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1 Pārskats 

Ražotāja nosaukums:   ML DVĪŅI SIA 

Ražotāja atrašanās vieta:  Robežu iela 202, Ventspils, Latvija, LV-3601 

Ģeogrāfiskais stāvoklis:  56.901145⁰ N, 24.148358⁰ E 

Primārā kontaktpersona:  Iluta Veidemane , +37127808059 ,iluta@ml-dvini.lv 

Uzņēmuma mājas lapa:  http://www.ml-dvini.lv/   

Ziņojuma pabeigšanas datums: 20.05.2019 

Pēdējais sertifikācijas audits:  09.08.2019 

Sertifikācijas iestāde:  NEPCon OU  

Tulkojumi no angļu valodas:  Jā 

Izmantotais(-ie) SBP standarts(-i): 1 versija 1.0, SBP standarts 2-V1.0; SBP standarts 4-V1.0. ; SBP 

standarts 5-V1.0 (instrukcijas dokumenti 5A; B; C V1.1.) 

Saistīts ar izmantoto standartu (-iem): https://sbp-cert.org/documents/standards 

documents/standards   

SBP apstiprinātais reģionālais riska novērtējums: SBP reģionālais riska novērtējums novērtējums 

Latvijai, 17.09.2017 

Weblink to SBE uzņēmuma vietnē: http://www.ml-dvini.lv/   

 

Norādiet, kā pašreizējais novērtējums atbilst pamatpiegādes novērtējumu ciklam 

Galvenais 

(sākotnējais) 

novērtējums 

Pirmā 

uzraudzība 
Otrā 

uzraudzība 

Trešā 

uzraudzība 

Ceturtā 

uzraudzība 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

http://www.ml-dvini.lv/
https://sbp-cert.org/documents/standards%20documents/standards
https://sbp-cert.org/documents/standards%20documents/standards
http://www.ml-dvini.lv/
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2 Pamatpiegādes atskaite 

2.1 Vispārīgais raksturojums 

SIA ML DVINI lielāko daļu izejvielu iegādājas biomasas (šķeldas) ražošanai: zarus kā koksnes 

atlikumus mežizstrādē un zarus no mežiem, kas nav meži, kā arī malku. 

Biomasu galvenokārt iegūst no mūsu pašu produkcijas. 

Tikai biomasas izcelsmes reģions ir Latvija 

Dati par piegādes periodu: Sākot no / līdz 2019. gada 1. janvāris / 2019. gada 1. janvāris 

Kontrolēta izejviela: 0% 

SBP atbilstoša (SBP-Compliant) primārais izejmateriāls: 100% (~ 16–22 piegādātāji) 

No meža ~ 53,75% (~ 16 piegādātāji 

Nemeža zeme ~ 46,25% (~ 22 piegādātāji) 

SBP kontrolētās primārās izejvielas: 0% 

SBP saderīgas sekundārās izejvielas: 0% 

SBP kontrolētās sekundārās izejvielas: 0% 

Ar SBP saderīgs terciārais izejmateriāls: 0% 

SBP neatbilstoša izejviela: 0% 

Izejmateriāla koksnes sugas: Picea abies (L.) H. Karst .; Pinus sylvestris L .; Alnus glutinosa (L.) 

Gaertn .; Alnus incana (L.) Moench; Populus tremula (L.); Betula pendula (Roth); Betula pubescens 

(Ehrh.) 

 Darbības, kas veiktas, lai veicinātu sertificēšanu starp izejvielu piegādātājiem 

Sniedziet aprakstu par darbībām, kas veiktas, lai veicinātu sertificēšanu izejvielu piegādātāju starpā. 

Informācija par LATVIJAS meža resursiem 

LATVIJAS mežu resursi  

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.  
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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 (Valsts 

meža dienests: www.vmd.gov.lv, 2015. gads). 

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 %).  

(Valsts meža dienests: www.vmd.gov.lv, 2015. gads)  

 

Mežu iedalījums pēc dominējošām sugām:  

• Priede: 34,3 %  

• Egle: 18, %  

• Bērzs: 30,8 %  

• Melnalksnis: 3,0 %  

• Baltalksnis: 7,4 %  

• Apse: 5,4 %  

• Ozols: 0,5 %  

• Osis: 0,3 %  

• Citas sugas: 0,3 %  

(Valsts meža dienests: www.vmd.gov.lv, 2015. gads)  

Koku sugu īpatsvars meža atjaunošanā, sadalījums pēc platības:  

• Priede: 20 %  

• Egle: 17 %  

• Bērzs: 28 %  

• Baltalksnis: 12 %  

• Apse: 20 %  

• Citas sugas: 3 % 

(Valsts meža dienests: www.vmd.gov.lv, 2015. gads)  
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Koksnes ieguve sadalījumā pēc ciršu veidiem, sadalījums pēc saražotā apjoma:  

• Nobeiguma cirte: 81,00 %  

• Retināšanas cirte: 12,57 %  

• Sanitārā kailcirte: 3,63 %  

• Sanitāra izlases cirte: 1,43 %  

• Atmežošanas cirte: 0,76 %  

• Citi ciršu veidi 0,06 % 

(Valsts meža dienests: www.vmd.gov.lv, 2015. gads)  

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 (LR Zemkopības ministrija: www.zm.gov.lv).  

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 meža dienests: www.vmd.gov.lv). 

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 (AS Latvijas valsts 

meži: www.lvm.lv).  

2015.gadā meža nozares produkcijas eksports sasniedza 2,010 miljardus eiro lielus 

ienākumus (LR Zemkopības ministrija: www.zm.gov.lv ).  

