
 
  

 
 
 

 

 

 

 DROŠĪBAS POLITIKA 
 

Ievads un mērķi 

Metsä Group grupā korporatīvā drošība 
nozīmē organizācijas drošības jautājumu 
vispārēju pārvaldību. Korporatīvā drošība ir 
Metsä Group darbību neatņemama 
sastāvdaļa, un tā sekmē grupas 
uzņēmējdarbības mērķus. Korporatīvās 
drošības galvenais mērķis ir nodrošināt 
nepārtrauktu un netraucētu Metsä Group 
darbību.Piemērojot korporatīvo drošību, 
personālu un citas svarīgas ieinteresētās 
personas, kā arī pakalpojumus, informāciju, 
īpašumus, darbības vidi un uzņēmuma 
reputāciju aizsargā pret negadījumiem, 
ļaunprātīgu izmantošanu un noziedzīgu rīcību. 
 
Korporatīvā politika paredz drošības mērķus 
un darbības modeļus, kuri ir jāievēro 
Metsä Group grupas vadībai un personālam. 
Korporatīvo politiku veido: personāla 
drošība, starptautisko darbību drošība, 
informācijas drošība, īpašuma un telpu 
drošība, drošības plānošana avārijas 
situācijās, drošība darbā un noziegumu 
novēršana. 

 

Piemērošanas joma 
Šo drošības politiku piemēro visiem Metsä 
Group grupai piederošajiem 

uzņēmumiem un juridiskajām personām. 
Uzņēmumu izpilddirektori ņem vērā vietējo 
tiesību aktu ietekmi uz šīs politikas praktisko 
īstenošanu. 

 

Politikas virzieni  
 
1. Īstenojot uzņēmējdarbību, Metsä Group 
grupas uzņēmumi ievēro valstu 
tiesību aktos, oficiālos noteikumos un līgumos 
izklāstītos drošības 
pienākumus. 
2. Darbības riskiem nemitīgi veic iepriekšējo 
novērtējumu un īsteno 
nepieciešamos aizsardzības pasākumus. 
3. Grupas personālu informē par galvenajiem 
drošības riskiem un saistītajām 
novēršanas metodēm. 
4. Regulāri īsteno darbības drošības 
plānošanu. 
5. Ar Metsä Group darbībām saistītos 
personāla, īpašuma un uzņēmējdarbības 
traucējumu riskus sedz apdrošināšanas. 
6. Metsä Group atļauj tikai drošas darba 
metodes un darbības vides. 
7. Atbilstību ar drošību saistītām norādēm 
uzrauga saistībā ar ikdienas darba 
pārraudzību. 
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8. Īpašu uzmanību pievērš atbilstībai 
juridiskiem noteikumiem un līgumiem, 
kas paredz informācijas neizpaušanu. 
9. Standartus un norādes izdod par 
aizsardzības pamatlīmeņiem un par Metsä 
Group izmantoto biroju un ražošanas telpu 
aizsardzības praksēm, par 
personāla drošībai un drošībai darbā 
vajadzīgajām praksēm un 
pasākumiem, par pienākumu un atbildības 
sadalījumu, kā arī par praksēm, 
kas vajadzīgas, lai novērstu ar noziegumiem 
un ļaunprātīgu izmantošanu 
saistītos riskus. 
 

Papildu pamatnostādnes 
Saskaņā ar šo politiku ir izdoti šādi politikas 
virzieni un pamatnostādnes: 
 
1. drošība ārvalstīs; 
2. drošības norādes, apmeklējot Krieviju; 
3. gatavošanās braucieniem un drošība. 
 

Īpašumtiesības, apstiprināšanas 
process, izmaiņas un novirzes 
Šo drošības politiku apstiprina Metsäliitto 
kooperatīva Direktoru valde. Politika 
pieder Ģenerālpadomei. Korporatīvās drošības 
viceprezidents ir atbildīgs par šīs 
politikas atjauninājumiem, izmaiņām, novirzēm 
un papildinājumiem. 
 
  
 
 

 
 


