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1 Pārskats
Ražotāja nosaukums:
Adrese:

RAIRU SIA
"Kalēji", Lizuma pag., LV-4425 Gulbenes nov., Latvia

SBP sertifikāta kods:

SBP-04-54

Ģeogrāfiskās koordinātas:

57.192300, 26.368700

Kontaktpersona:

Rolands Rudītis, +371 294 990 88,rolands.ruditis@rairu.lv

Uzņēmuma mājaslapa:

http://www.rairu.lv/

Atskaites pabeigšanas datums:

31 May 2021

Pēdējā audita datums:

05.06.2020.

Name of CB:

SCS Global Services

Izmantotie SBP standarti:
SBP Standard 1: Feedstock Compliance Standard, SBP
Standard 2: Verification of SBP-compliant Feedstock, SBP Standard 4: Chain of Custody, SBP Standard 5:
Collection and Communication of Data Instruction
Tīmekļa saite uz izmantotajiem standartiem: https://sbp-cert.org/documents/standardsdocuments/standards
SBP apstiprinātais reģionālais risku novērtējums: Estonia, Latvia
Tīmekļa saite uz uzņēmuma mājaslapu, kur atrodas SBR: http://www.rairu.lv/SBR.pdf

Norādiet, kā pašreizējais novērtējums atbilst pamatpiegādes novērtējumu ciklam
Galvenais
(ieviešanas)
novērtējums
☐

Pirmā
uzraudzība
☒

Otrā
uzraudzība
☐

Trešā
uzraudzība
☐

Ceturtā
uzraudzība
☐

Pārsertifikācija

☐

2 Piegādes bāzes apraksts
2.1 Vispārējs apraksts
Izejmateriālu tipi: Primārais, Sekundārais
Piegādes bāzes novērtējums iekļauts (SBE): Jā
Izejmateriālu izcelsme (valstis): Latvija, Lietuva, Somija, Krievija, Igaunija

2.2 Piegādes bāzē iekļauto valstu apraksts

Valsts: Latvija
Reģions: Visa Latvija
Izņēmumi: Nē
Latvijā meži aizņem 3 056 578 ha. Pēc Valsts meža dienesta datiem (attiecībā uz apskatītajām
platībām, kas tiek pakļautas saimnieciskajai darbībai, ko regulē Meža likums) meža teritorija aizņem 51,8 %
(meža zemju platības (3 347 409 ha) procentuālā attiecība pret valsts teritorijas kopējo platību). Latvijā valstij
pieder mežs 1 495 616 ha platībā (48,97 % no kopējās mežu platības), savukārt pārējo īpašnieku mežu
kopplatība ir 1 560 961 ha (51,68 % no kopējās mežu platības). Privāto meža zemju īpašnieku skaits
Latvijā ir aptuveni 144 tūkstoši.
Meža aizņemtā platība palielinās. Meža platību pieaugums notiek gan dabiskā ceļā, gan mākslīgi
apmežojot neauglīgās un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes. Pēdējā desmitgadē koksnes ražošana
Latvijā svārstās no 9 līdz 13 miljoniem kubikmetru.

Mežu zemi veido:
•
•
•
•
•

meži: 3 056 578 ha (91,3 %);
purvi: 175 111,8 ha (5,3 %);
izcirtumi: 35 446,7 ha (1,1 %);
pārplūdušas teritorijas: 18 453,2 ha (0,5 %);
infrastruktūras objekti: 61 813,4 ha (1,8 %).

Mežu iedalījums pēc dominējošām sugām:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Priede: 40,3 %
Egle: 18,1 %
Bērzs: 26,1 %
Melnalksnis: 3,1 %
Baltalksnis: 5,1 %
Apse: 6,0 %
Ozols: 0,4 %
Osis: 0,6 %
Citas sugas: 0,3 %

Koku sugu īpatsvars meža atjaunošanā, sadalījums pēc platības:
•
•

Priede: 15 %
Egle: 19 %

•
•
•
•

Bērzs: 30 %
Baltalksnis: 14 %
Apse: 18 %
Melnalksnis: 4 %

Koksnes ieguve pēc ciršu veidiem, sadalījums pēc saražotā apjoma:
•
•
•
•
•

Galvenā cirte: 82,3 %
Retināšanas cirte: 12,2 %
Sanitārā cirte: 2,6 %
Atmežošanas cirte: 1,1 %
Citi ciršu veidi 1,8 %

Mežsaimniecības nozare
Mežsaimniecības nozare Latvijā ir Zemkopības ministrijas pārziņā, kas sadarbībā ar nozares interešu
grupām izstrādā meža politiku, nozares attīstības stratēģiju, kā arī meža apsaimniekošanas, meža resursu
izmantošanas, dabas aizsardzības un medību normatīvo aktu projektus.
Latvijas likumos un Ministru kabineta noteikumos ietverto normatīvo prasību izpildi mežu
apsaimniekošanā neatkarīgi no īpašuma veida kontrolē Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošais Valsts
meža dienests.
Valsts īpašumā esošo mežu apsaimniekošanu nodrošina 1999. gadā izveidotā A/S „Latvijas valsts
meži”. Uzņēmums īsteno valsts intereses, nodrošinot meža vērtības saglabāšanu un palielināšanu, kā arī
vairojot meža nozares devumu valsts ekonomikā.

Bioloģiskā daudzveidība
Vēsturiski Latvijas mežu ekstensīva izmantošana saimnieciskiem nolūkiem sākta salīdzinoši vēlāk
nekā daudzās citās Eiropas valstīs, tāpēc Latvijā ir saglabājusies lielāka bioloģiskā daudzveidība.
Dabas vērtību saglabāšanai ir izveidotas 674 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Daļa no šim
teritorijām ir iekļauta vienotajā Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Lielākā daļa
aizsargājamo teritoriju atrodas valsts īpašumā.
Lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina, tiek veidoti mikroliegumi. Saskaņā ar Valsts
meža dienesta informāciju 2015. gadā mikroliegumu kopējā platība ir 40 595 ha. Bioloģiski augstvērtīgu
mežaudžu apzināšana un aizsardzības pasākumu identificēšana un plānošana notiek nepārtraukti.
Savukārt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai meža apsaimniekošanas procesā ir izstrādātas
vispārējas dabas aizsardzības prasības, kas attiecas uz visiem meža apsaimniekotājiem. Tās nosaka, ka
mežizstrādes darbos jāsaglabā atsevišķi vecākie un lielākie koki, atmirusī koksne, pamežu koki un krūmi, kā
arī audzes ap nelielām ieplakām, veicinot daudzu organismu mājvietu saglabāšanu.
Latvija ir parakstījusi CITES konvenciju (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām
savvaļas dzīvnieku un augu sugām) 1997. gadā. Mežu apsaimniekošanā tiek ievērotas CITES prasības, kaut
arī Latvijā nav sastopamas CITES sarakstos minētās sugas.

Mežs un sabiedrība
Apmēram puse Latvijas mežu pieder valstij, savukārt no pārējiem lielākā daļa pieder privāto zemju
īpašniekiem, kuru kopējais skaits ir aptuveni 135 tūkstoši. Latvijā būs grūti sameklēt mežus, kas nebūtu
publiski pieejami – gandrīz visos cilvēkiem ir tiesības brīvi pārvietoties, lasīt sēnes vai ogas. Ar katru gadu
Latvijas mežos palielinās dažādu atpūtas objektu skaits, un teritorijas, kurās rekreācija ir viens no galvenajiem
meža apsaimniekošanas mērķiem, valstī aizņem 8% kopējo mežu platību.

Attēls Nr.1 Īpašumtiesību struktūra
Meža nozare nodarbina ap 39 000 cilvēkus (3.3% no darbspējīgo cilvēku skaita Latvijā), kuru skaits
būtiski nav mainījies pēdējo 10 gadu laikā. Šāda veida rādītāji liecina par stabilitāti un izaugsmi nozarē, jo
finanšu rādītāji meža nozarei pieaug. Kā arī tas norāda uz nozares modernizāciju, jo neskatoties uz to, ka
ražošanas apjomi pieaug, nodarbināto skaitā nav būtisku izmaiņu.

Attēls Nr.2 Nodarbināto skaits meža nozarē

Mežu nozares ekonomiskie rādītāji
Pēdējo 30 gadu laikā meža nozarei ir bijusi nopietna loma Latvijas eksporta rādītājos. Neskatoties uz
to, ka procentuāli šie rādītāji meža nozarei samazinās uz Latvijas kopeksporta fona (tas ir saistīts ar citu nozaru
attīstību), kopējais meža nozares produkcijas apjoms konstanti palielinās. 2018. gadā tas sastāda 17.6% no
Latvijas kopeksporta, kas ir 2644 miljoni eiro.

Attēls Nr.3 Eksports

Salīdzinājumā ar citām ar mežiem saistītām nozarēm tieši mežsaimniecība un mežizstrāde sastāda
31.4% no kopējā Mežu nozares apgrozījuma. Pēdējo gadu laikā ir vērojams straujš kāpums. Koksnes un koka
izstrādājumu ražošanas nozarē, līdz ar to attiecīgi kāpj arī mežizstrādes apjomi. Mēbeļu ražošanas nozarē
pēdējo 15 gadu laikā ir novērojams mērens apgrozījuma kāpums un stabilitāte.