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 683 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Dabas 

aizsardzības pārvalde: daba.gov.lv). 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 bija 40 595 ha, katru 
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gadu mikroliegumu platības nedaudz palielinās. Bioloģiski augstvērtīgu mežaudžu apzināšana un 

aizsardzības pasākumu ieviešana 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, avotaines, mikro ieplakas un citas struktūras, veicinot daudzu organismu mājvietu 

saglabāšanu.  

Latvija ir ratificējusi 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  

Teritorijas, kurās atpūtas nodrošināšana ir viens no galvenajiem meža apsaimniekošanas mērķiem, 

veido līdz 8 % no kopējās mežu platības jeb 293 000 hektārus (2012. gads). Skatu torņi, izziņas 

takas, kultūrvēsturiski dabas objekti, laukumi pikniku rīkošanai – tie ir tikai daži no mežos 

pieejamajiem atpūtas infrastruktūras objektiem, kurus bez maksas var izmantot ikviens. Īpaša 

uzmanība šādu teritoriju iekārtošanai tiek pievērsta valsts īpašumā esošajos mežos. Atpūtai 

paredzētās mežu platības ietver nacionālos parkus (izņemot īpaši aizsargājamas teritorijas), dabas 

parkus, aizsargājamo ainavu apvidus, aizsargājamos dendroloģiskos stādījumus un aizsargājamos 

ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos objektus, vietējās nozīmes dabas parkus, Baltijas jūras krasta 

kāpas aizsargjoslu, aizsargjoslas ap pilsētām, mežus pilsētu administratīvajās teritorijās. Daļu 

Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) apsaimnieko Vides aizsardzības un reģionālas 

attīstības ministrijas pakļautībā esošā Dabas aizsardzības pārvalde.  

Sertifikācija  

A/S „Latvijas valsts meži” un privāto īpašnieku meži tiek sertificēti atbilstoši FSC un PEFC 

sertifikācijas sistēmām. Aptuveni 1, 737 milj. ha Latvijas mežu no kopējās 3 056 578 ha mežu 

platības ir sertificēti saskaņā ar FSC un/vai PEFC sertifikācijas sistēmām (2015.gads). Latvijā 

darbojas abas minētās sistēmas.  

2.2 Galvenajā cirtē iegūtā izejmateriāla apjoma 

noteikšanas metode  

Biomasas no primārā izejmateriāla īpatsvars no galvenās cirtes ir aptuveni 50-80% salīdzinājumā ar 

citiem izejmateriāla veidiem. Primārie izejmateriāli tiek iegūti no pamat piegādes (Supply Base 
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Area) teritorijas zonas, un tos veido apaļkoksne (malkas, papīrmalkas sortimenti), kā arī zari kā 

koksnes atlikumi.  

Izejmateriālus iegūst labi attīstītā, brīvā un atvērtā tirgū, kur valda citu patērētāju konkurence. 

Visiem uzņēmumiem mežsaimniecības nozarē ir publiski pieejami piedāvātā sortimenta cenrāži. 

Tajos ir skaidri norādīts, ka zāģbaļķi (tai skaitā apdares baļķi) ir visvērtīgākā produkcija, taču 

malkai paredzētā koksne (SBP biomasai) ir ievērojami mazvērtīgāka. Šī informācija ir iegūta no 

dokumentiem un datiem, ko ir iesnieguši piegādātāji un personas, kas nodarbojas ar mežu 

attīstīšanu.  

2.3 Izejmateriāla plūsmas diagramma 

  

2.4 Pamatpiegādes areāla skaitliskais raksturojums 

Pamatpiegādes areāla raksturojums  

a. Kopējā pamatpiegādes areāla platība (ha): Latvijas Republika - 3 056 475 ha kopplatība no visiem 
mežu veidiem;  

b. Īpašumtiesību sadalījums (ha): 1,495,616 ha valsts īpašumā; 1,560,961 ha privātīpašumā; 

c.  Meža veids (ha):  Hemiboriālie meži, 3 056 475 ha; 

d. Mežsaimniecības veidi (ha): apsaimniekoti, daļēji dabiski meži: 3 056 475 ha 

e. Sertificētās mežu platības (ha): FSC ~1,05 milj/ ha FSC  sertificēti  un/ vai ~1,8 milj PEFC sertificētu 

Izejmateriāla raksturojums  

a. Kopējais saražotās biomasas apjoms: 18 546 m3  

b. Primārā izejmateriāla apjoms: 8 546 m3 m3
  

c. No meža-10849 m3, no nemeža zemēm: 7697 m3  

Chips from 
forest 
54%

Chips from non-
forest land 

46%
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d. Uzskaitiet primāro izejmateriālu (g) procentuālo sadalījumu turpmāk minētajās kategorijās.  

e. Sadaliet apakšgrupās pēc SBP apstiprinātām meža apsaimniekošanas shēmām:  

• Sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas: 0%  

• Nav sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža apsaimniekošanas shēmas: 100%  

f. Uzskaitiet visas koksnes sugas, kas tiek izmantotas kā primārais izejmateriāls, iekļaujot botānisko 
nosaukumu:  

Parastā egle Picea abies (Karst.); parastā priede Pinus sylvestris (L.); melnalksnis Alnus glutinosa 
(Gaertn.); baltalksnis Alnus incana (Moench.); parastā apse Populus tremula (L.); āra bērzs Betula 
pendula (Roth.); purva bērzs Betula pubescens (Ehrh); parastais osis Fraxinus excelsior (L.); parastā 
liepa Tilia cordata (Mill.); vītolu sugas Salix spp.  

g. Primārā izejmateriāla apjoms no primārā meža: 0 %  

h. Uzskaitiet primāro izejmateriālu procentuālo sadalījumu, kas iegūti no primārā meža (j), sadalījumā pa 
norādītajām kategorijām. Sadaliet apakšgrupās pēc SBP apstiprinātām meža apsaimniekošanas 
shēmām:  

