ar vertybė, bet ir labai
konkrečiais veiksmais pagrįsta strateginė
kryptis. Kaip gyvensime rytoj, priklauso
nuo kiekvieno iš mūsų. Tikime, kad, ir
toliau nuosekliai įgyvendindami
socialinės atsakomybės strategiją,
išlaikysime tvarų ekonominį augimą,
grįstą verslo skaidrumo ir tvarumo,
aplinkos apsaugos bei socialinės
partnerystės principais.
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DARBO
APLINKA
DARBUOTOJAI
VMG grupės įmonės, formuodamos darbuotojų
komandas, orientuojasi į žmonių pozityvų mąstymą,
kūrybingumą, profesionalumą, o svarbiausia į norą
tobulėti ir mokytis. VMG grupės įmonių darbuotojų
skaičiaus augimą sąlygoja įmonių veiklos apimčių
didėjimas, išaugęs naujų funkcijų struktūriniuose
padaliniuose poreikis bei naujo padalinio Akmenėje
atsiradimas. Darbuotojų skaičius per šiuos metus
padidėjo 6,3 % (lyginant su 2018 m.) ir 2019 metų
pabaigoje bendras darbuotojų skaičius siekė 4127. Per
pastarąjį laikotarpį intensyviausiai augo darbuotojų
skaičius AB “KLAIPĖDOS MEDIENA“ – 9,5% ir FLLC
“SWOODS export“ – 14,5% .

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ
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DARBUOTOJŲ SKAIČIUS UAB VAKARŲ
MEDIENOS ĮMONĖSE
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DARBUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS
UAB VAKARŲ MEDIENOS ĮMONĖSE

Technologijų darbuotojai
Specialistai
Techninės tarnybos darbuotojai
Vadovai

Darbuotojų pasiskirstymas grupėje 2019
metais lyginant su 2018 metais išliko panašus.
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UAB „SAKUONA“
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DARBUOTOJŲ
KOMPETENCIJŲ
UGDYMAS

Viena pagrindinių užduočių, kurią keliame sau, sėkmingos
veiklos užtikrinimui – darbuotojų kompetencija. Siekiant
didesnio efektyvumo procesų valdyme, VMG grupės
įmonėse didelis dėmesys skiriamas vadovų ir specialistų
kompetencijos ugdymui. Tuo tikslu organizuojami
vadybos, asmeninio tobulėjimo ir specializuoti mokymai.
Per 2019 m. įvairiuose mokymuose, seminaruose bei
konferencijose Lietuvoje bei užsienyje dalyvavo 72 VMG
grupės įmonių darbuotojai iš Lietuvos ir 75 iš Baltarusijos.
Atnaujino ar įgijo naujų funkcinių kompetencijų net 181
darbuotojas iš VMG Grupės įmonių Lietuvoje ir 286 iš
Grupės įmonių Baltarusijoje.

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ

Metų bėgyje, įgyvendinant naują personalo strategiją
Lietuvos ir Baltarusijos įmonių grupės vadovai dalyvavo
„Darbo veiklos vertinimo pokalbio vedimo“ mokymuose.
Jų metu daugiau nei 100 darbuotojų įgijo žinių bei įsigilino
į tai, kokią vertę sukuria metiniai pokalbiai su pavaldiniais.
2019 m. darbuotojams suteikėme galimybę dalyvauti
užsienio kalbų – anglų ir rusų – kursuose. Buvo sudarytos
net trys anglų kalbos ir viena rusų kalbos grupės, tad tiek
niekada nesimokinę, tiek jau pažengę darbuotojai
įmonėje, krimto kalbų mokslą. Per visas grupės įmones
tokią galimybę turėjo apie 70 darbuotojų.