Attēls Nr.4 Eksports

Meža nozares eksporta dinamikā pēdējos 30 gadus vērojams stabils rādītāju kāpums. Kā redzams
enerģētikas un celulozes izejvielu eksports saglabā stabilu pozīciju starp pārējiem produktiem tādiem kā –
zāģbaļķi, zāģmateriāli, plātņu materiāli un tālāk apstrādes produkti. 2018. gadā enerģētikas un celulozes
izejvielu eksports kopā veidoja 571 miljonu eiro, kas ir 21.9% no kopējā mežu nozares produkcijas eksporta.

Attēls Nr.5 Meža nozares eksporta dinamika
87% no kurināmās koksnes apjoma tiek realizēti 6 valstīs; Igaunijā (27.9%), Dānijā (23.8%),
Lielbritānijā (13.2%), Zviedrijā (11.8%), Somijā (5.3%) un Itālijā (5.2%).

Attēls Nr.6 Enerģētiskās koksnes eksports

Informācija:
https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/buklets-meza-nozare-skaitlos-un-faktos-2020-?id=19172#jump
www.zm.gov.lv
Valsts meža dienests www.vmd.gov.lv
www.lvm.lv

Valsts: Lietuva
Reģions: Visa Lietuva
Izņēmumi: Nē
Lietuvas mežainums ir 33,1% no visas zemes platības. Mežu audzēšanas apjoms 2019. gadā ir 553
000 000 m3. Pēc īpašumtiesībām mežu zeme ir sadalīta 50,3% valsts mežu, 40,6% privāto mežu un 9,2%
atvēlēta atjaunošanai.

Attēls Nr.7 Meža zemju īpašumtiesības

Lietuva atrodas tā sauktajā jauktā meža joslā ar lielu platlapju (44,5%) un jauktu skujkoku-platlapju
audžu procentuālo daļu (55,5%). Lielākā daļa mežu - īpaši egle un bērzs - bieži aug jauktās audzēs. Priežu
mežs ir visizplatītākais meža veids, kas aizņem apmēram 34,5% no meža platības. Egle un bērzs veido
attiecīgi aptuveni 21% un 20%. Alkšņu meži veido apmēram 13,7% no meža platības, kas ir diezgan liela dala
no kopējiem mežiem, un tas norāda vietu mitruma daudzumu. Ozols un osis katrs atrodami apmēram 3%
meža platības. Apšu audzes aizņem gandrīz 5%.

Attēls Nr.8 Valdošās koku sugas

Lielāko Lietuvas zemes platību aizņem lauksaimniecības zeme (52,2%) un meža zeme (33,1%).
Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir viena no lielākajām ekonomikas nozarēm Lietuvā. Valsts
dienvidaustrumu daļa ir visvairāk apmežota, un šeit meži aizņem apmēram 45% zemes.
Zemes kategorijas

ha

%

Lauksaimniecības zeme

3404800

52.2

Meža zeme

2158900

33.1

Krūmāji

195800

3.0

Ceļi

105400

1.6

Pilsētu teritorija

239100

3.7

Ūdeņi

265900

4.1

Purvi

94500

1.4

Cita veida zeme

64200

1.0

6528600

100.0

Kopā

Lai saglabātu augstvērtīgās dabas vērtības un bioloģisko daudzveidību Lietuvā, 73,9% no visām mežu
platībām ir paredzētas tikai saimnieciskām darbībām (iekļautas IV grupā). Meži ir sadalīti četrās kategorijās.
Grupas nr. I, II un III ir paredzētas meža teritoriju pilnīgai vai daļējai aizsardzībai. Rezervātu teritorijās visu
veidu cirsmas ir aizliegtas. Nacionālajos parkos kailcirtes ir aizliegtas, bet kopšanas un sanitārās cirtes ir
atļautas. Aizsargājamajos mežos ir atļauta kailcirte ar noteiktiem ierobežojumiem; un arī kopšanas un
sanitārās cirtes. Saimnieciskajos mežos gandrīz nav specifisku ierobežojumu attiecībā uz mežu ciršanu.
Zemju kategorijas

ha

%

Grupa I – Mežu rezervāti

25337

1.2

Grupa II – Speciāla pielietojuma meži

260335

11.8

Grupa III – Aizsargājamie meži

288156

13.1

Grupa IV – Saimnieciskie meži

1623289

73.9

Lietuva ir parakstījusi CITES konvenciju kopš 2001. gada. Mežu apsaimniekošanā tiek ievērotas
CITES prasības, lai gan Lietuvā CITES sarakstā nav iekļautas sugas.
Kopējā meža krāja ir 553 miljoni m3. Pēdējo 20 gadu laikā meža krājumi ir palielinājušies par aptuveni
200 miljoniem m3. Mežaudžu gada bruto pieaugums ir vidēji aptuveni 20,4 miljoni m³ un sasniedz 9,6 m³ / ha
gadā.
Līdz 2010. gadam Lietuvas mežizstrādes apjoms tika palielināts līdz aptuveni 7 miljoniem kubikmetru
gadā. Turpmākajos gados tas tiek uzturēts tajā pašā līmenī. 2018. gadā valsts mežu ikgadējā meža izciršana
pirmo reizi 20 gadu laikā ir zemāka nekā meža izciršana īpašnieku mežos.

Attēls Nr.9 Ciršanas apjomi pēc īpašumtiesību formas

Mežizstrādes laikā rodas ievērojams daudzums ciršanas atlikumu, kurus, ja tas ir ekonomiski
pamatoti, pārdod kā enerģētisko koksni. 2018. gadā valsts mežos šis apjoms ir 207 000 m3. Pēdējos gados
lielāko apjomu tas sasniedzis 2014. gadā, kad tika pārdoti 263 000 m3.

Attēls Nr.10 Ciršanas atlieku realizācijas valsts mežos

Lietuvas meža un kokrūpniecības nozarē kopumā strādā vairāk nekā 66 000 cilvēku. Mežsaimniecības
un mežizstrādes nozarēs kopumā strādā aptuveni 10 300 cilvēku. Pēdējos gados ir nedaudz samazinājies
šajās nozarēs nodarbināto cilvēku skaits, pateicoties nozares modernizācijai un strādnieku aizstāšanai ar
meža tehniku. Līdzīga tendence vērojama arī kokapstrādes nozarē, nozares modernizācijas dēļ samazinās
nodarbinātība. Papīra un mēbeļu nozarē ir pieaudzis darbinieku skaits. Nozares kopējais nodarbinātības
līmenis nav mainījies.

Uzņēmumos nodarbināto personu skaits

Zemāk redzamajā diagrammā parādīts, kā pēdējo 10 gadu laikā kurināmā veids ir mainījies no
galvenokārt fosilā kurināmā uz atjaunojamo enerģiju. Gāzes izmantošana apkurei ir samazinājusies par vairāk
nekā 50%, savukārt atjaunojamo resursu izmantošana apkurei ir trīskāršojusies. Atjaunojamie resursi ietver
šķeldu, biogāzi, šķidro biodegvielu, hidroenerģiju, ģeotermālo enerģiju, vēja enerģiju, saules enerģiju,
atkritumu siltumu. Koksnes šķelda sastāda 80% no siltumenerģijai izmantotajiem resursiem.

Attēl Nr.11 Centralizētās siltumapgādes uzņēmumos izmantojamās siltumenerģijas struktūra

Info:
http://www.amvmt.lt/index.php/leidiniai/misku-ukio-statistika/2019

Valsts: Krievija
Reģions: Visa Krievija
Izņēmumi: Nē
Kopējā meža zemes platība Krievijas Federācijas teritorijā ir 764 miljoni hektāru, kas veido apmēram
21% no pasaules stāvošo kokmateriālu rezervēm. Meži aizņem 46,6% no Krievijas Federācijas teritorijas, kas
ir 1183,3 miljoni hektāru. Meži galvenokārt ir boreāli. Galvenās koksnes sugas ir priede, egle, bērzs, apse.
Platības, ko aizņem galvenās koksnes sugu plantācijas, pēdējās desmitgadēs saglabājas diezgan stabilas.
Cietkoksnes sugas veido 68,4%, skujkoku - 21,7%. Citas koksnes sugas veido mazāk nekā 1% mežu. Kopējā
koksnes rezerves mežos, kas atrodas uz meža fonda zemes, ir 80 miljardi m3. Saskaņā ar Krievijas
likumdošanu visa meža fonda zeme ir valsts īpašums. Juridiskas personas var izmantot meža platības nomā
un īstermiņa izmantošanā. Nomas attiecības ir dominējošā mežu tiesiskā forma, kas izmanto. Nomas termiņš
var turpināties no 10 līdz 49 gadiem. Mežu izmantošanu uzņēmējdarbībā var piešķirt organizācijām, kas
Krievijas Federācijas teritorijā reģistrētas kā juridiska persona vai individuāls uzņēmējs (saskaņā ar Krievijas
Federācijas tiesību aktiem). Meža stādījumu nomas vai pirkuma līguma slēgšana tiek veikta izsolē par tiesību
slēgšanu slēgt šādus līgumus. Nomas meža platībām ir jāiziet valsts kadastrālā reģistrācija. Saskaņā ar
Krievijas Federācijas Meža kodeksu katram meža lietotājam, kurš nomā meža zemi, ir pienākums:
-

veikt pasākumus mežu aizsardzībai un pavairošanai;
iesniegt ikgadēju meža deklarāciju;
izdot meža asimilācijas projektu;
sniegt ziņojumu par mežu izmantošanu, to aizsardzību un pavairošanu.