- -  Primārie izejmateriāli no primārā meža, kas sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža 
apsaimniekošanas shēmas: 0%  

- -  Primārie izejmateriāli no primārā meža, kas nav sertificēts pēc SBP apstiprinātas meža 
apsaimniekošanas shēmas: 0%  

i. Sekundārā izejmateriāla apjoms: šķelda (pārpalikumi kokzāģētavās) kā produkcijas ražošanas 
pārpalikumi tiek iepirkti ar Latvijas izcelsmi: 0 tonnas  

j. Terciārā izejmateriāla apjoms: 0 tonnas  
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3 Pamatpiegādes izvērtējums (Supply Base 

Evaluation - SBE) 

SBE sistēma ir 
ietverta tvērumā 

SBE sistēma nav 
ietverta tvērumā 

☒ ☐ 

 

SBP Biomasas pamatpiegādes izvērtējumā ir ietverti:  

• primārā koksne (apaļkoksnes malkas sortimenti un zaru šķelda pēc mežistrādes);  

• ārpus meža zemju koksne (aizaugušu lauksaimniecības platību, elektrolīniju un grāvju 

platību koksne, pēc attīrīšanas)  

SIA  ML DVĪŅI no apstiprinātās biomasas ieguves avotiem un piegādēm, saņemto biomasu definē 

kā SBP-compliant biomass.  

Par pamatu SIA ML DVINI izmantoja jau izstrādāto starpposma riska novērtēšanas projektu 

Abu veidu biomasas izcelsmes riska kategorija un pamatojums ir "noteikts risks", kurā riska līmenis 

ir mainīts un pārskatīts reģionālā riska novērtēšanas un novērtēšanas procesā, ņemot vērā SIA ML 

DVINI darbības veidu un profilu 

Pārskatīts un atjaunināts riska novērtējums tika nosūtīts sabiedriskajai apspriešanai. Riska 

novērtējums (RA) tika nosūtīts uz sabiedrisko apspriešanu 2019. gada 20. maijā. 

Piegādes bāzes ziņojums, kurā aprakstīti riska mazināšanas pasākumi, kas apvienoti ar riska 

novērtējumu, ir publiski pieejams SIA ML Dvini mājaslapā. 

 Riska novērtējumu iedala: “zems risks”, “noteikts risks” vai “nenoteikts risks”. 

 

Sniedziet īsu kopsavilkumu par to, kāpēc tika noteikts, ka SBE ir nepieciešama vai nav nepieciešama. 
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4 Piegādes ķēdes novērtējums 

4.1 Darbības joma 

 Attiecas uz laika posmu pirms reģistrēšanās, reģistrēšanās vai pēc reģistrēšanās. 

 

 Attiecas uz sekundārajām izejvielām pēc apaļas koksnes apstrādes kā koksnes atlikumi: zāģu 

skaidas un skaidas. 

4.2 Pamatojums 

Riska novērtējums ir izstrādāts saskaņā ar SBP standartu Nr. 1; Nr. 2 versija 1.0, 2015. gada marts, 

novērtējot katra SBP rādītāja riska kategorijas. Aprakstot un novērtējot riskus, uzņēmums ieguva 

padziļinātu izpratni par koksnes piegādes riskiem, kas varētu ietekmēt neatbilstoša SBP materiāla 

pieņemšanu biomasas ražošanai. 

Īstenojot efektīvus riska mazināšanas pasākumus, uzņēmumam ir iespēja iegādāties SBP apstiprinātu 

un piemērotu sortimentu, lai ražotu nepieciešamo daudzumu SBP atbilstošu biomasas produktu 

Īstenojot efektīvus riska mazināšanas pasākumus, uzņēmumam ir iespēja iegādāties SBP apstiprinātu 

un piemērotu sortimentu, lai ražotu nepieciešamo daudzumu SBP atbilstošu biomasas produktu 

Izstrādāto riska indikatoru klasifikācija ir sadalīta no iespējamā riska uz zemāku risku. 

Riska novērtēšanas posmā tika ņemts vērā Latvijas riska novērtējums, kas bija pieejams 

konsultāciju procesa laikā SBP tīmekļa vietnē. 

Sākotnēji SIA ML DVINI izstrādāja riska novērtējumu, pamatojoties uz SBP standarta Nr. 1 versiju 

1.0, 2015. gads. Riska novērtējums un sabiedriskā riska novērtējums, ko izstrādājusi NEPCon. 

Norādītās riska kategorijas "definēts risks" indikatori un tie rādītāji, kuru riska līmenis tika mainīts 

riska novērtēšanas procesā (piemēram, 1.1.2., 1.4.1., 2.2.5., Sk. Reģionālā riska projekta versiju) 

Novērtējums Latvijai), tika pārskatīti, novērtēti atbilstoši valsts likumu un normatīvo aktu prasībām, 

valsts politikai (meža nozares, dabas aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības uc jomā), gada 

pārskatam un publikācijām atbildīgajām valsts institūcijām un ķermeņi). Turklāt riska novērtējums 

ir veikts, sazinoties un konsultējoties ar ieinteresētajām personām un vadošajiem ekspertiem dabas 

aizsardzības un mežsaimniecības nozarē. 

Sabiedriskās apspriešanās laikā ar ieinteresētajām personām, kā arī sazinoties ar biomasas 

piegādātājiem, ir iegūta papildu informācija, kas saistīta ar pašreizējiem "definētā riska" un "zemā 

riska" rādītājiem, kā arī indeksi, riska indikatoros sniegtā informācija riska novērtēšanas laikā nav 
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mainīta. Tādējādi SIA ML DVINI riska novērtējuma ziņojums neatšķiras no Latvijas reģionālā riska 

novērtējuma projekta. 