Medienos perdirbimo/apdirbimo pramonė, gamybos
procesai reikalauja speciﬁnių žinių. Todėl visiems naujiems
gamybų (technologijos) darbuotojams per pirmus darbo
mėnesius įmonėse organizuojami vidiniai mokymai,
kuriuose įmonių specialistai maksimaliai perduoda žinias ir
patirtį naujokams. Vėliau įgytos žinios patikrinamos
kvaliﬁkacijos įvertinimo egzaminų metu.
2019 m. VMG grupės įmonėse Lietuvoje bei Baltarusijoje
kvaliﬁkacijos įvertinimo egzaminus išlaikė 567 darbuotojai,
o darbuotojų žinių patikrinime „Gaminio kokybės vizualus
vertinimas“ dalyvavo ir teigiamai įvertinti buvo 481
darbuotojai.
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ATLIKTA MOKYMŲ
VMG GRUPĖS ĮMONĖSE
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BENDRADARBIAVIMAS
SU ŠVIETIMO IR VIEŠOSIOMIS
ĮSTAIGOMIS

Viena iš pagrindinių prioritetinių personalo užduočių – jaunų specialistų pritraukimas. Įmonė atvira
studentų vizitams, kurių per praėjusius metus turėjome ne vieną. Iš viso įmonėse apsilankė 34
studentai iš Klaipėdos valstybinės kolegijos technologijų fakulteto bei ﬁnansų ir apskaitos katedros,
taip pat iš VDU Žemės ūkio akademijos medienos mokslo ir prekybos studijų studentai. Jaunuolius
supažindinome su įmonių veikla, gamybinių procesų valdymu. Iš jų pusės pastebėjome aktyvų
domėjimąsi galimybėmis atlikti praktiką ir, baigus studijas, įsidarbinti VMG grupės įmonėse.
Dar viena talentų pritraukimo kryptis – karjeros mugės aukštosiose mokslo įstaigose, kuriose
tradiciškai dalyvauja VMG grupės įmonių darbuotojai. 2019 m. vykome į Kauno Technologijos
Universiteto organizuojamą renginį „WANTed“ karjeros dienos. Šiais metais renginys pritraukė 9
tūkstančių lankytojų ir daugiau nei 140 įmonių bei organizacijų. Taip pat vykome ir Vilniaus
Gedimino Technikos Universiteto Karjeros dienų kontaktų mugę, kur dalyvavo daugiau nei 100
organizacijų ir apsilankė daugiau nei 5000 lankytojų. Užsimezgę kontaktai mugėse toliau vystosi ir
galime pasidžiaugti sėkmės istorijomis, kai pristatę savo įmones karjeros dienose, sulaukiame
dėmesio studentų, norinčių tapti darbuotojais VMG grupės įmonėse.

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ

VMG grupės įmonių 2019 metais praktiką atliko 14 studentų iš įvairių
mokymo įstaigų – Klaipėdos technologijų mokymo centro, Klaipėdos
valstybinės kolegijos, Kauno technologijos universiteto, Kauno kolegijos.
FLLC “VMG Industry“ 2019 metais praktikos ir žinių tobulinimo galimybę
suteikė net 57 studentams iš 15 mokymo įstaigų. Didžiausias kiekis
studentų buvo iš Mogiliovo valstybinio technologijų koledžo
(Могилевский государственный технологический колледж). Įmonė
tokio praktikantų dėmesio susilaukia dėl šiuolaikiškos įrangos, naujausių
technologinių linijų, dirbančių aukštos kvaliﬁkacijos specialistų. Ne
paslaptis, jog suteikiant kokybiškos praktikos atlikimo galimybę, turime
šansą gabiausius studentus po studijų įdarbinti VMG grupės įmonėse ir
tokių “VMG Industry“ 2019 metais buvo 4. FLLC “SWOODS export“ per
praėjusius metus praktiką atliko 2 studentai iš Borisovo valstybinio
statybinio licėjaus (Борисовский государственный строительный
профессиональный лицей).
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DARBO
APLINKOS
GERINIMAS
AB “KLAIPĖDOS MEDIENA“ baldų gamyboje 2019 metais
siekiant sumažinti gamybos patalpose esantį triukšmą ir
vibraciją buvo izoliuoti atraižų smulkintuvai ir vamzdynai.
Įmonėse veikia pranešimų apie galimą pavojingą įvykį
sistema, kuri leidžia darbuotojams, užpildžius parengtą
formą, įspėti apie pavojingas vietas ar gresiančius pavojus.
Gavus pranešimą, atsakingi darbuotojai operatyviai
reaguoja ir stengiasi kuo greičiau pašalinti ar sutvarkyti
neatitikimus, taip užkirsdami kelią galimoms nelaimėms ar
nelaimingiems įvykiams.