Krievijas Federācijā pieļaujamā koku ciršanas platība ir aptuveni 660 miljoni m3, tai skaitā skujkoku
koksne - 370 miljoni m3. Izmantojot pieļaujamo kokapstrādes platību, nepārsniedz 35% no valsts teritorijas.
Saskaņā ar Rosleskhoz (Krievijas mežsaimniecība) datiem, kopējie cirtes apjomi ar mērķi samazināt cirti valstī
ir aptuveni 400 miljoni m3 gadā. Mežu izmantošanas priekšnoteikums ir kvalitatīva meža resursu pavairošana
un aizsargājoša apmežošana. Visas meža atjaunošanas darbības nomātajās meža platībās meža lietotāji
plāno un veic uz sava rēķina saskaņā ar meža apsaimniekošanas projektiem. Galvenais mežu atjaunošanas
veids Krievijas Federācijā ir dabiskās atjaunošanas iepirkums. Mākslīgo mežu atjaunošanu veic, izveidojot
meža stādījumus: meža stādu stādīšana vai sēšana piegādes bāzes reģionā, kur notiek aktīva koksnes
ciršana. Visi meža lietotāji plāno un īsteno ugunsgrēku novēršanas pasākumu kopumu, kuru mērķis ir novērst
un mazināt meža ugunsgrēku izraisītās sekas vasaras periodā.
Saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem meža ieguves laikā ir jāsaglabā Sarkanajā grāmatā
uzskaitītās sugas, kā arī to dzīvotnes. Aizliegta ir dārgo, izmirstošo un īpaši aizsargājamo koku sugu ieguve.
Parasti Krievijā skujkoku novāc. Tomēr granulu ražošanā ievērojamu izejvielu daļu veido cietkoksnes
koksne.
Svarīgu vietu valsts ekonomikā ieņem Krievijas Federācijas meža komplekss, ieskaitot mežizstrādi un
mežizstrādi, kā arī mežizstrādi un koksnes apstrādi. Meža kompleksa izstrādājumi tiek plaši izmantoti daudzās
rūpniecības nozarēs, būvniecībā, lauksaimniecībā, poligrāfijā, tirdzniecībā un medicīnā. Krievijas Federācijas
meža nozarē darbojas aptuveni 60 tūkstoši lielu, vidēju un mazu uzņēmumu visos valsts reģionos.
Mežsaimniecības nozares daļa veido 1,3% no IKP; 3,7% no kopējās rūpniecības produkcijas, 2,4%
no ārvalstu peļņas Krievijas Federācijas mērogā. Kopējais Krievijas meža nozares darbinieku skaits ir aptuveni
1 miljons cilvēku.
No kopējās Krievijas Federācijas meža nozares produkcijas aptuveni 60% produktu ir paredzēti
vietējam tirgum un 40% - eksportam.
Info:
FAO: http://www.fao.org/3/a-az316e.pdf

Valsts: Igaunija
Reģions: Visa Igaunija
Izņēmumi: Nē
Igaunija ir Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2004. gada. Igaunijas likumdošana atbilst ES
likumdošanai un direktīvām. Valsts likumdošanas akti atsaucas uz starptautisko likumu kopumu. Visa
likumdošana ir veidota demokrātiskā sistēmā, kā arī to var brīvi komentēt visas ieinteresētās puses. Igaunijas
likumdošana nosaka stingras prasības attiecībā uz meža zemes izmantošanu, un Igaunijas mežsaimniecības
attīstības plānā 2020. gadam ir noteikti skaidri mērķi un stratēģijas, lai nodrošinātu, ka meža zeme tiek
aizsargāta atbilstoši ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas tehniku standartiem. Vides ministrija koordinē valsts
pienākumu izpildi mežsaimniecības nozarē.
Vides politiku ieviešanu un pārraudzību īsteno divas atsevišķas iestādes, kas atrodas tās pakļautībā.
Igaunijas Vides pārvalde uzrauga visus Igaunijas mežos veiktos darbus, savukārt Vides inspekcija pārrauga
visas aizsargājamās vides teritorijas.
Meža jēdziens ir definēts Meža likumā. Likumdošanā ir minētas trīs galvenās meža kategorijas:
komerciālais mežs, aizsardzības mežs un aizsargājamais mežs. Vadoties pēc īpašumtiesībām, mežus var
iedalīt privātajos mežos, pašvaldību mežos un valsts mežos. Valsts meži veido aptuveni 40 % no kopējās
mežu platības. Valsts mežus pārvalda Valsts meža pārvaldes centrs (RMK) – valsts peļņas organizācija, kas
dibināta, balstoties uz Meža likumu, un tās galvenais pienākums ir ilgtspējīga un efektīva valsts mežu
apsaimniekošana.
Šobrīd vairāk nekā 2 230 000 ha jeb 51 % no Igaunijas sauszemes teritorijas klāj meži (1. attēls), un
šis skaitlis pieaug. Saskaņā ar FAO (Pārtikas un lauksaimniecības organizācija) datiem laikā no 2000. līdz
2005. gadam vidējās ikgadējās meža platību izmaiņas bija +0.4 %. Mežsaimniecības attīstības plānā 2012.–
2020. gadam un Meža gadagrāmatā 2013, kas sniedz ikgadējas atskaites un faktus par mežu Igaunijā, ir
minēts, ka pēdējās desmitgades laikā izciršanas koeficients Igaunijas mežos ir no 7 līdz 11 milj. m3 gadā. Šis
rādītājs atbilst ilgtspējīgas attīstības principam, kad izciršanas koeficients nepārsniedz ikgadējo pieaugumu un
dod iespēju ilgtermiņa ekonomikas, sociālajām un vides vajadzībām. Saskaņā ar Mežsaimniecības attīstības
plānu 2012.–2020. gadam ilgtspējīgs izciršanas koeficients ir 12–15 milj. ha gadā.

Attēls Nr.12 Mežainums Igaunijā

Attēls Nr13 Sadalījums pēc augošajām koku sugām

Lai veiktu darbus jebkura veida mežā, ir nepieciešami derīgi meža inventarizācijas dati vai meža
apsaimniekošanas plāns, kā arī ciršanas atļauja, ko izdevusi Vides pārvalde. Visas izdotās ciršanas atļaujas
un meža inventarizācijas dati ir pieejami publiskā mežu reģistrā tiešsaistes datubāzē.
Aizsargājamo mežu teritorija veido līdz 25,3 % no kopējās mežu platības, savukārt 10 % meža atrodas
stingrā aizsardzībā. Vairākums aizsargātos mežu ir valsts īpašums. Galvenā regula, kas nosaka bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanu un dabisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu, ir Dabas aizsardzības likums.
Igaunija 1992. gadā ir parakstījusi Konvenciju par apdraudēto savvaļas faunas un floras sugu starptautisko
tirdzniecību (CITES) un 2007. gadā pievienojās Starptautiskajai dabas aizsardzības savienībai (IUCN ).
Igaunijā nav dabiski augošu CITES vai IUCN aizsargātu koku sugu.
Saskaņā ar Meža gadagrāmatu 2014 koksnes, papīra un mēbeļu nozare (646,4 miljoni eiro) sniedza
23,7 % lielu ieguldījumu kopējā sektorā, nodrošinot 3,8 % kopējā vērtības pieauguma. Mežsaimniecība veidoja
1,5 % no vērtības pieauguma.
Igaunijā ir atļauts pārvietoties pa dabiskām un kultūras nozīmes ainavām kājām, ar velosipēdu, ar
slēpēm, ar laivu vai zirga mugurā. Īpaši neatzīmētā un neierobežotā privātīpašumā drīkst ienākt jebkurā laikā,
lai lasītu ogas, sēnes, ārstniecības augus, nokritušus vai sakaltušus zarus, ja īpašnieks to nav aizliedzis. Īpaši
neatzīmētā un neierobežotā privātīpašumā ir atļauts apmesties teltī uz laiku līdz 24 stundām. Valsts meža
pārvaldes centrs (RMK) piedāvā aktivitātes un atpūtas iespējas dabā, kā arī atpūtas un aizsargājamās
teritorijās, un nodrošina izglītošanu par dabisko vidi, kurā drīkst uzturēties.
Informācija:
FAO: http://www.fao.org/forestry/country/en/est/).
Yearbook Forest 2014 https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/aastaraamat_mets_2014.pdf