Konsultējoties ar ieinteresētajām personām, sazinoties ar biomasas piegādātājiem, tika iegūta 

informācija un apstiprinājums, kuri no riska indikatoriem tieši interesē Latvijas meža nozari. 

 SIA ML DVINI ir izstrādājis riska mazināšanas un kontroles mehānismu savu biomasas krājumu un 

piegādātāju novērtēšanai un apstiprināšanai, piegādātajiem produktiem, kas atbilst SBP atbilstošajam 

biomasas statusam, piesaistot neatkarīgus biotopu ekspertus, profesionālu mežizstrādes uzņēmumu 

ekspertus un dabas aizsardzības speciālistus. . 

4.3 Risku analīzes rezultāti 

Riska novērtējuma analīzē tika iekļautas prasības, kuras reglamentēja Latvijas Republikas 

normatīvie akti. 

Ņemot vērā Latvijas specifiku, kā arī ekspertu ieteikumus un ieteikumus, "definētais risks" tika 

izmantots biotopu aizsardzībai (HCV 3. kategorija), darba drošībai, putnu biotopu saglabāšanai 

(HCV 1. kategorija) un kultūras mantojuma objektiem (HCV 6. kategorija) .. 

4.4 Piegādātāju pārbaudes programmas rezultāti 

SBP apstiprināto piegādātāju pārbaužu rezultāti, kas aprakstīti turpmāk un saistīti ar noteiktajiem 

riskiem, ir pieejami trešajām personām un ieinteresētajām personām kā veikto pārbaužu 

dokumentāls pierādījums. 

Riska novērtējuma laikā tika iegūta informācija, pamatojoties gan uz normatīvajiem aktiem, gan uz 

informācijas fizisko pārbaudi uz vietas visām SBE riska kategorijām; tika apstiprināts, ka zināmu 

risku var iedalīt četrās kategorijās - biotopu aizsardzībā (HCV 3. kategorija), darba drošībā, putnu 

dzīvotņu saglabāšanā (1. HCV kategorija) un kultūras mantojuma objektos (HCV 6. kategorijā), 

savukārt risks pārējās kategorijās ir zems. 

Primārās koksnes riska novērtējums un riska mazināšanas mehānismu atbilstības auditi apstiprināja 

noteikto risku nozīmīgumu mežsaimniecībā. 

Otrreizējā koksnes piegādes pārbaude, tieša piegāde no zāģētavām, kurām meža zemes gabala 

piegādes līmenī tiek veikti riska mazināšanas pasākumi.. 
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4.5 Noslēgums 

No 2019. gada 1. janvāra, kad uzņēmumā tika ierosināts ieviest SBP SBE standartu prasības, tika 

pārskatīta koksnes piegādātāju struktūra un iepirktā materiāla atbilstība noteiktajiem SBP riskiem 

koksnes izcelsmes reģionam Latvija. No pārskata secināts, ka tikai neliela daļa piegādātāju, kuri 

veic mežizstrādi un kuriem ir kompetence novērtēt SBP riska novērtējumā definētos riskus, kuri ir 

apstiprināti kā SBP koksnes piegādātāji, nav sertificēti saskaņā ar FSC vai PEFC standarta 

prasībām. 

Pieejamais FSC vai PEFC sertificēta materiāls apjoms nav pietiekams, lai nodrošinātu 100% no 

iepirktās biomasas ir SBP atbilstoša biomasa. Riska mazināšanas pasākumu ieviešanas rezultātā 

SIA ML DVĪŅI ir apstiprinājusi, ka visi piegādātāji (kokmateriālu piegādātāji, kas iegūst koksni no 

savu vai citu īpašnieku mežiem) var nodrošināt riska mazināšanas pasākumu izpildi, lai 

piegādātajam materiālam nodrošinātu atbilstību SBP SBE zema riska kategorijai. 

Pārskata periodā uzņēmums ir veicis riska mazināšanas pasākumus visu piegādātāju piegādēm meža 

līmenī, lai apstiprinātu izejmateriāla atbilstību SBP prasībām. 
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5 Pamatpiegādes novērtējuma process 

SIA ML DVĪŅI  novērtējums par SBP atbilstošu biomasu ir saistīts tikai ar piegādēm no izcelsme 

reģiona Latvija, kā arī ar biomasas ieguvi: 

• SBP apstiprinātas mežsaimniecības shēmas ietvaros; 

• kā zema riska izejmateriāla ieguvi, zems risks apstiprināts SBE sistēmas ietvaros; 

• SBP apstiprināta piegādes ķēde atbilstoši sistēmas prasībām; 

• kokapstrādes (koksnes primārās pārstrādes) atlikumi, pārpalikumi. 

 

Riska novērtējuma rezultāti tika iegūti mežizstrādes uzņēmumu revīzijās, kas apstiprināja 

nepieciešamās darbības risku samazināšanai. Tika veiktas papildu konsultācijas ar citiem 

mežsaimniecības, mežizstrādes uzņēmumiem un iegūtos rezultātus un pieredzi publiski apsprieda ar 

nevalstiskajām organizācijām. 

Apstiprinot SBP prasību izpildi un novērtējot piegādātāju, mežizstrādātāju un apstrādātāju 

kompetenci, tika iesaistīti eksperti gan darba drošības jomā, gan biotopu un putnu ligzdu 

identificēšanā, kā arī potenciālo kultūras mantojuma objektu identificēšanā. Uzņēmums ir izstrādājis 

un piemēro riska mazināšanas procedūru, kurā aprakstīti identificētie riska mazināšanas pasākumi un 

rīki. 

Uzņēmums ir sagatavojis un piemērojis katra riska indikatora verifikācijas anketas, lai objektīvi 

novērtētu un iegūtu vispārīgu informāciju par katru koksnes ieguves vietu, kas ir apstiprināta vai 

neapstiprināta kā SBP atbilstoša biomasa.  