VMG grupės įmonėse kiekvienais metais investuojama į
darbuotojų darbo ir buitinių sąlygų gerinimą, skatinamos
įmonių viduje iniciatyvos darbuotojų saugos klausimais,
organizuojami įvairūs mokymai, rengiamos akcijas, kurių
pagalba darbuotojai gauna informaciją - kaip padaryti
darbo aplinką saugesnę ir rūpintis savo sveikata. VMG
grupės įmonėse nuolat vykdomi profesinės rizikos
vertinimai ir įgyvendinamos priemonės rizikoms sumažinti.

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ
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GAISRINĖ
SAUGA

VMG grupės įmonės nemažą dėmesį skiria gaisrinei
saugai. 2019 metais didelis dėmesys buvo skiriamas
gaisrinių sistemų priežiūrai: buvo pradėtas įrenginėti
gaisro gesinimo sklendžių distancinis valdymas, įrengti
priešgaisriniai hidrantai, atnaujinami evakuaciniai planai,
atliktas gaisrinių žarnų patikrinimas išbandant jas
hidrauliniu būdu.
Taip pat nemažas dėmesys buvo skiriamas pasirengimui
ekstremalioms situacijoms, t. y. buvo sudaryta
priešgaisrinė techninė komisija, paruošti savanoriai
ugniagesiai, nupirkti gaisriniai automobiliai su pilna gaisro
gesinimo įranga.

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ
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DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS

MOTYVACINĖ
ATLYGIO
SISTEMA
VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ

Be saugių ir sveikų darbo sąlygų, kvaliﬁkacijos
kėlimu ar karjeros galimybių kiekvienam
dirbančiam aktuali įmonėse taikoma motyvacinė
sistema. VMG grupės įmonių personalo tarnybos
tikslas - sukurti tokią aplinką, kuri pritrauktų ir
išlaikytų kompetentingus bei žingeidžius
specialistus, nes tokių savybių darbuotojai
įmonėje sukuria didžiausią pridėtinę vertę.
Siekiant paskatinti visų grandžių specialistus,
pradedant technologijos darbuotojais ir baigiant
aukščiausia vadovybe, VMG grupės įmonėse
Lietuvoje, yra sukurta dviejų dalių atlygio už darbą
sistema. Administracijos darbuotojams – bazinis
atlyginimas ir lanksčioji dalis, priklausanti nuo
įmonės rezultato. Gamybų darbuotojams –
valandinis tariﬁnis atlygis ir lanksčiojo dalis,
priklausanti nuo pagamintos produkcijos kiekio.

Darbuotojams yra mokamos vienkartinės
premijos už dirbtus VMG grupės įmonėse metus,
suėjus 10, 15, 20, 25, 30 ir daugiau metų darbo
stažui. Be to darbuotojams yra mokamos
vienkartinės premijos asmeninio jubiliejaus proga.
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DĖMESYS
SVEIKATINGUMUI

2019 m. gegužės – spalio mėnesiais VMG grupės
įmonės dalyvavo judriausios uostamiesčio įmonės
konkurse, kurio metu su judrumo priemonėmis buvo
įveikta 1 085 km ir nužingsniuota 10 195 km. Nors
konkurso nelaimėjome, tačiau džiaugėmės aktyviai
praleidę vasarą.
2019 m. taip pat buvo organizuojama jau tradicija
tapusi aktyvaus judėjimo akcija „Praleiskim vasarą su
dviračiais“ pakvietė UAB “VAKARŲ MEDIENOS
GRUPĖS“, AB “KLAIPĖDOS MEDIENA“, UAB “VMG
Technics“ įmonių darbuotojus prisiminti važiavimo
dviračiais įgūdžius.
Akcija tęsėsi birželio – rugpjūčio mėnesį, kurios
pabaigoje patys aktyviausi buvo apdovanoti prizais.