Valsts: Somija
Reģions: Visa Somija
Izņēmumi: Nē
Kokmateriālu daudzums Somijas mežos katru gadu palielinās. Gada cirti jau ilgu laiku ir bijuši mazāki
nekā pieaugums.
Kopējais kokmateriālu apjoms Somijas mežos 2014. gadā bija 2,360 miljoni kubikmetru. Somijas mežu
ikgadējais pieaugums jau dažus gadus pārsniedz simts miljonus kubikmetru. Koki aug tikai augšanas sezonā,
kas Somijā ir apmēram 80 dienas garš. 2014. gadā pieaugums gadā bija 104 miljoni kubikmetru, tātad ikdienas
pieaugums bija vairāk nekā viens miljons kubikmetru.
Ja ikgadējo izvākšanu atņem no ikgadējā pieauguma, rezultāts ir gada pieaugums: koksnes apjoms
mežos palielinās gadā. Novākšanā ietilpst cirtes, koku daļas, kas mežos atstātas nocirstiem kokiem, un koki,
kas dabiski iet bojā. Visām koku sugām un visām Somijas mežsaimniecības platībām gada pieaugums ir
lielāks nekā ikgadējais izciršana.
Salīdzinot ar 21. gadsimta sākumu, koksnes resursi Somijā ir palielinājušies par 60 procentiem, kaut
arī vairāk nekā desmit procenti zemes platību un labākie Somijas mežu resursi Padomju Savienībai tika nodoti
pēc 1940. gada ziemas kara. Vidēji uz hektāra meža zemes ir 111 kubikmetri kokmateriālu ;; 1970. gados šis skaitlis bija
75 kubikmetri.
Meži aizņem 75 procentus no Somijas sauszemes platības. Katram somam ir apmēram 4,2 hektāri
meža. Somijā zemes platību klasificē pēc tās izmantošanas veida. 86 procenti zemes platības ir
mežsaimniecības zeme. Pārējā daļa ir lauksaimniecības zeme, apbūvētas teritorijas utt.
Mežsaimniecības zemi pēc zemes produktivitātes sīkāk iedala dažādos veidos: produktīva meža
zeme, kurā koksnes pieaugums gadā pārsniedz vienu kubikmetru uz hektāru, slikti produktīva meža zeme,
kur pieaugums ir no 0,1 līdz 1 kubikmetriem, un neproduktīva meža zeme, kur gada pieaugums ir mazāks par
0,1 kubikmetru.
Kad somi runā par mežiem, tie nozīmē meža zemes platību un slikti produktīvo meža zemi kopā.
Lielākā daļa Somijas mežu aug produktīvā meža zemē, kuras platība ir 20,3 miljoni hektāru.
34 procentus meža zemes veido kūdrāji. Meža zemes platība palielinājās no 1950. līdz 1980. gadiem,
jo kūdrāji tika nosusināti mežsaimniecības vajadzībām. Tā rezultātā tika iegūta augstāka produktivitāte uz
hektāru.
Fitoģeogrāfijas ziņā lielākā daļa Somijas atrodas boreālajā skujkoku zonā. Boreālajā skujkoku zonā
augsne ir slikta un skāba, un tajā ir tikai dažas meža koku sugas.
Gandrīz pusi no kokmateriālu apjoma veido priede (Pinus sylvestris). Citas visizplatītākās sugas ir
egles (Picea abies) pūtīšu bērzi (Betula pubescens) un sudraba bērzi (Betula pendula). Šīs sugas veido 97
procentus no kopējā kokmateriālu apjoma Somijā.
Lielākā daļa Somijas mežu ir jaukti, kas nozīmē, ka tos veido vairāk nekā viena suga. Kopumā Somijā
ir apmēram trīsdesmit vietējo koku sugu.

Privāto mežu īpašnieki – pārsvarā ģimenes meži
Tāpat kā citās Rietumeiropas valstīs, Somijā meži galvenokārt pieder privātpersonām un ģimenēm.
Galvenajā izaugsmes apgabalā - Somijas dienvidu un centrālajā daļā - apmēram 3/4 no visiem estiem ir
privātīpašumā, un dažos Somijas dienvidu apgabalos šis procents var pārsniegt 90%. Valsts meži lielākoties
atrodas Somijas ziemeļos un austrumos.
Informācija:

https://www.smy.fi/lv/forest-fi/graphs/forest-resources/ https://www.smy.fi/lv/forest- fi/forest-facts/finnish-forests-resources/
http://www.metla.fi/julkaisut/seuranta/pdf/state-of-finlands-forests-2011.pdf

2.3 Pasākumi, kas tiek veikti, lai motivētu sertifikāciju starp izejmateriālu
piegādātājiem
Iegūstot primārās izejvielas no mežiem un aizaugušām lauksaimniecības platībām, uzņēmums
informē piegādātājus par savu FSC augstvērtīgo dzīvotņu novērtēšanas sistēmu, lai saglabātu augstas
kvalitātes meža biotopus.
Lai palielinātu SBP prasībām atbilstošo sekundāro izejvielu daudzumu, uzsvars tiek likts uz
sertificētām piegādēm no kokzāģētavām. Kontrolētais materiāla daudzums tiek rūpīgi novērtēts, pirms to var
laist tirgū kā SBP atbilstošu biomasu. kokzāģētavas tiek mudinātas izmantot vairāk sertificētu materiālu.

2.4 Piegādes bāzes skaitliskais raksturojums
Supply Base
a.
b.
c.
d.
e.

Kopējās mežu platības piegādes bāzē (ha): 844,98 milj. ha
Pēc īpašumtiesību veida (ha): privātie īpašnieki 23,834 milj. ha, / valsts īpašumā 821,150 milj. ha
Pēc mežu tipa (ha): boreālie meži 746,590 milj. ha / mērenās joslas meži 98,395 milj. ha
Pēc apsaimniekošanas veida (ha): dabiski apsaimniekoti 844,98 milj. ha
Sertificēti meži (ha): FSC sertificēti meži 54,095 milj. ha, PEFC sertificēti meži 53,519 milj. ha

Aprakstiet ražas novākšanas veidu, kas vislabāk raksturo materiāla ieguvi: Kailcirte
Skaidrojums: Uzņēmums izejmateriālu iegūst vietās, kur veikta mežizstrāde (kailcirte, izlases cirte
vai retināšana), kā arī novācot aizaugušas lauksaimniecības zemes. Latvijā kailcirtes maksimālā platība var
būt 10 ha, bet tikai 3 no 23 mežu augšanas apstākļu veidiem. Nelielās platībās un lai izvairītos no augsnes
bojājumiem mitrās augsnēs, ciršanai tiek izmantoti rokas motorzāģi. Lielām platībām un ja augsnes stāvoklis
ļauj, tad koku ciršanai tiek izmantoti harvesteri. Apaļkoksne vai zari tiek nogādāti augšgala krautuvēs ar
forvarderu vai lauksaimniecības traktoru, kas pielāgots mežsaimniecības darbiem.

Vai Piegādes bāzē iekļautie meži tiek apsaimniekoti citiem mērķiem izņemot enerģētiskās
koksnes ieguvei? Jā – Vairumā gadījumu
Skaidrojums: Piegādes bāzes reģionā kokmateriāli tiek novākti galvenokārt koksnes un koksnes
izstrādājumu ražošanai. Šajā nozarē rodas daudz ciršanas atlikumu, kurus izmanto šķeldas ražošanā. Tomēr
daļu materiāla iegūst arī no aizaugušas lauksaimniecības zemes aizaugšanas.

Vai Piegāžu bāzē iekļautos mežus ir nodoms saglabāt, atjaunot vai veicināt dabisko
atjaunošanos 5 gadu laikā pēc ciršanas? Jā – Vairumā gadījumu
Skaidrojums: Latvijā nocirstu mežu atjaunošanu reglamentē Meža atjaunošanas, meža
ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi (MK No.308 spēkā no 09.05.2012.). Noteikumi nosaka, ka
nocirstās mežu platības ir jāatjauno (dabiski vai mākslīgi) 5 gadu laikā no nociršanas brīža. Ar izņēmumiem
purvainajos meža tipos, kur atjaunošana ir jāveic 10 gadu laikā. Latvijā šo procesu uzraugu valsts meža
dienests.

Vai biomasā izmantotā izejviela tika izņemta no meža kā kaitēkļu / slimību kontroles pasākuma
vai glābšanas darbības sastāvdaļa? Jā – Vairumā gadījumu
Skaidrojums: Katru gadu Latvijā sanitārā cirte tiek veikta slimību vai kaitēkļu bojātās teritorijās.
Pastāv iespēja, ka materiālus no šādām vietām var iekļaut piegādes ķēdē. 2020. gadā Latvijā kopumā tika
veikta sanitārā cirte 50 000 ha platībā. Šāda sanitārā ciršana tiek veikta, lai izvairītos no slimībām vai kaitēkļu
epidēmijām meža platībās.

Izejmateriāli
Ziņojuma periods no : 01 Jan 2021
Ziņojuma periods līdz: 30 Apr 2022
a. Kopējais izejvielu apjoms: 200,000-400,000 m3
b. Primāro izejvielu apjoms: 200,000-400,000 m3
c. Primāro izejvielu procentuālais daudzums iedalās šādās kategorijās:
- Sertificēts saskaņā ar SBP apstiprinātu meža apsaimniekošanas shēmu: 1% - 19%
- Nav sertificēts saskaņā ar SBP apstiprinātu meža apsaimniekošanas shēmu: 60% - 79%
d. Primāro izejvielu apjomā iekļaujamās sugas: Picea abies (Parastā egle, European spruce); Pinus
sylvestris (Parastā priede, Scots pine); Betula pendula (Āra bērzs, Silver birch); Betula pubescens (Purva
bērzs, Downy birch); Populus tremula (Parastā apse, Aspen); Alnus incana (Baltalksnis, Grey Alder);
Alnus glutinosa (Melnalksnis, Black alder); Quercus robur (Parastais ozols, Oak); Fraxinus excelsior
(Parastais osis, Ash); Salix alba (Vītols, White willow); Larix decidua (Eiropas lapegle, European larch);
Ulmus glabra (Goba, Wych elm); Ulmus laevis (Vīksna, European white elm);
e. Vai kāda no izmantotajām izejvielām, iespējams, nākusi no aizsargātām vai apdraudētām sugām?
Nē
- Sugu nosaukums: N/A
- Biomasas daļa, kas, iespējams, sastāv no šīs sugas (%): N/A
f. Lapu koki: proporcija no (%): 50,00
g. Skuju koki: proporcija no (%): 50,00
h. Biomasas proporcija, kas sastāv no zāģbaļķiem vai iegūta no tiem (%): 5,00
i. Norādiet vietējos noteikumus vai nozares standartus, kas nosaka zāģbaļķus: Nozarē apaļo
kokmateriālu uzskaite tiek kontrolēta saskaņā ar MK noteikumiem Nr.744 "Noteikumi par koku un apaļo
kokmateriālu uzskaiti". Šajos Ministru kabineta noteikumos minētie kokmateriāli ir jāmēra saskaņā ar
standartu LVS 82: 2020. Tajā aprakstīti visu Latvijā izmantoto apaļo kokmateriālu sortimentu uzmērīšanas
un kvalitātes noteikšanas principi.
j. Apaļkoksne no galvenajām cirtēm no mežiem > 40 gadu rotācijas periods – Biomasas Ražotāja
piegādātā ciršanas vidējais% apjoms (%):N/A
k. Primārā izejmateriāla daudzums no primārā meža: 200000 m3
l. List Primāro izejmateriālu procentuālais sadalījums, kas iegūts no primārā meža, sadalīts
apakšgrupās pēc SBP apstiprinātām meža apsaimniekošanas shēmām:
- Primārie izejmateriāli no primārā meža, kas sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža
apsaimniekošanas shēmas: 1% - 19%
- Primārie izejmateriāli no primārā meža, kas nav sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža
apsaimniekošanas shēmas: 60% - 79%
m. Sekundāro izejmateriālu apjoms: 1-200,000 m3
- Izejvielu fiziskā forma: skaidas, šķeldas
n. Terciārā izejmateriāla apjoms: 0 N/A
- Izejvielu fiziskā forma: N/A