Revīziju biežums un plāns ir izstrādāts tādā veidā, ka koksne no cirsmām (meža apsaimniekošanas 

vienībām), kas nāk no apstiprinātiem piegādātājiem (izmantojot pārbaudes instrumentus Latbio un 

Ozols), tika pārbaudīta sešu mēnešu periodā. . Revīzijas tiek veiktas pirms mežizstrādes un tās laikā. 

Revīzijas procedūra uzņēmumā ir pieejama tikai pēc pieprasījuma, ievērojot konfidencialitāti, un tā 

tiek prezentēta un apspriesta ar ieinteresētajām personām, lai to efektīvi uzlabotu. SBE sistēmas 

izstrādi piegādes novērtēšanai un risku mazinošiem pasākumiem veic SIA ML DVINI uzņēmuma 

loģistikas vadītājs ar 20 gadu pieredzi Latvijas iepirkumu tirgū, ilggadīgu pieredzi FSC sistēmas 

uzturēšanā un koksnes izcelsmes novērtēšanā meža apsaimniekošanā un 5 gadus ilga pieredze un 

zināšanas mežsaimniecībā, koksnes piegādēs, iepirkumos un likumdošanā. Par pamatu SBP un SBE 

risku mazināšanas sistēmas izveidošanai tika ņemtas FSC piegādes un FSC Forest sertifikācijas 
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sistēmas standartu prasības, darbinieku kompetence koksnes piegādes ķēdē, kā arī zināšanas 

mežsaimniecībā, kokrūpniecībā un to likumība. koksnes piederumi. 

. 
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6 Konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm 

2019. gada 20. maijā SIA ML DVINI tīmekļa vietnē publicēja SBP riska novērtējumu. Informācijas 

vēstule par izstrādāto riska novērtējumu saskaņā ar SBP standartu tika elektroniski nosūtīta 

ieinteresētajām personām. Ieinteresēto personu saraksts ir izveidots tā, lai tajā būtu iekļauts 

maksimālais saņēmēju skaits, kas pārstāv sabiedrības, kā arī pašvaldību ekonomiskās, sociālās un 

vides intereses. Kopējais ieinteresēto pušu pārstāvju skaits ir 86. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā plānotas tikšanās ar ieinteresētajām personām klātienē, kā arī 

sarakste un telefona intervijas. 

6.1 Atbilde uz ieinteresēto pušu komentāriem 

Sniedziet visu saņemto ieinteresēto personu komentāru kopsavilkumu un to, kā komentāri tika ņemti 

vērā SBE procesā. 

 

Apspriešanās laikā ar ieinteresētajām personām netika saņemti komentāri saistībā ar SBP sistēmu 

un piegādes bāzes novērtēšanas procesu. Lielākajai daļai ieinteresētās puses pārstāvošo personu, ar 

kurām notika apspriešanās tiešā konsultāciju procesa ietvaros, komentāri vai jautājumi par 

organizācijas pieeju SBP / SBE sertifikācijas jautājumiem un riska mazināšanas pasākumiem 

nebija. Valsts darba inspekcija informēja, ka tā ir veikusi pārbaudi ražošanas vietā un izvērtējusi 

organizācijas Darba aizsardzības sistēmu, un to, ka neatbilstības nav konstatētas. Meža nozares 

arodbiedrība pauda gatavību nākotnē izveidot sociālo dialogu un sadarboties. Valsts meža dienesta 

pārstāvis pauda viedokli, ka vairums SBP sertifikācijas sistēmas prasību ir balstītas uz 

mežsaimniecības likumdošanas prasībām, kurus kontrole ir Valsts meža dienesta pārziņā. Valsts 

meža dienesta pārstāvis pauda gatavību apspriest un izvērtēt papildus prasības, ko nepieciešams 

izvērtēt SBP sertifikācijas ietvaros. 
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7 Sākotnējā risku novērtējuma pārskats 

Riska novērtējuma rezultātu kopsavilkums ir sniegts tabulā zemāk. 

Katra rādītāja riska novērtējuma līmenis, ko pārskata SIA ML DVINI, ir izstrādāts ar SBP 

apstiprināto Latvijas reģionālā riska novērtējumu 

 

https://sbp-cert.org/docs/SBP-endorsed-Regional-Risk-Assessment-for-Latvia.pdf  

Definētās riska specifikācijas "īpašs risks" rādītāji un tie rādītāji, kuru riska pakāpe tika mainīta 

riska novērtēšanas procesā, tika pārskatīti, novērtēti atbilstoši likumu, valsts politikas prasībām 

(meža nozares, dabas aizsardzība, bioloģiskā daudzveidība utt.), gada pārskats un publikācijas 

atbildīgajām valsts institūcijām un struktūrām). Turklāt riska precizēšana tika veikta, apspriežoties 

ar ieinteresētajām personām un vadošajiem ekspertiem dabas aizsardzības un mežsaimniecības 

nozarēs. 

Pirms un pēc riska novērtējuma publicēšanas SIA ML DVINI ir sācis riska mazināšanas procesu 

noteiktajām riska kategorijām. Rezultāti parādīti 7. un 8. tabulā. 

Riska novērtējuma rezultāti ir apkopoti tabulā zemāk. 

Pēc riska novērtējuma publicēšanas SIA ML DVINI sāka pārbaudīt divus atlasītos riskus objektā. 

Rezultāti ir parādīti 7. un 8. punktā. 