Rudenį artėjant gripo sezonui visi VMG grupės įmonių darbuotojai
turėjo galimybę nemokamai pasiskiepyti nuo gripo.

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ

Gegužės mėnesį buvo minima Pasaulinė diena be
tabako, kurios tikslas priminti darbuotojams apie
tabako vartojimo ir pasyvaus rūkymo daromą žalą
sveikatai, todėl šią dieną darbuotojai buvo skatinami
bent vieną dieną nerūkyti ir iškeisti cigaretę į obuolį.
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VASAROS
SPORTO
ŠVENTĖ
Jau tradicija tapusi VMG grupės įmonių vasaros sporto šventė
suburia visus aktyviai praleisti dieną. Įmonės buriasi į
komandas, kurios visą dieną dalyvauja įvairaus pobūdžio sporto
rungtyse, o vakare komandos demonstruoja savo talentus,
rengiant pasirodymus pateikta tema. Nepaprastai gera
nuotaika, grynas oras, bendravimas bei sportinis azartas
užburia visus, todėl su dideliu nekantrumu kasmet visi VMG
grupės įmonių darbuotojai laukia šios šventės.

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ
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KOLEKTYVINĖ
KELIONĖ

2019 metų kolektyvo kelionė per Lenkiją nuvedė mus į
Vokietiją, kuri mus pasitiko įspūdingais miestų bei
gamtos vaizdas. Kelionė prasidėjo trumpa pažintimi su
vienu gražiausių Lenkijos miestų – Torune, miestas
apimantis abudu Vyslos krantus. Torūnės senamiestis
– vienas didžiausių senamiesčių Lenkijoje, įtrauktas į
UNESCO saugomų paminklų sąrašą. Susipažinome su
miestu išsaugojusiu viduramžių miesto išplanavimą ir
daugybę gotikinių architektūros paminklų.

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ

Kvapą gniaužiančią kelionę tęsėme vykdami į Riugeno
salą, garsėjančią nuostabia gamta ir jūros pakrante
besidriekiančiomis kalkakmenio uolomis. Aplankėme
Jasmundo nacionalinį parką, kuris dėl gamtos grožio
bei vaizdingų skardžių yra įtrauktas į UNESCO
saugomų paminklų sąrašą. Vokietija didžiuojasi, kad
čia yra viena įdomiausių ir gražiausių vietų šalyje
–Stubenkameris. Čia iš apžvalgos aikštelės galima
pasigėrėti 118 metrų aukščio uolėtu skardžiu į jūrą,
vadinamu „Karaliaus sostu“, kuriame pasak istorinių
šaltinių, sėdėdamas švedų karalius, stebėjo jūroje
vykusį švedų ir vokiečių laivynų mūšį. Kelionė į Zasnico
kurortinį mietelį, mums suteikė galimybę plaukiant
laiveliu pasigrožėti baltojo kalkakmenio pakrante,
besidriekiančia daugiau nei 9 km.
SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VEIKLOS ATASKAITA
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Išvyką vainikavo ekskursija po Vokietijos sostinę.
Aplankytos ir pamatytos Berlyno žymiausios ir
įspūdingiausios vietos: pagrindinė Rytų Berlyno aikštė
Aleksanderplatz, televizijos bokštas, galingu kupolu
pasipuošusi protestantų katedra, muziejų sala,
katalikiška Šv. Jadvygos katedra, ,,Unter den Linden“
alėja, Brandenburgo vartai, Reichstagas, nužudytiems
Europos žydams skirtas paminklas, moderniausia
miesto aikštė – Potsdamerplatz.