Iegūto izejvielu īpatsvars katram pretenziju veidam pārskata periodā
Izejmateriālu
veids

Iegūts izmantojot
piegādes bāzes
novērtējumu (SBE) %

FSC %

PEFC %

SFI %

Primārais

85,00

15,00

0,00

0,00

Sekundārais

80,00

20,00

0,00

0,00

Terciārs

0,00

0,00

0,00

0,00

Cits

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Pamatpiegādes novērtējuma prasība
Vai piegādes bāzes novērtējums (SBE) ir pabeigts? Jā
SBP Biomasas piegāžu novērtējumā ir iekļauta:
• primārā koksne (malkas un zaru šķelda pēc mežistrādes)
• sekundārā koksne (šķelda, skaida pēc apaļkoka pārstrādes)
• nemeža zemju koksne (aizaugušas lauksaimniecības platības.)
SIA “RAIRU” no apstiprinātās biomasas ieguves avotiem un piegādēm saņemto biomasu definē kā SBPcompliant biomas (SBP atbilstošu biomasu).
Tiek izmantots SBP apstiprināts Reģionālais riska novērtējums Latvijai (28.09.2017).
Tiek izmantots SBP apstiprināts Reģionālais riska novērtējums Igaunijai (22.04.2016).

4 Piegādes bāzes novērtējums
4.1 Darbības joma
Izejmateriālu veido, kur iekļauti SBE: Primārais, Sekundārais
Izmantotie un SBP apstiprinātie reģionālie risku novērtējumi : Igaunija, Latvija
Saraksts ar valstīm, kuras iekļautas SBE:
Valsts: Latvija
Indikators ar noteiktu risku izmantotajā riska novērtējumā:
2.1.1 Biomasas ražotājs ir ieviesis atbilstošas kontroles sistēmas un procedūras, lai pārbaudītu, vai
meži un citas teritorijas ar augstu aizsardzības vērtību piegādes bāzē tiek identificētas un kartētas.
Noteiktā riska apraksts:
Tika noteikts, ka šis risks Latvijā ir augsts, jo nav pieejami dati par daļu no vērtīgām mežu platībām.
Latvijā ir veikts HCV monitorings un HCV zonas tiek parādītas datu pārvaldības sistēmā "OZOLS". Pastāv
risks, jo šīs teritorijas vēl nav aizsargātas ar likumu, tāpēc ciršanas darbiem var likumīgi iegūt izciršanas
licences.
Valsts: Latvija
Indikators ar noteiktu risku izmantotajā riska novērtējumā:
2.1.2 Biomasas ražotājs ir ieviesis atbilstošas kontroles sistēmas un procedūras, lai identificētu un
novērstu potenciālos draudus augstvērtīgiem mežiem un citām teritorijām no meža apsaimniekošanas
aktivitātēm.
Noteiktā riska apraksts:
Tika noteikts, ka šis risks Latvijā ir augsts, jo nav pieejami dati par daļu no vērtīgām mežu platībām.
Latvijā ir veikts HCV monitorings un HCV zonas tiek parādītas datu pārvaldības sistēmā "OZOLS". Pastāv
risks, jo šīs teritorijas vēl nav aizsargātas ar likumu, tāpēc ciršanas darbiem var likumīgi iegūt izciršanas
licences.
Valsts: Latvija
Indikators ar noteiktu risku izmantotajā riska novērtējumā:
2.8.1 Biomasas ražotājs ir ieviesis atbilstošas kontroles sistēmas un procedūras, lai pārbaudītu, vai ir
ieviesti atbilstoši drošības pasākumi, lai aizsargātu meža darbinieku veselību un drošību (CPET S12).
Noteiktā riska apraksts:
Latvijas reģionā ir trūkumi drošības prasībās mežizstrādes procesā, kas tiek veikts ar motorzāģiem.
Bieži notiek darba drošības noteikumu pārkāpumi mežizstrādē un nelaimes gadījumi.
Valsts: Igaunija
Indikators ar noteiktu risku izmantotajā riska novērtējumā:
2.1.2 Biomasas ražotājs ir ieviesis atbilstošas kontroles sistēmas un procedūras, lai identificētu un
novērstu potenciālos draudus augstvērtīgiem mežiem un citām teritorijām no meža apsaimniekošanas
aktivitātēm.
Noteiktā riska apraksts:

Igaunijas reģionā ir HCV apgabali. Ir bijuši gadījumi, kad mežizstrādes laikā šīs HCV iekārtas ir
bojātas vai iznīcinātas. Lai izvairītos no šādiem gadījumiem, valsts ir izveidojusi reģistrus, kuros var novērtēt
HCV objekta klātbūtni noteiktā apgabalā.

4.2 Pamatojums
SIA RAIRU izmanto SBP apstiprināto SBP reģionālo riska novērtējumu Latvijai (2017. gada 28.
septembris) un Reģionālais riska novērtējums Igaunijai (2016. gada 22. aprīlis). Šie novērtējumi ir līdzīgi FSC
CNRA Latvijai un Igaunijai. SIA RAIRU ir FSC CoC (piegādes ķēdes) sertificēts uzņēmums kopš 2015. gada
novembra un uztur Likumības pārbaudes sistēmu FSC kontrolētiem materiāliem.
Balstoties uz šiem SBP un FSC riska novērtējumiem, tika izstrādāta Piegādātāju pārbaudes
programma, lai nodrošinātu, ka visi riski ir identificēti un, ja iespējams, mazināti, tiek uzskatīts, ka tas nav
iekļauts SBP prasībām atbilstošās biomasas piegādēs.
Apspriežoties ar ieinteresētajām personām un sazinoties ar biomasas piegādātājiem, tika iegūta
papildu informācija par pašreizējiem “noteiktā riska” un “zemā riska” rādītājiem un nepieciešamības gadījumā
izmantoti risku mazināšanas pasākumi.

4.3 Risku analīzes rezultāti
Riska novērtējuma analīzē tika iekļautas un ņemtas vērā Latvijas normatīvo aktu prasības. Ņemot
vērā Latvijas mežsaimniecības nozares īpatnības un ekspertu ieteikumus un rekomendācijas, darba drošības
prasībām motorzāģa operatoru veiktajās mežizstrādes darbībās, putnu biotopu aizsardzībai (1. kategorija
HCV), biotopu aizsardzībai (3. kategorija HCV) un kultūrvēsturiskajās vietās (HCV 6. kategorija) tika piemērots
“noteikts risks” nesertificētajos mežos.
Igaunijai "noteikts risks" tika piemērots biotopu aizsardzībai (HCV 3. kategorija) un kultūrvēsturiskām
vietām (HCV 6. kategorija) nesertificētos mežos.
SIA RAIRU FSC Likumības pārbaudes sistēma ir atbilstoši pielāgota, lai novērstu SBP izvirzītos riskus.
Likumības pārbaudes sistēmā iekļautā koksne ir atbilstoša SBP prasībām.
Iegādājoties Kontrolētu materiālu, tiks pieņemts tikai FSC kontrolēts materiāls. Pirms šāda materiāla
iekļaušanas SBP sistēmā piegādātāja FSC Likumības pārbaudes sistēma tiks novērtēta, lai pārliecinātos par
tās atbilstību SBP prasībām. Pārbaužu veikšanas rezultātā ir radušās situācijas, kad uzņēmums, kurā ieviesta
FSC Likumības pārbaudes sistēma nespēj nodrošināt pietiekamus pierādījumus par sistēmā iekļauto materiālu
kontroli un materiālu izcelsmi (riski nav pietiekami mazināti). Kontrolētā koksne no šādiem uzņēmumiem netiks
realizēta kā SBP atbilstoša. Kā arī no kokzāģētavām, kurām ir šādi piegādātāji, šāda koksne netiks iekļauta
SBP sistēmā.
FSC sertificētais materiāls galvenokārt tiks iepirkts no sertificētām kokzāģētavām. Pirms materiāla
iegādes jāveic uzņēmumu pārbaude, lai pārliecinātos, ka visa kokzāģētavā izmantotā FSC sertificētā materiāla
izcelsme ir Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija vai Krievija. Šobrīd tiek novērtētas vietējās reģiona kokzāģētavas.
Problēmu ar izcelsmes pierādījumu ievākšanu nav.