1. tabula. Visu rādītāju riska novērtējuma rezultātu pārskats (pirms piegādātāja verifikācijas 

programmas (SVP)) 

 

Indikators 
Sākotnējais risku novērtējums  

Indikator 
Sākotnējais risku novērtējums 

Definēts Zems Nenoteikts  Definēts Zems Nenoteikts 

1.1.1 X    2.3.1 X   

1.1.2 X    2.3.2 X   

1.1.3 X    2.3.3 X   

1.2.1 X    2.4.1 X   

1.3.1 X    2.4.2 X   

1.4.1 X    2.3.4 X   

1.5.1 X    1.5.2 X   

1.6.1 X    2.5.2 X   

https://sbp-cert.org/docs/SBP-endorsed-Regional-Risk-Assessment-for-Latvia.pdf
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1.1.2  X   1.6.2 X   

2.1.2  X   2.7.1 X   

2.3.1 X    2.7.2 X   

1.2.2 X    2.3.7 X   

2.2.2 X    2.7.4 X   

2.3.2 X    2.7.5 X   

2.2.4 X    2.8.1  X  

2.2.5 X    2.9.1 X   

2.2.6 X    2.9.2 X   

2.2.7 X    2.10.1 X   

2.2.8 X        

2.2.9 X        
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8 Piegādātāju pārbaudes programma 

8.1 Piegādātāju pārbaudes programmas apraksts 

➢ Riska mazināšanas pasākumi ir saistīti ar šādām izejvielu kategorijām: 

➢ primāro izejvielu piegādi no Latvijas meža īpašumiem pirms mežizstrādes un pēc 

mežizstrādes, kā arī mežizstrādes laikā; 

➢  sekundārie izejvielu piegādātāji; 

➢ primāro biomasu nevar kvalificēt, un tā neattiecas uz tādām koku sugām kā ozols, osis, 

kļava, goba, ja to diametrs uz celma ir lielāks par 70 cm 

➢ Primārajām izejvielu piegādēm uzņēmums reģistrē un pārbauda visu informāciju par 

ienākošās koksnes izcelsmi meža zemes gabala līmenī, lai izslēgtu iespēju, ka piegādātāji 

iesniedz mežizstrādes sertifikātus citiem īpašumiem, kas nav saistīti ar koksnes piegādi. 

➢ Supplied Latbio tiek pārbaudīti piegādātās koksnes kadastra gabali, lai atrastu norādi “Var 

būt aizsargāta meža biotops vai ir noteikti vides aizsardzības ierobežojumi”. 

➢  Papildu informāciju, apsekojumu datus iegūst no datu bāzēm vai meža īpašniekiem, 

mežizstrādātājiem.For all property plots that have the indication “Protected forest biotope 

may be present or environmental protection limitations established” an assessment in 

available databases is performed and/or the plots are physically visited in real life. 

➢ Īpašumiem ar norādi “Var būt aizsargāts meža biotops vai noteikti vides aizsardzības 

ierobežojumi” audita laikā tiek pārbaudītas un aizpildītas biotopu eksperta apstiprinātas audita 

formas (pārbaudes lapa, kontroles lapa). Uz zemes gabaliem, kas pārbaudīti pēc mežizstrādes 

vai pirms mežizstrādes, un vietās, kur ir atrastas iespējamo biotopu pazīmes, tiek uzaicināts 

biotopu eksperts. Ja tiek apstiprināts iespējamais biotops, uzņēmums izvērtē turpmāko 

sadarbību ar piegādātāju, nepieņem koksni no attiecīgā kadastrālā parauglaukuma, piegādes 

gadījumā atceļ attiecīgā sortimenta summu. Riska mazināšanas procesā, novērtējot 

parauglaukumus pirms mežizstrādes, tiek pārbaudīti arī blakus esošie parauglaukumi, lai 

pārbaudītu, vai nav iespējamas putnu ligzdas vai vēstures un kultūras objekti. 

➢ Informācija par apakšuzņēmēju iesaistīšanos mežizstrādē tiek iegūta no visiem piegādātājiem. 

Darba drošības riska mazināšanas auditi tiek plānoti vai veikti spontāni visiem piegādātājiem, 

kuri izmanto ārpakalpojumus vai paši veic mežizstrādi ar manuālām komandām. Ņemot vērā 
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cilvēkresursu deficītu mežizstrādē, uzņēmumi arvien vairāk izmanto meža tehniku. Revīzijas 

gada pārskatā tika atklāts, ka apmēram 60–90% no visām piegādēm tiek veiktas ar meža 

tehniku. 

8.2 Atrašanās vietu apmeklēšana 

Riska mazināšanas pasākumi ir saistīti ar šādām izejvielu kategorijām: 

➢  primāro izejvielu piegādes no Latvijas meža īpašumiem pēc mežizstrādes 

➢ primāro biomasu nevar kvalificēt, un tā neattiecas uz tādām koku sugām kā ozols, osis, 

kļava, goba, ja to diametrs uz celma ir lielāks par 70 cm 

➢ Primārajām izejvielu piegādēm uzņēmums reģistrē un pārbauda visu informāciju par 

ienākošās koksnes izcelsmi meža zemes gabala līmenī, lai izslēgtu iespēju, ka piegādātāji 

iesniedz mežizstrādes sertifikātus citiem īpašumiem, kas nav saistīti ar koksnes piegādi. 

➢ Latbio tiek pārbaudīti piegādātās koksnes kadastra gabali, lai atrastu norādi “Var būt 

aizsargāta meža biotops vai ir noteikti vides aizsardzības ierobežojumi”. 

➢ Papildu informāciju, apsekojumu datus iegūst no datu bāzēm vai meža īpašniekiem, 

mežizstrādātājiem. Visiem zemes gabaliem, uz kuriem ir norāde “Var būt aizsargāts meža 

biotops vai ir noteikti vides aizsardzības ierobežojumi”, tiek veikts novērtējums pieejamās 

datu bāzēs un / vai parauglaukumi tiek fiziski apmeklēti reālajā dzīvē. 

