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METSÄ GROUP 
PIEGĀDĀTĀJU RĪCĪBAS KODEKSS 

 

Uzņēmums Metsä Group ir ilgtspējīgas bioekonomikas 
pionieris, izmantojot atjaunojamu koksni no ilgtspējīgi 
apsaimniekotiem ziemeļu mežiem. Uzņēmumu Metsä 
Group veido kooperatīvs Metsäliitto, tā divi uzņēmumi 
Metsä Forest un Metsä Wood un kooperatīva 
meitasuzņēmumi un saistītie uzņēmumi Metsä Tissue, 
Metsä Board, Metsä Fiber un Metsä Spring. Mūsu vīzija ir 
būt vēlamajam partnerim ilgtspējīgas uzņēmējdarbības 
attīstībā. To var panākt, tikai izveidojot atbildīgu biznesa 
partneru tīklu. 
 
Mēs esam apņēmušies ievērot biznesa ētikas integritāti, 
ilgtspēju un augstākos standartus, kas atspoguļoti 
uzņēmuma Metsä Group Rīcības kodeksā, un sagaidām, 
ka mūsu piegādātāji apņemsies ievērot līdzvērtīgus 
standartus. Paredzams, ka katrs piegādātājs un tā 
attiecīgie grupas uzņēmumi ievēros uzņēmuma Metsä 
Group Piegādātāju rīcības kodeksu un visas papildu 
prasības, par kurām vienojas piegādes līgumos.  

 

TIESĪBU AKTI UN NOTEIKUMI 
 
Piegādātājam ir pienākums ievērot to valstu 
piemērojamos tiesību aktus un noteikumus, kurās tiek 
veikta uzņēmējdarbība.  
 

CIEŅA PRET CILVĒKU UN 
DARBA TIESĪBĀM 
 

Piegādātājam ir jāievēro starptautiski atzītās cilvēktiesības, 
kas deklarētas ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un 

Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Darba standartos. 
Piegādātājiem jārīkojas saskaņā ar ANO uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipiem. Piegādātājam ir atbilstoši 
jārīkojas, lai novērstu jebkādu negatīvu ietekmi uz 
cilvēktiesībām, ko tas var izraisīt. Īpaša uzmanība jāpievērš 
iespējamai nelabvēlīgai ietekmei uz grupām vai personām, 
kurām var būt lielāks neaizsargātības risks, piemēram, 
viesstrādniekiem. 

 

Piespiedu darba aizliegums  
Piespiedu darbs jebkādā formā ir aizliegts. Tostarp 
mūsdienu verdzība, cilvēku tirdzniecība un piespiedu 
darbs. Ir aizliegts ieturēt algas vai paturēt personu 
apliecinošus dokumentus, ierobežot pārvietošanos, 
ieturēt maksu par pieņemšanu darbā un izmantot 
draudus vai iebiedēšanu.  
 

Bērnu nodarbināšanas aizliegums  
Bērnu nodarbināšana jebkādā formā ir aizliegta. 
Piegādātājs vienmēr ievēro SDO Minimālā vecuma 
konvenciju (Nr. 138) un papildus nodrošina, lai netiktu 
apdraudēta jauno darbinieku veselība, drošība, attīstība 
vai skolas apmeklēšana. 
 

Godīga darba prakse 
Darba samaksa, ieskaitot virsstundas un pabalstus, ir 
vienāda ar spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto 
līmeni vai pārsniedz to, un vienmēr veido iztikas 
minimumu. Piegādātāji ievēro piemērojamos tiesību 
aktus, starptautiskās konvencijas un nozares darba laika 
standartus. Piegādātājs nodrošina, ka visiem 
darbiniekiem ir parakstīts darba līgums viņiem saprotamā 
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valodā, ieskaitot informāciju par viņu tiesībām, 
pienākumiem un darba apstākļiem. 

 

Biedrošanās brīvība un koplīgumu  
slēgšana 
Piegādātājam ir jāievēro darbinieku likumīgās tiesības 
attiecībā uz biedrošanās brīvību un tiesības uz 
koplīgumiem.  