4.4 Secinājumi
Pateicoties plašajai nozares pieredzei, uzņēmums ir izstrādājis veiksmīgu FSC Likumības pārbaudes
sistēmu un pielāgojis to SBP prasībām.

•
•
•
•

•
•
•

Sistēmas stiprās puses:
Lielākā daļa primāro izejvielu biomasas tiek kontrolēta tieši caur SIA RAIRU FSC Likumības pārbaudes
sistēmu, tāpēc uzņēmums būs pārliecināts par atbilstību SBP prasībām;
SBP atbilstoša materiāla realizācijai nepieciešamā materiāla izcelsmes valsts galvenokārt būs Latvija;
FSC sertificēta sekundārā izejvielu biomasa tiks pieņemta no kokzāģētavām;
FSC kontrolēta Sekundārās izejvielu biomasas izcelsme tiks pārbaudīta un pieņemta tikai tad, ja tā nāk
no Latvijas un Igaunijas.
Sistēmas vājās vietas ir šādas:
Grūtības iegūt informāciju par izcelsmi (līdz ieguves vietai);
Grūtības saskaņot darba drošības auditus pie kokzāģētavu piegādātāju mežizstrādes darbu veicējiem;
Apšaubāma kvalitāte un grūti pierādāma ticamība, pārbaudot piegādātājus, kuri ir ieviesuši FSC Likumības
pārbaudes sistēmu kokmateriālu kontrolei un kuri piegādā kokmateriālus kokzāģētavām no kurām plānots
iegūt SBP (SBP compliant biomass) atbilstošu biomasu. Tas samazina SBP atbilstošas biomasas drošas
ieguves iespēju no kokzāģētavām.

5 Piegādes bāzes novērtējuma process
SBE tika veikts, pamatojoties uz SIA RAIRU FSC sistēmas darbības jomu, izmantojot sistēmas
spēcīgo pusi, lai nodrošinātu atbilstību SBP atbilstošai biomasai.
SBP prasībām atbilstošās biomasas ražošanā uzņēmums lielākoties izmantos kontrolētu biomasu,
kas tiek kontrolēta, izmantojot uzņēmuma Likumības pārbaudes sistēmu. Kontrolēta biomasa, kuru kontrolē
citi uzņēmumi, tiek stingri novērtēta, pirms tā tiek iekļauta SBP atbilstošā biomasā. Uzņēmums ir samazinājis
kontrolēto materiālu izcelsmes reģionu, kuru iekļaus sistēmā. Tiks izmantota FSC kontrolēta koksnes biomasa
no Latvijas un Igaunijas. Kontrolētā biomasa no Igaunijas tika iekļauta reģiona dēļ, kurā uzņēmums darbojas,
jo tas atrodas tuvu Igaunijas robežām. Pastāv liela varbūtība, ka reģiona kokzāģētavās tiek izmantoti kontrolēti
materiāli no Igaunijas. FSC sertificēts materiāls tiks iegūts galvenokārt kā sekundāro izejvielu no
kokzāģētavām. .
SBE veikšanai tika izmantota meža sertifikācijas un koksnes produktu piegādes ķēžu konsultanta
palīdzība. Konsultants veiksmīgi izmanto mežsaimniecības zināšanas, kuras ieguvis apgūstot bakalaura un
maģistra grādus mežsaimniecībā, kā arī izmanto vairāk kā 3 gadu pieredzi FSC un PEFC piegādes ķēžu un
meža sertifikācijas ieviešanā.

6 Konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm
Mēnesi pirms SBP sertifikācijas ieviešanas audita tiks informētas ieinteresētās puses, lai sniegtu
jautājumus, kritiku, priekšlikumus par SIA RAIRU piegādes bāzes novērtējumu. Ieinteresēto personu saraksts
ir izveidots, iekļaujot vairāk nekā 50 ekonomikas, sociālās un vides nozares locekļus. Šādā veidā tiek
nodrošināts, ka tiks izveidota SBP sertifikācijai atbilstoša un ilgtspējīga sistēma, ņemot vērā ieinteresēto pušu
komentārus.
Atbildes uz ieinteresēto pušu komentāriem tiks sniegtas pēc to ieinteresēto pušu informēšanas un
komentāru saņemšanas.
Šobrīd nav saņemti komentāri saistībā par SIA RAIRU piegādes bāzes novērtējumu.

6.1 Atbilde uz ieinteresēto pušu komentāriem
N/A

7 Mazināšanas pasākumi
7.1 Mazināšanas pasākumi

Valsts:

Latvija

Noteiktā riska indikators:

2.1.1 Biomasas ražotājs ir ieviesis atbilstošas kontroles sistēmas un
procedūras, lai pārbaudītu, vai meži un citas teritorijas ar augstu aizsardzības
vērtību piegādes bāzē tiek identificētas un kartētas.

Riska apraksts:

Tika noteikts, ka šis risks Latvijā ir augsts, jo nav pieejami dati par
daļu no vērtīgām mežu platībām. Latvijā ir veikts HCV monitorings un HCV
zonas tiek parādītas datu pārvaldības sistēmā "OZOLS". Pastāv risks, jo šīs
teritorijas vēl nav aizsargātas ar likumu, tāpēc ciršanas darbiem var likumīgi
iegūt izciršanas licences.

Mazināšanas pasākumi:

Aizsargājamo putnu dzīvotņu noteikšana tiek veikta vienlaicīgi ar
augstvērtīgo biotopu auditiem, izmantojot augstvērtīgo meža biotopu
novērtēšanas anketu.
Gadījumā ja meža nogabalā ir koks, kura caurmērs 1,3 m virs sakņu
kakla ir vismaz 80 cm vai nogabalā ir liela ligzda, kuras diametrs ir virs 50 cm,
tad pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas tiek pieaicināts sertificēts
ornitologs, lai veiktu novērtējumu par potenciālu aizsargājamo putnu sugu
klātbūtni nogabalā un, ja nepieciešams, noteiktu izstrādes darbu
ierobežojumus. Mērķis ir saglabāt dzīvotnes kas piemērotas vai kurās jau
mitinās aizsargājamās putnu sugas.
Augstvērtīgo meža biotopu noteikšana tiek veikta izmantojot
augstvērtīgo meža biotopu novērtēšanas anketu, kas izveidota balstoties uz
publiski pieejamajiem eksperta izstrādātajiem materiāliem: “Kā atpazīt
bioloģiski
vērtīgu
mežu”
AS
“Latvijas
valsts
meži”,
2013
(http://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/LVM_Biomezi.pdf ),
noteikšanas rokasgrāmata “Eiropas savienības aizsargājamie biotopi Latvijā
2.
Precizēts
izdevums”
Latvijas
dabas
fons,
Rīga
2013
(https://daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/ROKASGR_biotopi_LV.pdf) un
informatīvs materiāls “Kā atpazīt bioloģiski augstvērtīgu mežaudzi savā
īpašumā”
Pasaules
dabas
fonds
sadarbībā
ar
WWF
(http://assets.wwflv.panda.org/downloads/biologiski_augstvertigas_mezaud
zes.pdf).
Kā atlases slānis tiek izmantota datu bāze OZOLS
(http://ozols.daba.gov.lv/). Lai veiktu šo pārbaudi nepieciešama informācija
par nogabalu, no kura tiek plānots iegūt izejmateriālu (Zemes vienības
kadastra numurs, kvartāla numurs un nogabala numurs). Ja datu bāzē
konkrētajā nogabalā tiek uzrādīts potenciāli iespējams augstvērtīgs meža
biotops, tad tiek veikts lauka audits un izmantojot augstvērtīgo meža biotopu

noteikšanas anketu. Ja, veicot auditu, nogabalā tiek iegūti vismaz 10 punkti,
tad tiek izvērtēta iespēja pieaicināt atbilstošu ekspertu, kurš sniegtu savu
vērtējumu par konkrēto meža nogabalu. Ja eksperts norāda, ka konkrētais
meža nogabals neatbilst augstvērtīga meža biotopa pazīmēm, tad koksni,
kuru iegūs no šī nogabala var iekļaut Likumības pārbaudes sistēmā un
pieņemt kā SBP atbilstošu koksni. Ja eksperts norāda, ka meža nogabals
atbilst augstvērtīga meža biotopa pazīmēm, tad šādu meža nogabalu
neizmantos izejmateriāla ieguvei un neiekļaus Likumības pārbaudes sistēmā
kā kontrolētu koksni. Ja datu bāzē tiek konstatēts apstiprināts augstvērtīgs
biotops, tad koksni no šī nogabala neiekļaus Likumības pārbaudes sistēmā
kā kontrolētu koksni.
Kultūrvēsturisko vērtību noteikšana tiek veikta vienlaicīgi ar
augstvērtīgo biotopu auditiem, izmantojot augstvērtīgo meža biotopu
novērtēšanas anketu. Tiek pārbaudīts vai nogabalā nav kapu vietu, stādītu
vecu koku (virs 150 gadiem) aleju, vecu muižu parku, pieminekļu u.c.
kultūrvēsturisku objektu. Ja tādi tiek konstatēti, tad tiek organizēta to
aizsardzība, lai tie netiktu bojāti vai izpostīti veicot mežizstrādes darbus.
Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināts pārstāvis no Nacionālās kultūras
mantojuma pārvaldes.