➢ Īpašumiem ar norādi “Var būt aizsargāts meža biotops vai noteikti vides aizsardzības 

ierobežojumi” audita laikā tiek pārbaudītas un aizpildītas biotopu eksperta apstiprinātas audita 

formas (pārbaudes lapa, kontroles lapa). Uz zemes gabaliem, kas pārbaudīti pēc mežizstrādes 

vai pirms mežizstrādes, un vietās, kur ir atrastas iespējamo biotopu pazīmes, tiek uzaicināts 

biotopu eksperts. Ja tiek apstiprināts iespējamais biotops, uzņēmums izvērtē turpmāko 

sadarbību ar piegādātāju, nepieņem koksni no attiecīgā kadastrālā parauglaukuma, piegādes 

gadījumā atceļ attiecīgā sortimenta summu. Riska mazināšanas procesā, novērtējot 

parauglaukumus pirms mežizstrādes, tiek pārbaudīti arī blakus esošie parauglaukumi, lai 

pārbaudītu, vai nav iespējamas putnu ligzdas vai vēstures un kultūras objekti. 

Informācija par apakšuzņēmēju iesaistīšanos mežizstrādē tiek iegūta no visiem piegādātājiem. Darba 

drošības riska mazināšanas auditi tiek plānoti vai veikti spontāni visiem piegādātājiem, kuri izmanto 

ārpakalpojumus vai paši veic mežizstrādi ar manuālām komandām. Ņemot vērā cilvēkresursu deficītu 
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mežizstrādē, uzņēmumi arvien vairāk izmanto meža tehniku. Revīzijas gada pārskatā tika atklāts, ka 

apmēram 80–95% no visām piegādēm tiek veiktas ar meža tehniku. 

8.3 Piegādātāju pārbaudes programmas noslēgums 

 

Darba aizsardzības un darba drošības uzraudzības riska programma 

Darba aizsardzības auditi tika uzsākti 2016. gada septembrī. Revīzijas iepriekš bija plānotas un tika 

veiktas visiem piegādātājiem; mežizstrādes darbu laikā tika veikti 3 mežizstrādes uzņēmumu auditi, 

iepriekš pieprasot informāciju no mežizstrādes vietņu piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem.  

Revidējamo teritoriju un piegādātāju atlase tika veikta tādā veidā, lai aptvertu gan piegādes reģionus, 

gan dažādus mežizstrādes uzņēmumus un to darbuzņēmējus. Revīzijas programmā iekļautie reģioni 

ir: viss Latvijas reģions. Par katra piegādātāja veikto revīziju ir veikti pieraksti un novērojumi. 

Pēc veiktajiem auditiem var secināt, ka darba aizsardzības un darba drošības riski, kas saistīti ar 

mežizstrādes darbu veikšanu gan meža zemēs, gan ārpus meža zemēm, ir sadalīti divās kategorijās: 

          1) Mežizstrāde ar mehanizētām mežizstrādes mašīnām (tā saucamajiem harvesteriem), kas veic 

daudzas darbības, cik vien iespējams samazina ar darba aizsardzību un darba drošību saistītos riskus. 

Veiktie auditi atklāja nenozīmīgus trūkumus. 

          2) darba drošības un darba aizsardzības pārkāpumi; netika konstatētas neatbilstības, ja 

mežizstrāde tika veikta ar rokas motorzāģiem. 

Biotopes, bird habitats and cultural heritage objects identification and supervision risk programme. 

Biotopu uzraudzības riska programmas auditi sākās 2019. gada janvārī. Programmas ietvaros pirms 

mežizstrādes darbu sākšanas un mežizstrādes laikā tika auditētas tās cirtes un cirsmai piegulošās 

teritorijas, kurās, pēc Latbio teiktā, Dabas aizsardzības padome ir identificējusi dabisko meža biotopu 

potenciālu. 

Revidējamo teritoriju un piegādātāju atlase tika veikta tādā veidā, lai aptvertu gan dažādus piegādes 

reģionus, gan dažādus mežizstrādes uzņēmumus un darbuzņēmējus. Revīzijas programmā iekļauti 

Vidzemes un Zemgales, Kurzemes reģioni. Par katru auditu ir veikti pieraksti un novērojumi. No 

veiktajām revīzijām tika izdarīti šādi secinājumi: 

Piegādātājiem ir izpratne par biotopu novērtēšanas mehānismu, piegādātāji apzinās nepieciešamību 

veikt biotopu novērtēšanas auditu pirms mežizstrādes darba sākuma. Revīzijās uz vietas ir pārbaudītas 

iespējamās ciršanas vietas apsaimniekotajos mežos vai lauksaimniecības zemēs, kur bija maza iespēja 

pastāvēt meža biotopam. 
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       1) Mežizstrādes procesā izraudzītajos meža gabalos nebija atrasta neviena kultūrvēsturiski 

vērtīga teritorija. Revīzijās tika noskaidrots, ka piegādātāji zina, ka kultūras mantojuma vērtību 

aizsardzību regulē Latvijas Republikas likumdošana. Mežizstrādes uzņēmumu aptaujā secināts: ja 

mežizstrādes darbu laikā ciršanas vietā tika atklāts kultūras mantojuma objekts, par to rakstiski tiek 

informēts Valsts meža dienests un attiecīgā pašvaldība. Mežizstrādes darbi tiek pārtraukti, līdz 

attiecīgais lēmums ir saņemts no atbildīgajām institūcijām. 

2) Audita laikā apmeklētajās izciršanas vietās netika atrastas lielas putnu ligzdas (vairāk nekā 50 

cm). Piegādātājiem ir izpratne par to, kā rīkoties, ja pamana lielas putnu ligzdas (virs 50 cm). 