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ

Puikūs įspūdžiai, nuostabiai praleistas laikas tik dar
kartą įrodo – kelionės mūsų akiračio praplėtimas ne
tik geograﬁne prasme.

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VEIKLOS ATASKAITA

15

2019

MEDIENA,
KURIOS KILMĖ
ŽINOMA

Siekiant užtikrinti aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių
aspektų balansą, VMG grupės įmonės, kurių veikla susijusi
su medienos perdirbimu, pirmenybę teikia žaliavai iš FSC
sertiﬁkuotų miškų.

VMG grupės įmonės deda pastangas, užtikrinant, kad nėra
tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su:
neteisėta medienos ruoša ar nelegalios medienos ir miško produktų prekyba;
tradicinių ir žmogaus teisių pažeidimu miškininkystės veikloje;
ypatingos reikšmės vertybių naikinimu miškų ūkio veikloje;
ženkliu miškų plotų pavertimu plantacijomis ar ne miško žemės naudmenomis;
genetiškai modiﬁkuotų organizmų naudojimu miškų ūkio veikloje;
bet kurios iš Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) pagrindinių konvencijų
pažeidimu taip, kaip tai apibrėžia ILO deklaracija dėl pagrindinių
principų ir teisių darbe.

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ
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Jau nuo 2009 m. VMG grupės įmonėse buvo pradėti
diegti pasaulinių aplinkosauginių organizacijų
pripažįstami FSC® (Forest Stewardship Council®)
gamybos grandies sertiﬁkatai. Šiuo metu visos
produktus medienos pagrindu gaminančios grupės
įmonės (AB “KLAIPĖDOS MEDIENA“ (FSC®-C018158),
UAB “SAKUONA“ (FSC®-C013423), UAB “Eurovesta“
(FSC®-C134168), FLLC „VMG Industry“ (FSC®-C118066)
ir FLLC “SWOODS export“ (FSC®-C111274)) atitinka
FSC gamybos grandies standarto reikalavimus ir tai
patvirtinta atitinkamais sertiﬁkatais.

Taip pat nuo 2019 m. įmonė FLLC “SWOODS export“
buvo sertiﬁkuota pagal SBP® (Sustainable Biomas
Program)® ir PEFC™ (Programme for the Endorement
of Forest Certiﬁcation) standartų reikalavimus.

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ
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Pastarieji metai buvo pažymėti sparčiu FSC
sertiﬁkuotos produkcijos augimu bei gamybos apimčių
plėtimu. Jei VMG grupės įmonės Baltarusijoje – FLLC
“VMG Industry“ ir FLLC “SWOODS export“ jau nuo
2018m. naudoja tik FSC sertiﬁkuotas žaliavą
produkcijos gamybai, tai AB "KLAIPĖDOS MEDIENA" ir
UAB "SAKUONA" 2019 m. pradžioje buvo naudojama
atitinkamai 85% ir 65% FSC sertiﬁkuotos žaliavos, o
likusi dalis- kontroliuojamos žaliavos (Controlled
Wood). Antrajame ketvirtyje ženkliai didinamas FSC
sertiﬁkuotos medienos ir produktų medienos
pagrindu žaliavos naudojimas, prioritetą teikiant tik
FSC sertiﬁkuotoms žaliavoms su žymomis FCS 100% /
FSC Mix Credit. Dėl to trečio ketvirčio pradžioje
parduodama produkcija, pagaminta vien tik iš FSC
sertiﬁkuotos žaliavos.

