FSC (FSC C005241) Piegādes ķēdes politikas paziņojums SIA Troja vairāku vietu
sertifikātam
SIA TROJA pamatdarbības veids ir standarta bērza saplākšņa pārstrāde augstākas pievienotās
vērtības produktos.
SIA TROJA savā darbībā ievēro Latvijas mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas principus un
aktīvi popularizē tos pārējā sabiedrībā.
SIA TROJA apņemas veicot saimniecisko darbību apzināt kādu ietekmi uz vidi tā rada un savā
darbībā rūpēties, lai samazinātu tās negatīvo ietekmi.
Mēs, SIA Troja, atzīstam, ka:
• Meži ir būtiski cilvēka izdzīvošanai un labklājībai. Tās ir vienas no bioloģiski daudzveidīgākajām un
vērtīgākajām sauszemes ekosistēmām uz planētas, kas veicina cilvēku iztiku visā pasaulē.
• Svarīgi ir veicināt veidus, kā izmantot meža resursus ilgtspējīgā veidā un nodrošināt skaidru sociālo
un ekonomisko labumu Latvijas iedzīvotājiem un citviet pasaulē.
• Meža sertifikācija nodrošina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Meža sertifikācijas sistēma palīdz
veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un meža resursu izmantošanu.
• Ilgtspējīgā vadībā ir jāņem vērā sociālus aspektus un darba tiesiskās attiecības, tāpēc, sadarbība ar
Latvijas Finiera arodorganizāciju, nodrošinām darbiniekiem stabilus priekšnoteikumus izaugsmei un
konkurētspējai.
SIA Troja apzinās, ka ir atbildīga pašreizējo un nākamo paaudžu priekšā un tāpēc, ievēro un veicina
ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu iepērkot koksnes produktus no ilgtspējīgiem apsaimniekotiem
mežiem, stimulējot meža apsaimniekošanas uzlabošanu.
Mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai mūsu saplākšņa izstrādājumu izcelsme ir izsekojama, izmantojot
uzticamus piegādātājus ar piegādes ķēdes sertifikātu, kas balstīts uz starptautiskajiem standartiem un
normām.
Šajā kontekstā vadība deklarē savu atzinību uzticamām trešo pušu sertifikācijas sistēmām, tādam ka
Forest Stewardship Council (FSC) un Prefered by Nature. Mēs esam apņēmušies darboties un uzturēt
Piegādes ķēdes prasības saskaņā ar "FSC Piegādes ķēdes sertifikācijas standartu (šobrīd FSC-STD-40004 V3-1).
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