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KVALITĀTES POLITIKA 

Ievads un mērķi 

Metsä Forest Latvia ir apņēmusies veicināt ilgtspējīgu attīstību, nepārtraukti uzlabot 

savu darbību un strādāt atbildīgi. Rūpes par mūsu produkcijas kvalitāti ir 

neatņemama mūsu ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļa.  

Šīs kvalitātes politikas mērķis ir noteikt galvenās pamatnostādnes darbībai, kas 
saistītas ar Metsa Forest Latvia ienākošo koksnes produktu pārbaudi, pieņemšanu 

un piegādi klientiem. 

Pielietojuma sfēra 

Šī kvalitātes politika ir piemērojama Metsa Forest Latvia ostu termināļos un centrālajā 

birojā. 

Politikas pamatnostādnes 

1. Ikviens Metsa Forest Latvia ir atbildīgs par mūsu ieguldījumu kvalitātes 

nodrošināšanā. Mēs izpildām savas juridiskās saistības, saistošo likumdošanas 

aktu, standartu un citas prasības. Mēs nodrošinām, ka mums ir nepieciešamā 

kompetence un prasmes, lai īstenotu mūsu atbildību kvalitātes nodrošināšanas jomā. 

Mūsu darbinieki pārzin kvalitātes aspektus, kas saistīti ar viņu darbu, un apzinās to 

ietekmes iespējas un nepieciešamās darbības.  
 

2. Mēs pastāvīgi uzlabojam savu veikumu kvalitātes nodrošināšanā. Mēs pārzinām 
mūsu ietekmi uz kvalitāti visos mūsu darbības posmos.  

 
3. Mēs atbalstām ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. Mēs izmantojam atjaunojamu 

koksni, kas nāk no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem. Kopā ar saviem koksnes 
piegādātājiem mēs apņemamies ievērot meža apsaimniekošanas ekonomiskos, 
sociālos un vides aspektus un veikt iepirkumus, kas balstīti uz ilgtspējīgas atīstības 
principiem. Mēs zinām savu kokmateriālu izcelsmi un mūsu mērķis ir palielināt 
sertificētas produkcijas apjomu. 

 

4.  Mēs pieprasām,  lai mūsu piegādātāji ievērotu kvalitātes politiku. Piegādes līgumos un 

piegādātāju izvēlē ir jāņem vērā kvalitātes aspekti.  

 

5.  Mēs atklāti komunicējam ar sadarbības partneriem. Mēs risinām jautājumus, kas saistīti 

ar kvalitāti atklāti, sadarbojoties ar klientiem un atbildīgajām iestādēm. Komunikācija saistībā 

ar  kvalitātes jautājumiem noris pārredzami un tieši.  

Papildus pamatnostādnes 

 
Papildus instrukcijas tiks dotas uzņēmējdarbības jomas pārvaldības sistēmā. 

Īpašumtiesības, apstiprināšanas process, izmaiņas un novirzes 
  

Šo Kvalitātes Politiku 2021. gada jūlijā ir apstiprinājis Metsa Forest Latvia SIA direktors – 
rīkotājs un  ražošanas daļas vadītājs. Kvalitātes Politika tiek regulāri pārskatīta.  
Metsa Forest Latvia SIA kvalitātes mērķi ir balstīti uz šo Kvalitātes Politiku. 


