
Metsä Group

Vides programmas rīcības plāns

2022

Metsa Forest Latvia

1



Metsä Group

Bioloģiskā daudzveidība, vides aizsardzība

2

1. SERTIFICĒTĀS KOKSNES APGROZĪJUMS TIEK UZTURĒTS AUGSTĀ LĪMENĪ, NO OSTĀM – VISMAZ 35% 

RĪCĪBA

- Sertificētās koksnes iepirkšana un pārdošana  

- Atskaišu sistēmas, kas saistīta ar aktīvajiem 

kredītsistēmas darījumiem ostās, uzlabošana

ATBILDĪBA

- Sertifikācijas speciālists, eksporta 

menedžeris

- IT speciālists, eksporta menedžeris, 

Sertifikācijas speciālists

UZRAUDZĪBA

- Ceturkšņa atskaites 

- 2022. gada laikā

2. ILGTSPĒJĪGAS MEŽSAIMNIECĪBAS UN PRAKSES VEICINĀŠANA, IZMANTOJOT SOCIĀLOS TĪKLUS 

RĪCĪBA

- Informatīvo materiālu (foto, raksti) 

apkopošana un dalīšanās ar tiem sociālajos 

tīklos 

ATBILDĪBA

- Mežsaimniecības konsultants, 

Sagādnieks, Mežizstrādes meistari, 

Mežizstrādes vadītājs, Iepirkšanas 

meistari

UZRAUDZĪBA

- 2022. gada laikā
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3. VISMAZ 95 % NO VIDES PĀRBAUDĒM SAGLABĀTI AUGSTĀ LĪMENĪ

RĪCĪBA

- Iekšējie auditi savās un piegdātāju cirsmās

- Iekšējie auditi augsnes sagatavošanas vietās

- Regulāra rīcība uz neatbilstībām

- Monitoringa pilnveidošana, iekšējo auditu 

(augsnes sagatavošanas) veidlapu atjaunošana, 

ieskaitot atskaites formu digitalizēšana

ATBILDĪBA

- Mežizstrādes vadītājs, 

Iepirkšanas meistari,Ostu 

meistari, Sertifikācijas 

speciālists

- Augsnes sagatavošanas 

operators, Sagādnieks

- Mežizstrādes vadītājs, 

Iepirkšanas meistari,Ostu 

meistari, Sertifikācijas 

speciālists, Sagādnieks

- Sertifikācijas speciālists

UZRAUDZĪBA

- Ceturkšņa atskaites

- Sagādnieks pārbauda 10% no 

līgumiem

- Atkarīgs no mēroga un sarežģītības 

pakāpes

- 2022. gads
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1. LOĢISTIKAS EFEKTIVITĀTES UZLABOŠANA

RĪCĪBA

- Nodrošināt, lai kontraktoru kravas 

automašīnas būtu IV – VI EURO klases

* Turpinās no 2015. gada Vides programmas, 

kur 2019. gada mērķis bija – nodrošināt 

kontraktoru kravas automašīnu pilnīgu pāreju 

no III EURO klases uz IV un augstākām līdz 

2022. gadam.

ATBILDĪBA

- Loģistikas daļas vadītājs

UZRAUDZĪBA

- Visu gadu, atskaites ziņojumi jūnijā 

un decembrī
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1. KOKSNES IZCELSME IR 100% IZSEKOJAMA

RĪCĪBA

- Koksnes izcelsmes dokumentu 

pārbaude

- Kontrolētās koksnes piegādātāju 

risku mazināšanas pārbaužu 

sistēmas uzraudzība

ATBILDĪBA

- Sistemātiska pieeja: Iepirkšanas 

meistari, ostu meistari, 

Sertifikācijas speciālists, 

Mežsaimniecības konsultants

- Sertifikācijas speciālists

UZRAUDZĪBA

- Katru dienu

- Katru ceturksni
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1. VIDES ZINĀŠANU NODROŠINĀŠA

RĪCĪBA

- Apmācības par FSC-STD-40-004, FSC-STD-

40-005, ISO 14001 , 9001 ,45001 standartu 

aktualitātēm

- Nodrošināt koksnes piegādātāju rīcību 

saskaņā ar līguma prasībām attiecībā uz 

koksnes izcelsmi un vides aizsardzību

- Personāla kvalifikācijas celšanas apmācības 

atsaucoties uz iekšējo auditu rezultātiem

ATBILDĪBA

- Sertifikācijas speciālists

- Mežsaimniecības konsultants, 

Sertifikācijas speciālists

- Sertifikācijas speciālists

UZRAUDZĪBA

- Visam organizācijas personālam

- Auditu rezultātu uzraudzība 

(mežizstrādes, piegādātāju, augsnes) 

un saistošu apmācību nodrošināšana 

attīstībai

- Organizācijas personālam un 

kontraktoriem
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