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VIDES POLITIKA 
 

Ievads un mērķi  
Koncerns Metsä Group ir apņēmies veicināt ilgtspējīgu 
attīstību, pastāvīgi uzlabojot savu darbību un strādājot 
atbildīgi. Rūpes par mūsu darbības ietekmi uz apkārtējo 
vidi ir neatņemama korporatīvās atbildības un ilgtspējas 
sastāvdaļa. Metsä Group ir iekļāvis vides pārvaldību 
visās savās uzņēmējdarbības jomās.  
 
Grupas stratēģiskie ilgtspējas mērķi nosaka mūsu 
darbību un attīstību. Metsä Group veicina aprites 
ekonomiku un bioekonomiku, kā arī efektīvu resursu 
izmantošanu. Mūsu produkti aizstāj no fosilijām iegūtos 
materiālus. Šīs vides politikas mērķis ir noteikt galvenās 
vadlīnijas un pamatu visu Metsä Group uzņēmējdarbības 
jomu politikām un darbībai. 
 
Vides politika ir regulāri jāpārskata. Vides politika kalpo 
kā atsauce, nosakot uzņēmējdarbības jomu vides 
aizsardzības mērķus. 
 

Piemērošanas joma  
Šo vides politiku piemēro globāli visiem Metsä Group 
piederošajiem uzņēmumiem un juridiskajām personām. 
 

Politikas vadlīnijas  
1. Visiem, kas strādā Metsä Group, ir kopīga atbildība 
par mūsu sniegumu vides jomā.  
Mēs pildām likumā noteiktās prasības. Mēs nodrošinām 
atbilstošu kompetenci un prasmes, lai atbildīgi veiktu 
uzņēmējdarbību vides jomā. Mūsu  darbinieki zina, kāda 
ir ar viņu veikto darbu saistītā ietekme uz vidi, un apzinās 
savas iespējas un pienākumus. 
2. Mēs nemitīgi uzlabojam savu darbību vides 
aizsardzības jomā.  

Mēs apzināmies ietekmi uz vidi, kas ir saistīta ar mūsu 
darbību visā vērtību ķēdē. Mūsu mērķis ir samazināt 
uzņēmuma darbības radīto negatīvo ietekmi uz vidi visā 
produktu un pakalpojumu vērtību ķēdē un dzīves ciklā. 
Mēs uzlabojam mūsu ietekmi uz apkārtējo vidi un 
energoefektivitāti, izstrādājot produktus, procesus un 
darba metodes saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības un 
nepārtrauktas izaugsmes principiem. Ražošanā mēs 
nepārtraukti koncentrējamies uz fosilo oglekļa dioksīda 
emisiju samazināšanu. Izstrādājot ražošanas procesus, 
mēs izmantojam tehnoloģiju un ekonomijas ziņā 
vislabākās un visefektīvākās ražošanas un attīrīšanas 
metodes. Mēs pilnveidojam gan mūsu pašu, gan 
ieinteresēto personu zināšanas un pieredzi par vides 
aizsardzību. 
 
3. Mēs atbildīgi izmantojam ražošanas resursus. Mēs 
efektīvi izmantojam izejvielas, ūdeni un enerģiju un 
nodrošinām, ka ķimikālijas tiek izmantotas piesardzīgi un 
saskaņā ar noteikumiem. Mūsu koksnes izejvielas ir 
atjaunojamas, un, kad vien iespējams, mēs kā izejvielu 
ražošanai izmantojam arī reģenerēto šķiedru. Kad vien 
iespējams, pārpalikušie atkritumi un darbības 
blakusprodukti tiek pārstrādāti materiālos vai enerģijā. 
 
4. Mēs esam apņēmušies īstenot ilgtspējīgu mežu 
apsaimniekošanu.  
Mēs izmantojam atjaunojamas koksnes izejvielas, ko 
iegūst no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem. Kopā ar  
koksnes piegādātājiem esam apņēmušies  ievērot mežu 
apsaimniekošanas un  koksnes sagādes ekonomiskos, 
sociālos un vides aspektus. Mēs zinām, kāda ir mūsu 
izmantotās koksnes izcelsme, un mūsu mērķis ir 
palielināt mūsu darbībā izmantotās, sertificētās koksnes 
īpatsvaru.  
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Metsä Group ir vadošs bioekonomikas uzņēmums, kas izmanto atjaunojamu koksni no ilgtspējīgi apsaimniekotiem ziemeļu mežiem. Metsä Group galvenās 
darbības jomas ir koksnes piegāde, mežsaimniecības pakalpojumi, koksnes izstrādājumi, celuloze, koksnes jaunšķiedras kartons, higiēnas papīrs un cepamais 
papīrs. Metsä Group sastāv no Metsäliitto Cooperative, kurā ir divi uzņēmumi Metsä Wood un Metsä Forest, kā arī tā meitasuzņēmumiem Metsä Tissue, Metsä 

Board un Metsä Fibre.  
www.metsagroup.com 

 

 

5. Mēs sagaidām, ka mūsu klienti arī ievēro atbildīgu 
vides politiku.  
Vides aspekti tiek ņemti vērā iepirkšanas līgumos un 
piegādātāju auditos.  
 
6. Mēs atklāti komunicējam ar ieinteresētajām pusēm.  
Mēs atklāti pārrunājam vides jautājumus sadarbībā ar 
klientiem, sabiedrību un institūcijām. Šī procesa daļa ir 
caurskatāma un godīga komunikācija par vides 
jautājumiem. Mēs publicējam ar produktiem un ražošanu 
saistītu vides informāciju un mūsu produktiem 
izmantojam vides marķējumu kā apliecinājumu to 
kvalitātes atbilstībai vides prasībām. Mēs aktīvi 
iesaistāmies dialogā par mūsu darbu vides jomā ar 
klientiem un ieinteresētajām pusēm, piemēram, 
nevalstiskajām vides organizācijām.  
 
7. Ietekmes uz vidi novērtējums.  
Ietekme uz vidi tiek ņemta vērā, izvērtējot uzņēmumu 
iegādes, kā arī citus ieguldījumu projektus, nodalīšanas 
un darbības izbeigšanas darījumus. 

 
 

 

 

Īpašumtiesības, apstiprināšanas 
process, izmaiņas un novirzes  
Vides politika ir par ilgtspējīgas attīstības ziņošanu 
grupas  augstākajai vadībai atbildīgā vadītāja pārziņā. 
 