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ

Plečiant AB "KLAIPĖDOS MEDIENA" veiklos sritis,
dėmesys skirtas Akmenėje statomam medienos
drožlių plokštės gamybos padaliniui. Įgyvendinti FSC
standarto gamybos grandies reikalavimai , išplėsta
minėtos įmonės FSC sertiﬁkato apimtis. Sukurtos
naujos darbo vietos prisidės prie regiono plėtros bei
ekonomikos augimo. Planuojamos gamybos apimtys
turėtų leisti aprūpinti medienos drožlių plokšte visas
Baltijos šalis.

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VEIKLOS ATASKAITA

18

2019

Nors VMG grupės įmonės įsikūrusios Baltarusijoje - FLLC
"VMG Industry" ir FLLC "SWOODS export" vienos iš
pirmųjų pradėjo naudoti tik sertiﬁkuotą žaliavą, tačiau
vystytis ir plėstis nesustojo. 2019 m. įmonėje FLLC
"SWOODS export" įgyvendinti PEFC™ ir SBP® standartų
reikalavimai. Tvarios Biomasės Programa (SBP) -tai unikali
sertiﬁkavimo sistema, sukurta medienos biomasės,
naudojamos pramoninei, didelio masto energijos
produkcijai sertiﬁkuoti. SBP sertiﬁkatas patvirtina, kad
medienos biomasė yra išgaunama ir naudojama
atsakingai. Tai leidžia Įmonei pademonstruoti ryžtą
laikytis teisinių bei tvarumo reikalavimų.

2013 m. įsigaliojus Europos Sąjungos medienos
reglamentui, UAB “VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ“, AB
“KLAIPĖDOS MEDIENA“, UAB “SAKUONA“ ir UAB
“Eurovesta“ importuojamai medienai ir jos produktams (
ne iš Europos Sąjungos šalių) taikoma deramo patikrinimo
(angl. due diligence) sistema, kuri užtikrina įvežamų
medienos produktų legalumą. Šiems gaminiams yra
renkama informacija apie medžių rūšis ir kilmę, atliekami
bei nuolatos atnaujinami kilmės šalies ir tiekimo
grandinės rizikos vertinimai, taikomos rizikos mažinimo
priemonės. Kad sistema yra tinkamai įgyvendinta ir
efektyvi patvirtina Valstybės paskirtų kompetentingų
institucijų atlikti auditai.

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VEIKLOS ATASKAITA
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PARAMA
PRIVATIEMS
MIŠKO
SAVININKAMS

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ

UAB „VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ“ privačių miškų
savininkų skatinimą atsakingai vykdyti miškų ūkio veiklą
ir sertiﬁkuoti savo valdas pradėjo dar 2015 metais. Šis
procesas buvo vystomas stengiantis išdiskutuoti ir rasti
priimtiniausią variantą, kuris tenkintų kuo platesnį ratą
privačių miško savininkų. Didelis miško savininkų
susidomėjimas ir jungimasis į VšĮ „Darnūs miškai“
administruojamą grupę parodė, kad tokia iniciatyva
buvo seniai reikalinga. Smulkiems miško savininkams
įgyvendinti griežtus FSC standartų reikalavimus dažnai
sudėtinga arba ekonomiškai nenaudinga. Be to,
situaciją dar labiau apsunkina tai, kad dalis jų net neturi
pagrindinių miškininkystės žinių, todėl sertiﬁkavimo
našta jiems tampa sunkiai pakeliama.

Tokiais atvejais grupės sertiﬁkavimas yra bene
vienintelis realus kelias, kuomet sertiﬁkavimo
procesus koordinuoja vienas bendras
administratorius. Galiausiai, bendromis pajėgomis,
2017 m. gegužės mėn. buvo įsteigta viešoji įstaiga
„Darnūs miškai“, kurios pagrindinė numatyta veikla
buvo suburti privačių miškų savininkus bendram
miškų tvarkymo sertiﬁkatui gauti. UAB “VAKARŲ
MEDIENOS GRUPĖ“ kiekvienais metais teikia paramą
šios įmonės vykdomai veiklai.