 

Vienlīdzīgas iespējas un diskriminācijas 
novēršana  
Tiek sagaidīts, ka piegādātājs apņemsies nodrošināt 
vienlīdzīgas iespējas visiem darbiniekiem un nepieļaut 
diskrimināciju. Nevienu nedrīkst diskriminēt pēc dzimuma 
(ieskaitot grūtniecību), vecuma, izcelsmes, tautības, 
valodas, reliģijas, pārliecības, uzskatiem, politiskās 
aktivitātes, darbības arodbiedrībā, ģimenes attiecību, 
veselības stāvokļa, invaliditātes, seksuālās orientācijas, 
citu personisko īpašību vai jebkuru citu iemeslu dēļ, kas 
neattiecas uz darba prasībām. 
 

Aizskarošas izturēšanās novēršana 
Aizskaroša izturēšanās jebkādā formā ir aizliegta. Ir 
jāievēro katra indivīda personiskā cieņa. Piegādātājs 
nodrošina, ka tā organizācijā nenotiek uzmākšanās vai 
citādā veidā nepieņemama rīcība, tostarp seksuāla 
uzmākšanās, apvainojumi, tiranizēšana, iebiedēšana, 
draudi, ļaunprātīga izmantošana, izmantošana vai 
vardarbība. 
 

Privātuma ievērošana 
Tiek sagaidīts, ka piegādātājs ievēros ikviena tiesības uz 
privātumu un apstrādās personas datus, ievērojot labu 
datu apstrādes praksi un piemērojamos tiesību aktus.  
 

VESELĪBA UN DROŠĪBA 
 
Piegādātājam ir jānodrošina droša un veselīga darba 
vide, lai novērstu nelaimes gadījumus, traumas un 
slimības, un, ja piemērojams, jānodrošina drošas un 
veselīgas dzīvojamās telpas, vismaz tādā līmenī, kāds 
noteikts vietējā likumdošanā. Piegādātājs identificē 
bīstamos materiālus, ķīmiskās vielas un citas vielas un 
nodrošina to drošu apstrādi, transportēšanu, 
uzglabāšanu, pārstrādi un iznīcināšanu. 
Piegādātājs nodrošina, ka darbinieki ir informēti un 
apmācīti šajos jautājumos. Vajadzības gadījumā tiek 
izmantota arodveselības un drošības vadības sistēma 
saskaņā ar ISO 45001 / OHSAS 18001 vai jebkura 
līdzvērtīga sistēma.  
 

ATBILDĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
PRAKSE 
 

Konfidencialitāte 
Piegādātājs aizsargā konfidenciālu uzņēmējdarbības 
informāciju, piekrīt izmantot šādu informāciju tikai kopīgi 
saskaņotam mērķim un nodrošina izpaušanu tikai tiem, 

kuriem šāda informācija jāzina, lai sadarbotos ar uzņēmumu 
Metsä Group.   

 

 

Korupcijas novēršana 
Korupcija un kukuļošana jebkādā formā ir aizliegta, 
ieskaitot personiska labuma vai uzņēmējdarbības 
priekšrocību iegūšanu vai mēģinājumus iegūt ar 
nepareiziem vai nelikumīgiem līdzekļiem. Piegādātājs 
nekad nedrīkst piedāvāt uzņēmuma Metsä Group 
personālam dāvanas, segt viesmīlības izmaksas vai citas 
priekšrocības, kuru vērtība ir vairāk nekā saprātīga. 
Konkursa vai cita lēmumu pieņemšanas procesa laikā 
nav atļautas dāvanas vai viesmīlības izmaksu segšana.  

 

Izvairīšanās no interešu konfliktiem 
Jāizvairās no jebkāda veida interešu konfliktiem. 
Piegādātājam ir pienākums atklāt uzņēmumam Metsä 
Group visus iespējamos interešu konfliktus, kad par tiem 
uzzina.  
 

Godīga konkurence 
Piegādātājs konkurē godīgi, nepiedalās karteļos un 
vienmēr rīkojas saskaņā ar piemērojamiem konkurences 
tiesību aktiem. 
 

Tirdzniecības atbilstība 
Paredzams, ka piegādātājs ievēros piemērojamos 
tirdzniecības embargo, sankcijas un muitas importa un 
eksporta noteikumus. Jebkura darbība, kas saistīta ar 
teroristu finansēšanu, ir stingri aizliegta. Uzņēmums 
Metsä Group sagaida, ka tiks nekavējoties informēts par 
visām izmaiņām, kas ietekmē piegādātāja spēju ievērot 
piemērojamās tirdzniecības atbilstības prasības. 
 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
un nodokļu nemaksāšanas novēršana 
Jebkuras formas naudas atmazgāšana ir aizliegta. Par 
visiem nodokļiem un nodokļiem līdzvērtīgiem 
maksājumiem ir jāziņo un pienācīgi tie jāsamaksā 
saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Tiek 
sagaidīts, ka piegādātājs veiks visus nepieciešamos 
piesardzības pasākumus, lai novērstu jebkādu dalību 
darbībās, kas saistītas ar naudas atmazgāšanu vai 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.  
 