Valsts:
Noteiktā
indikators:

Latvija
riska

2.1.2 Biomasas ražotājs ir ieviesis atbilstošas kontroles sistēmas un
procedūras, lai identificētu un novērstu potenciālos draudus augstvērtīgiem mežiem
un citām teritorijām no meža apsaimniekošanas aktivitātēm.

Riska apraksts:

Tika noteikts, ka šis risks Latvijā ir augsts, jo nav pieejami dati par daļu no
vērtīgām mežu platībām. Latvijā ir veikts HCV monitorings un HCV zonas tiek
parādītas datu pārvaldības sistēmā "OZOLS". Pastāv risks, jo šīs teritorijas vēl nav
aizsargātas ar likumu, tāpēc ciršanas darbiem var likumīgi iegūt izciršanas licences.

Mazināšanas
pasākumi:

Aizsargājamo putnu dzīvotņu noteikšana tiek veikta vienlaicīgi ar
augstvērtīgo biotopu auditiem, izmantojot augstvērtīgo meža biotopu novērtēšanas
anketu.
Gadījumā ja meža nogabalā ir koks, kura caurmērs 1,3 m virs sakņu kakla ir
vismaz 80 cm vai nogabalā ir liela ligzda, kuras diametrs ir virs 50 cm, tad pirms
mežizstrādes darbu uzsākšanas tiek pieaicināts sertificēts ornitologs, lai veiktu
novērtējumu par potenciālu aizsargājamo putnu sugu klātbūtni nogabalā un, ja
nepieciešams, noteiktu izstrādes darbu ierobežojumus. Mērķis ir saglabāt dzīvotnes
kas piemērotas vai kurās jau mitinās aizsargājamās putnu sugas.
Augstvērtīgo meža biotopu noteikšana tiek veikta izmantojot augstvērtīgo
meža biotopu novērtēšanas anketu, kas izveidota balstoties uz publiski pieejamajiem
eksperta izstrādātajiem materiāliem: “Kā atpazīt bioloģiski vērtīgu mežu” AS “Latvijas
valsts
meži”,
2013
(http://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/LVM_Biomezi.pdf
),
noteikšanas rokasgrāmata “Eiropas savienības aizsargājamie biotopi Latvijā 2.
Precizēts
izdevums”
Latvijas
dabas
fons,
Rīga
2013
(https://daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/ROKASGR_biotopi_LV.pdf)
un

informatīvs materiāls “Kā atpazīt bioloģiski augstvērtīgu mežaudzi savā īpašumā”
Pasaules
dabas
fonds
sadarbībā
ar
WWF
(http://assets.wwflv.panda.org/downloads/biologiski_augstvertigas_mezaudzes.pdf).
Kā atlases slānis tiek izmantota datu bāze OZOLS (http://ozols.daba.gov.lv/).
Lai veiktu šo pārbaudi nepieciešama informācija par nogabalu, no kura tiek plānots
iegūt izejmateriālu (Zemes vienības kadastra numurs, kvartāla numurs un nogabala
numurs). Ja datu bāzē konkrētajā nogabalā tiek uzrādīts potenciāli iespējams
augstvērtīgs meža biotops, tad tiek veikts lauka audits un izmantojot augstvērtīgo
meža biotopu noteikšanas anketu. Ja, veicot auditu, nogabalā tiek iegūti vismaz 10
punkti, tad tiek izvērtēta iespēja pieaicināt atbilstošu ekspertu, kurš sniegtu savu
vērtējumu par konkrēto meža nogabalu. Ja eksperts norāda, ka konkrētais meža
nogabals neatbilst augstvērtīga meža biotopa pazīmēm, tad koksni, kuru iegūs no šī
nogabala var iekļaut Likumības pārbaudes sistēmā un pieņemt kā SBP atbilstošu
koksni. Ja eksperts norāda, ka meža nogabals atbilst augstvērtīga meža biotopa
pazīmēm, tad šādu meža nogabalu neizmantos izejmateriāla ieguvei un neiekļaus
Likumības pārbaudes sistēmā kā kontrolētu koksni. Ja datu bāzē tiek konstatēts
apstiprināts augstvērtīgs biotops, tad koksni no šī nogabala neiekļaus Likumības
pārbaudes sistēmā kā kontrolētu koksni.
Kultūrvēsturisko vērtību noteikšana tiek veikta vienlaicīgi ar augstvērtīgo
biotopu auditiem, izmantojot augstvērtīgo meža biotopu novērtēšanas anketu. Tiek
pārbaudīts vai nogabalā nav kapu vietu, stādītu vecu koku (virs 150 gadiem) aleju,
vecu muižu parku, pieminekļu u.c. kultūrvēsturisku objektu. Ja tādi tiek konstatēti, tad
tiek organizēta to aizsardzība, lai tie netiktu bojāti vai izpostīti veicot mežizstrādes
darbus. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināts pārstāvis no Nacionālās kultūras
mantojuma pārvaldes.

Valsts:

Latvija

Noteiktā riska indikators:

2.8.1 Biomasas ražotājs ir ieviesis atbilstošas kontroles sistēmas un
procedūras, lai pārbaudītu, vai ir ieviesti atbilstoši drošības pasākumi, lai
aizsargātu meža darbinieku veselību un drošību (CPET S12).

Riska apraksts:

Latvijas reģionā ir trūkumi drošības prasībās mežizstrādes procesā,
kas tiek veikts ar motorzāģiem. Bieži notiek darba drošības noteikumu
pārkāpumi mežizstrādē un nelaimes gadījumi.

Mazināšanas pasākumi:

Darba drošības auditi:
Darba drošības prasības tiek pārbaudītas atbilstoši Ministru
Kabineta 2012. gada noteikumiem Nr.310 “Darba aizsardzības prasības
mežsaimniecībā”. Auditu mērķis ir panākt sistemātisku darba aizsardzības
prasību ievērošanas uzlabošanos meža darbos izmantojot rokas motor
instrumentus. Tiek uzturēts saraksts ar mežizstrādātājiem ,kuri veic
mežizstrādes darbus meža nogabalos vai aizaugušajās teritorijās, no kurām
tiks pieņemts izejmateriāls.
Veicot darba drošības auditus, auditoram jāizvērtē katra identificētā
neatbilstība un jāklasificē tā kā “būtiska” vai “nebūtiska”.
Būtiska neatbilstība –

• darbus veic persona, kurai nav kvalifikācija attiecīgo darbu
veikšanai;
• veicot koku gāšanas un atzarošanas darbus ar motorzāģi,
persona nelieto:
o aizsargapavus ar speciālu aizsargkārtu darbam ar
motorzāģi;
o aizsargbikses vai uzlikas ar speciālu oderējumu;
o aizsargķiveri.
• darbos, kas saistīti ar koku gāšanu ar motorzāģi, nav
nodarbinātas vismaz divas personas, kas atrodas
savstarpējas redzamības vai dzirdamības robežās;
• netiek ievēroti bīstamās zonas minimālie attālumi - pieļauta
personu atrašanos bīstamajā zonā (izņemot koku gāzēja
palīgs);
• veicot koku gāšanas darbus bīstamās zonas nav apzīmētas ar
drošības zīmēm;
• tiek pārkāpti iekārušos koku noņemšanas nosacījumi;
• koku gāšanas darbi aizsargjoslās (gar elektriskajiem tīkliem,
gaisvadu un piekārtu kabeļu elektronisko sakaru tīkla līnijām,
dzelzceļa līnijām, naftas un gāzes vadiem, autoceļiem un ceļu
zemes nodalījuma joslā) tiek veikti bez saskaņošanas ar šo
objektu valdītājiem;
• darbi tiek veikti ar motorzāģi, kuram nedarbojas ķēdes
bremze;
• mežizstrādes tehnikai vērojama būtiska eļļas vai degvielas
noplūde;
• mežizstrādes darbos tiek izmantota traktortehnika, kas nav
speciāli aprīkota darbiem mežā;
• mežizstrādes darbi tiek veikti bez cirsmas izstrādes
tehnoloģiskās kartes.
Neatbilstība tiek klasificēta kā “būtiska”, ja tā pati par sevi, vai
kombinācijā ar iespējamajām nākotnes neatbilstībām rada fundamentālu
sistēmas kļūdu, kas neļauj izpildīt noteiktās prasības. Šāda rakstura kļūdas:
•
•
•

Turpinās ilgu laika periodu;
Atkārtojas, ir sistemātiskas;
Ietekmē lielu darbinieku skaitu.

Nebūtiska neatbilstība –
Neatbilstības, kas tiešā veidā neapdraud darbu veicējus, bet ir Darba
aizsardzības prasību pārkāpums.
Par “nebūtisku” neatbilstību klasificē šāda rakstura kļūdas:
•
•
•
•

Tā ir īslaicīga kļūda; vai
Tā ir netipiska/ne-sistemātiska, vai
Neatbilstībai ir šaura ietekme uz procesiem , personālu, un
Tā nerada fundamentālu sistēmas kļūdu, lai izpildītu
noteiktās prasības.