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VEIKLOS ATASKAITA
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APLINKOSAUGA
UAB “VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ“
bendrovėje ir jos įmonėse yra patvirtinta
Aplinkosaugos politika, numatanti mažinti
bendrovės įmonių neigiamą poveikį aplinkai,
todėl Bendrovė vadovaujasi griežtomis
aplinkosauginėmis nuostatomis, pasaulinių
standartų ir tarptautinių susitarimų
reikalavimais.

Įmonių taršos leidimuose yra numatytas
didžiausias leistinas taršos rodiklis, kurio
įmonės vykdydamos ūkinę veiklą negali viršyti.
Nepaisant išaugusių gamybų apimčių 2019 m.
AB “KLAIPĖDOS MEDIENA“ ir UAB “SAKUONA“
gali pasidžiaugti, kad į aplinką išmetamų
teršalų kiekis nepadidėjo. Tai rodo, kad
vykdant projektinę veiklą, priimami teisingi
sprendimai, tausojantys aplinką.

BENDRAS ŠILTANMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ
(ŠESD) KIEKIS
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MAŽINDAMA IŠMETAMŲ TERŠALŲ KIEKIUS, AB “KLAIPĖDOS
MEDIENA“ PRISIDEDA PRIE ES ŠILTNAMIO EFEKTĄ
SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO MAŽINIMO TIKSLŲ.

UAB “VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ“ didelį
dėmesį skiria taršos iš mobilių taršos šaltinių
mažinimui, todėl 2019 metais buvo atnaujinti
bendrovės įmonėse naudojami automobiliai,
nupirkti keli elektromobiliai.

VMG grupės įmonėse, siekiant sumažinti taršą, yra įgyvendinami Geriausiai prieinami
gamybos būdai pagal ES komisijos įgyvendinimo sprendimo 2015/2119 reikalavimus.
Mažinant aplinkos taršą kietosiomis dalelėmis įmonėse diegiamos uždaros talpų sistemos,
sandarinami vamzdynai.
UAB “VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ“ bendrovės įmonė teikia atliekų tvarkymo paslaugą,
kurios metu perdirbamos medinės atliekos tampa bendrovės įmonės gaminamo galutinio
produkto žaliava, tokiu būdu užtikrinamas ilgesnis medienos gyvavimo ciklas.
UAB Vakarų medienos grupės bendrovės įmonėse gaminamai produkcijai naudojamos ir
vis dar ieškoma mažiau kenksmingų cheminių medžiagų alternatyvų, bendrovės įmonės
konsultuojamasi su Lietuvos ir užsienio suinteresuotomis grupėmis dėl cheminių
medžiagų, nuotekų, atliekų bei oro taršos mažinimo galimybių ūkinėje veikloje.

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ
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PAVIRŠINIŲ IR
GAMYBINIŲ
NUOTEKŲ VALYMAS
AB “KLAIPĖDOS MEDIENA“ siekdama prisidėti prie gamtos
išteklių tausojimo įdiegė modernią paviršinių lietaus
nuotekų valymo sistemą kuri ne tik išvalo įmonės teritorijoje
susidarančias paviršines lietaus nuotekas, bet ir sudaro
galimybę išvalytas paviršines lietaus nuotekas panaudoti
technologiniams procesams, priešgaisriniams rezervuarams
papildyti, teritorijos laistymui ir kt.

UAB „VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ“ ir jos
valdomų įmonių tikslas – maksimaliai
išrūšiuoti gamybose susidarančias atliekas,
atskiriant pakuočių atliekas nuo bendro atliekų
kiekio, numatyti galimybes pakuočių atliekas
perduoti pakartotinam naudojimui. Pagal
esamas vietines sąlygas ir infrastruktūrą
atliekos yra rūšiuojamos ir atiduodamos
perdirbimui. Bendrovėje ir jos valdomose
įmonių veikloje susidarančios atliekos ir
antrines žaliavos.