Produktu drošība  
Visiem produktiem un pakalpojumiem jāatbilst līgumos 
noteiktajām likumīgajām prasībām un kvalitātes un 
drošības kritērijiem. Piegādātājam jāpārvalda higiēnas un 
produktu drošības riski visā piegādes ķēdē. Piegādātājam 
jāizmanto zināmas izcelsmes izejvielas un jānodrošina 
izejvielu un gatavo produktu izsekojamība, un viņam ir 
pienākums pēc pieprasījuma sniegt šo informāciju 
uzņēmumam Metsä Group. Piegādātājam jānodrošina, lai 
piegādātie produkti būtu droši cilvēkiem un videi. 
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Darbības nepārtrauktības vadība  
Piegādātājam jāapzinās riski, kas saistīti ar darbības 
nepārtrauktību gan ražošanā, gan piegādes ķēdē. 
Piegādātājam ir jābūt arī visu galveno darbības 
nepārtrauktības risku mazināšanas plānam. 
Piegādātājam jāņem vērā arī gatavošanos iespējamiem 
globāliem riskiem, piemēram, pandēmijām, dabas 
katastrofām, kiberuzbrukumiem un terorismam. 
 
 

CIEŅA PRET VIDI   
 
Piegādātājs ievēro vides noteikumus un standartus, kas 
piemērojami viņa darbībai, un ievēro videi draudzīgu 
praksi visās darbības vietās.  
 
Ietekme uz vidi ir jāsamazina līdz minimumam un nepārtraukti 
jāuzlabo darbība vides jautājumos, tostarp bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība un izejvielu, ūdens un enerģijas 
efektīva izmantošana, kā arī atbildīgas zemes īpašumtiesības, 
iegāde un izmantošana. Piegādātājam ieteicams noteikt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas mērķus, 
piemēram, saskaņā ar Zinātniski pamatotu mērķu iniciatīvas 
metodi. Vajadzības gadījumā izmanto vides vadības sistēmu 
saskaņā ar ISO 14001 vai līdzīgu sistēmu.  
 

NEPĀRTRAUKTĀ ATTĪSTĪBA 

 
Tiek sagaidīts, ka piegādātājam būs piemēroti kontroles rīki, 
lai nodrošinātu, ka tiek izpildītas šajā Piegādātāja rīcības 

kodeksā aprakstītās prasības. Turklāt piegādātājs apņemas 
pastāvīgi attīstīt savu darbību, ievērojot šīs prasības. 

 

PIEGĀDES ĶĒDE 
 
Piegādātājam ir jābūt piemērotiem kontroles rīkiem, lai 
nodrošinātu, ka visi tā piegādātāji atzīst un ievēro šī 
Piegādātāja rīcības kodeksa vai paša Piegādātāja 
līdzvērtīga rīcības kodeksa prasības.  

 
UZRAUDZĪBA 
 
Uzņēmums Metsä Group veic sistemātiskus piegādātāju 
novērtējumus un auditus, lai nodrošinātu šī Piegādātāja 
atbilstību Rīcības kodeksam. Uzņēmuma Metsä Group 
tiešsaistes Atbilstības un ētikas kanāls ir atvērts 
piegādātāju personālam, lai ziņotu par šī uzņēmuma 
Metsä Group Piegādātāju rīcības kodeksa pārkāpumiem. 
Ziņošanu var veikt anonīmi. 
 
Piegādātājs apņemas novērst jebkādu neatbilstību. 
Piegādātājs nodrošina arī to, ka tā darbiniekiem un 
ieinteresētajām personām ir iespēja paust bažas vai sūdzības 
un ka tiek piemērotas atbilstošas darbības šādu gadījumu 
risināšanā. 
 
Ikviena cilvēka, kurš godprātīgi pauž bažas, tiesības un 
privātums ir jāaizsargā, un nedrīkst pieļaut nekādu atriebību. 

 