Termiņi Korektīvās Darbības Pieprasījuma veikšanai :
•
•

Ar
auditēto
mežizstrādātāju,
kuram
konstatētas
neatbilstības, ir jāvienojas par neatbilstības novēršanas
termiņu un, nepieciešamības gadījumā, atkārtotu auditu.
Ja noteiktajā termiņā mežizstrādātājs nav novērsis radušās
neatbilstības, tad tiek izvērtēta iespēja nesadarboties ar

konkrēto mežizstrādātāju un nepieņemt izejmateriālus no
nogabaliem, kuros darbus veicis šis mežizstrādātājs.

Valsts:

Igaunija

Noteiktā riska indikators:

2.1.2 Biomasas ražotājs ir ieviesis atbilstošas kontroles sistēmas un
procedūras, lai identificētu un novērstu potenciālos draudus augstvērtīgiem
mežiem un citām teritorijām no meža apsaimniekošanas aktivitātēm.

Riska apraksts:

Igaunijas reģionā ir HCV apgabali. Ir bijuši gadījumi, kad
mežizstrādes laikā šīs HCV iekārtas ir bojātas vai iznīcinātas. Lai izvairītos
no šādiem gadījumiem, valsts ir izveidojusi reģistrus, kuros var novērtēt HCV
objekta klātbūtni noteiktā apgabalā.

Mazināšanas pasākumi:

Tiek apzināti un risināti iespējamie draudi mežiem un citām
teritorijām ar augstvērtīgu vērtību no meža apsaimniekošanas
darbībām.
Lai izpildītu riska mazināšanas pasākumu augstvērtīgo mežu
novērtēšanā Organizācijai ir jānodrošina, ka tiek iegūts eksperta atzinums,
kas apliecina, ka attiecīgajā nogabalā, no kura tiks iegūts materiāls, kuru
Organizācija vēlas iekļaut SBP sistēmā, lai pieņemtu kā kontrolētu materiālu,
nav aizsargājams biotops. Kā indikators eksperta atzinuma nepieciešamībai
ir pārbaude https://register.metsad.ee/#/ datubāzē pieejamam biotopu
noteikšanas instrumentam, kurā tiek ievadīti dati par nogabalu. Informāciju
par šo pašu nogabalu pārbauda arī potenciālo augstvērtīgo biotopu
noteikšanas tabulā “metsaerldised_VEP_päring_21022018” (Šīs datubāzes
lietošana
aprakstīta
atsevišķā
paskaidrojumā
“Potentsiaalsete
vääriselupaikade andmebaasi seletuskiri”. Ja pārbaudes rezultātā tiek
konstatēts, ka nogabalā nav iespējams aizsargājams biotops, tad tālākas
pārbaudes nav nepieciešamas un koksni var pieņemt kā kontrolētu materiālu.
Ja tiek konstatēts, ka šajā nogabalā ir iespējams Aizsargājams biotops, tad
tiek lemts par to vai tiks veiktas tālāki riska mazināšanas pasākumi, vai arī
šo materiālu nepieņems kā kontrolētu.
Ja nogabalā ir konstatēts iespējams Aizsargājams biotops, tad tiek
pieaicināts sertificēts eksperts, kurš noteiks vai nogabalā ir Aizsargājams
biotops
(http://www.envir.ee/sites/default/files/koondnimekiri_tunnistustest_avalik_1.
pdf).
Ja iespējams lauka audits ir jāveic pirms mežizstrādes veikšanas.
Lai izpildītu pārbaudi Organizācijai nepieciešams Ciršanas
apliecinājums. Ja Ciršanas apliecinājums ir izsniegs vairākiem nogabaliem,
tad jāpārbauda visi Ciršanas apliecinājumā minētie nogabali, kaut arī koksne
netiek piegādāta no visiem Ciršanas apliecinājumā minētajiem nogabaliem.
Ja piegādātājs nav sniedzis Organizācijai nepieciešamo informāciju
(Ciršanas apliecinājumu) pirms piegādes, tad piegādes brīdī atbildīgā
persona veic pārbaudi https://register.metsad.ee/#/ biotopu noteikšanas
instrumentā un Potenciālo augstvērtīgo biotopu noteikšanas tabulā
“metsaerldised_VEP_päring_21022018”. Ja tiek konstatēts, ka šajā

nogabalā ir iespējams aizsargājams biotops, tad tiek lemts par to vai tiks
veikti tālāki riska mazināšanas pasākumi (pieaicināts sertificēts eksperts).
Lai izpildītu riska mazināšanas pasākumu kulturālo vērtību
noteikšanā Organizācijai ir jānodrošina, ka tiek iegūti pierādījumi, kas
apliecina, ka attiecīgajā nogabalā, no kura tiks iegūts materiāls, kuru
Organizācija vēlas iekļaut LPS sistēmā, lai pieņemtu kā kontrolētu materiālu,
nav kultūras objekts. Kā indikators eksperta atzinuma nepieciešamībai ir
pārbaude https://register.metsad.ee/#/ datubāzē pieejamajam kultūras
objektu noteikšanas instrumentam, kurā tiek ievadīti dati par nogabalu. Ja
pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka nogabalā nav kultūras objekts, tad
tālākas pārbaudes nav nepieciešamas un koksni var pieņemt kā kontrolētu
materiālu. Ja tiek konstatēts, ka šajā nogabalā ir kultūras objekts, tad tiek
lemts par to vai tiks veikti tālāki riska mazināšanas pasākumi, vai arī šo
materiālu nepieņems kā kontrolētu.
Ja nogabals, no kura tiek pieņemts materiāls, robežojas ar šo
objektu, tad nepieciešams veikt lauka pārbaudi, lai pārliecinātos, ka objekts
nav bojāts pēc mežizstrādes darbu veikšanas.
Ja pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka objekts ir bojāts,
Organizācija sazinās ar Piegādātāju un lemj par tālāko rīcību. Piegādes no
šī objekta netiek pieņemtas. Tiek izvērtēti lietas apstākļi un nolemts par
tālāko sadarbību ar Piegādātāju, apakšpiegādātāju un konkrēto
mežizstrādātāju.
Materiālu no nogabaliem, kuros konstatēti pārkāpumi saistībā ar
augstvērtīgajiem mežu biotopiem un kulturālajām vērtībām, netiek iekļauts
SBP sistēmā un realizēts kā SBP atbilstošs materiāls.

7.2 Kontrole un rezultāti
SIA RAIRU FSC Likumības pārbaudes sistēma ir pielāgota un ir piemērota, lai varētu mazināt riskus
un primāros izejmateriālus varētu realizēt kā SBP atbilstošus. SIA RAIRU Likumības pārbaudes sistēmā iekļauj
izejmateriālus, kurus iegūst meža teritorijās un aizaugušās citu zemes kategoriju platībās.
Šobrīd tiek veiktas pārbaudes kokzāģētavām no kurām tiks iegūts sekundārais izejmateriāls.
Pārbaudēs tiks iekļauti reģiona tuvākie sadarbības partneri, kas atrodas Vidzemē. Turpmākā darbībā tiks
izvērtētas kokzāģētavas, kuru atrašanās vieta ir Latgale un Zemgale. Veicot šīs pārbaudes, var secināt, ka
sertificētā materiāla izcelsmes pierādījumu iegūšana nesagādā problēmas. Tomēr grūtības sagādā FSC
kontrolētā materiāla piegādātāju novērtēšana. Galvenās problēmas:
•

Gadījumā, ja ir vairāki FSC kontrolētās koksnes piegādātāju vienai kokzāģētavai, veicot tālāku
izvērtējamu, problēmu sagādā sadarbības nodibināšana ar visiem piegādātājiem. Tiklīdz
viens no piegādātajiem atsakās sadarboties, viss kontrolētais materiāls nevar tikt iekļauts SBP
sistēmā.

•

Piegādātāju FSC Likumības pārbaudes sistēmas pilnībā neatbilst FSC nosacījumiem, līdz ar
to šādu izejmateriālu nevar iekļaut SBP sistēmā. Daži FSC Likumības pārbaudes sistēmas
uzturētāji neizpilda visus FSC nosacījumus atbilstoši standartam.

8 Riska indikatoru kontroles un pārbaudes pierādījumi
Detalizēti secinājumi par katru rādītāju ir norādīti 1. pielikumā, ja netiek izmantots reģionālais riska
novērtējums (RRA).
Vai RRA ir izmantots? Jā

9 Zinojuma pārskats
9.1 Pārskats
Šī sadaļa tiks papildināta pēc ieinteresēto pušu komentāru, jautājumu un ierosinājumu saņemšanas.

9.2 Publiskais vai papildu pārskats
Šī sadaļa tiks papildināta pēc ieinteresēto pušu komentāru, jautājumu un ierosinājumu saņemšanas.

10 Ziņojuma apstiprināšana
Piegādes bāzes pārskata apstiprināšana, ko veic uzņēmuma vadība

Ziņojumu
sagatavoja

Raitis Latvelis

Vārds, uzvārds

Neatkarīgais
konsultants
mežu
apsaimniekošanas
un
koksnes piegādes ķēžu
sertifikācijā
Amats

31 Maijs 2021

Datums

Zemāk norādītās personas apliecina, ka tās ir uzņēmuma galvenās vadības locekļi un
apstiprina, ka galvenā vadība atzīst šīs novērtējuma atskaites saturu kā precīzu un pareizu pirms
atskaites apstiprināšanas un pabeigšanas.

Ziņojumu
apstiprināja

Rolands Rudītis

Vārds, uzvārds

Ziņojumu
apstiprināja

Juris Rudītis

Vārds, uzvārds

Projektu vadītājs

Amats

Valdes priekšsēdētājs

Amats

31 Maijs 2021

Datums

31 Maijs 2021

Datums