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ

VMG grupės įmonės vis didesnį dėmesį skiria
atliekų rūšiavimui ir antrinių žaliavų
perdirbimui. Atliekų rūšiavimas įmonėse tapo
neatsiejama darbo dalis. Įmonės darbuotojai
nuolat skatinami rūšiuoti atliekas, mokant juos
apie rūšiavimo naudą ir privalumus.

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VEIKLOS ATASKAITA
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KLAIPĖDOS MEDIENA

74 %

2019 METŲ
ATLIEKŲ TVARKYMO
SRAUTAI

6%
20 %

SAKUONA

60 %
2%
38 %

Perdirbimas
Deginimas su energijos išgavimu

Įmonėse sudarytos sąlygos atliekų
rūšiavimui, pastatyti atskiri konteineriai
nešiojamoms baterijoms ir galvaniniams
elementams surinkti. Visos susidariusios
atliekos perduodamos įmonėms, turinčioms
šiai veiklai vykdyti reikalingas licencijas.

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ

UAB “VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ“ ir jos
valdomos įmonės palaiko glaudų ryšį su
vietos bendruomenėmis, todėl 2019 metų
spalio 10 dieną buvo organizuojamas
susitikimas su visuomene, kuriame
visuomenė buvo supažindinta su AB
“KLAIPĖDOS MEDIENA“ veikla, vyko
diskusijos visuomenei aktualiomis temomis.

Į savartyną

VMG grupės įmonėse bendradarbiaujant ir
atsižvelgiant į suinteresuotų grupių
nuomonę atliekami tyrimai, ieškomi
sprendimų būdai gerinti neigiamą poveikį
aplinkai bei parengiami metiniai
aplinkosaugos priemonių planai.

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VEIKLOS ATASKAITA
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SOCIALINĖS
AKCIJOS
VMG grupės įmonės aktyviai dalyvauja ir socialinėse
akcijose. Jau tradicija tapusi miško sodinimo akcija,
kiekvienais metais įtraukdama vis daugiau darbuotojų.
Bendradarbiaujant VMG grupės įmonėms su miškų
urėdijų darbuotojais, vykdoma talka, miško sodinimas,
taip skatinant aktyvų miško išteklių atkūrimą. Praėjusiais
metais susibūrėme ir užsodinome apie 3 ha miško.

Penktus metus iš eilės UAB “VAKARŲ MEDIENOS
GRUPĖ“ darbuotojai inicijuoja akciją, kurioje įtraukiami
ir mažieji miško mylėtojai. 2019 m. pavasarį VMG
grupės įmonių darbuotojai pakvietė Klaipėdos miesto
šeimos ir vaiko gerovės centro vaikus kartu gaminti
inkilus paukščiams. Vaikai džiaugėsi inkilų kėlimo švente
Žemaitijos Nacionaliniame Parke, organizuota
bendradarbiaujant VMG grupės įmonių darbuotojams su
Žemaitijos Nacionalinio Parko darbuotojais, kurie vaikus
supažindino su parko gyvūnija ir augmenija . Akcija
siekiama skatinti vaikų domėjimąsi gamta, mišku, rodyti
gerąjį pavyzdį. Šiuolaikiniai vaikai gamtoje vis mažiau
praleidžia laiko, todėl ir akcijos pobūdis siejasi su gamta
ir laiko praleidimu joje.

MEDELIŲ
SODINIMAS
VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ

INKILŲ
KĖLIMAS
SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VEIKLOS ATASKAITA
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PARAMA
VMG grupės įmonės remia daugybę organizacijų ir
bendruomenių. Socialinės iniciatyvos, renginiai, pagalba
kitiems, tai mūsų galimybė, kurią stengiamės panaudoti ir
nukreipti tinkamai. Per 2019 metus parėmėm įvairius
socialinius ir kultūrinius renginius Lietuvoje ir
Baltarusijoje, tam skiriant apie 950000Eur.

VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ

0.95MLN
EUR
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UAB ‘‘ VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ‘‘

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS
VEIKLOS ATASKAITA
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