Mežizstrādes uzņēmumi izprot nepieciešamību atstāto koku un ekoloģiskos kokus atstāt ciršanas 

vietās, kā arī ievērot citas dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā. Revīzijās ir atklāts, 

ka tiek ievēroti dažādi administratīvās teritorijas noteiktie mežizstrādes ierobežojumi. 

Revīzijas laikā tika noskaidrots, ka mežizstrādes uzņēmumi ir gatavi iepazīstināt SIA ML DVINI 

revidentu par bioloģiski vērtīgiem mežiem atstātajiem meža īpašumiem (ES nozīmes meža biotopi, 

dabiskie meža biotopi), kur mežizstrāde netiks veikta vai par kuru tiks informēta uzņēmuma ML 

DVINI vadība. Koks no šīm meža vienībām / īpašumiem (uzņēmumiem) netiks nopirkts vai 

piegādāts. 
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9 Risku mazināšanas pasākumi 

9.1 Risku mazināšanas pasākumi 

9.1.1. Riska mazināšanas pasākumi ir saistīti ar šādām biomasas piegādes riska kategorijām: 

• Eiropas nozīmes meža biotopu pazīmju, dabisko meža biotopu identificēšana, 

• Kultūras mantojuma pieminekļu, kultūrvēsturiskās vērtības vietu identificēšana 

mežizstrādes procesā, 

• putnu ligzdošanas vietu identificēšana, 

• Darba aizsardzības un darba drošības risku samazināšana. 

9.1.2. Revīzijas process: 

9.1.2.1. Monitoringa auditus veic visiem koksnes gabaliem, ko piegādātāji piegādā visiem 

zemes gabaliem ar norādi “Var būt aizsargāts meža biotops vai ir noteikti vides aizsardzības 

ierobežojumi”. 

9.1.2.1. Piegādātājiem, kuri ir apstiprināti kā izejvielu piegādātāji, kas atbilst SBP, visu 

kategoriju auditi un novērtēšana tiek veikta tikai pirms mežizstrādes vai tās laikā. 

9.1.2.2. Pēc uzraudzības auditu un piegādātāju novērtēšanas rezultātiem uzņēmuma vadība 

pieņem lēmumu par turpmāku sadarbību ar piegādātāju, koksnes piegādes nosacījumiem un piegādes 

apjomu. Piegādātājus, kuri atsakās informēt ML DVINI SIA par plānotajiem mežizstrādes apjomiem, 

kā arī atsakās sadarboties ar ML DVINI SIA auditu laikā, var izslēgt no piegādātāju saraksta. 

9.1.2.3. ML DVINI SIA, piesaistot attiecīgus biotopu ekspertus, speciālistus, kā arī 

mežsaimniecības darba drošības speciālistus, veic papildu informatīvus seminārus piegādātājiem, lai 

pēc iespējas iepazīstinātu piegādātājus ar SBP atbilstošiem izejvielu piegādes apstākļiem un 

potenciālajiem riskiem, tādējādi samazinot piegādes riskus. izejviela, kas neatbilst SBP standartiem. 

9.1.3. Riska mazināšanas sistēmas vispārīgs apraksts: 

9.1.3.1. Vispārīgi riska mazināšanas pasākumi: 

9.1.3.1.1. FSC sertificētas koksnes iegāde kā prioritāte SBP atbilstošas biomasas iegādei. 

9.1.3.1.1. Piegādes līgumu noslēgšana un SBP standartu iekļaušana biomasas piegādē, 

savlaicīga SBP neatbilstīgu izejvielu piegādes risku identificēšana un mazināšana. 

9.1.3.1.2. Biotopu riska novērtēšanas procedūras veikšana pirms mežizstrādes, mežizstrādes 

laikā vai pēc mežizstrādes, kas ietver šādu pasākumu kopumu: 
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           a) kadastrālo numuru pārbaude pirms mežizstrādes cirsmās, mežizstrādes laikā vai pēc 

mežizstrādes, izmantojot Latbio datu bāzē http://latbio.lv/MBI/search_db pieejamo “Biotopu rīku”; 

b) Izmantojot dabisko datu pārvaldības sistēmu "OZOLS", pārbaudiet, vai pastāv 

Eiropas nozīmes meža biotops, potenciālais meža biotops (FB) katrā potenciālās 

izciršanas vietas teritorijā 

.http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/ 

http://www.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas/parskati_zinojumi/  

a) a) Pirms reģistrēšanas ir izstrādāta novērtējuma forma (anketa), kurā iekļautas visas 

trīs riska kategorijas. Veidlapa ir izstrādāta kopā ar meža biotopu ekspertiem, lai 

identificētu un mazinātu ietekmi uz potenciālajiem biotopiem, atpazītu un aizsargātu 

kultūras mantojuma objektus un putnu ligzdošanas vietas. 

 9.1.3.1.3. Mežizstrādes darba laikā notiek darba aizsardzības un darba drošības risku 

novērtēšanas process, kura laikā mežizstrādes meistars veic pārbaudes, pamatojoties uz 

izstrādātu formu, kurā iekļautas minimālās prasības darba drošībai mežā . 

9.1.3.1.4. Uzņēmuma mežizstrādes meistari un biomasas piegādātāji apmeklē apmācības un 

seminārus. Apmācības mērķis ir dot iespēju mežizstrādātājiem, piegādātājiem identificēt 

potenciāli pieejamo biotopu pazīmes, putnu ligzdošanas vietas, kultūras mantojuma objektus, kā 

arī pilnībā nodrošināt darba drošības prasības viņu un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumos. 

9.1.3.1.5. Riska mazināšanas pasākumu efektivitātes novērtējums un revīziju rezultāti ir pieejami 

pēc ieinteresēto personu pieprasījuma, tiekoties klātienē un izskaidrojot riska mazināšanas 

pasākumu vispārējo mehānismu, ieguvumus, kā arī veicinot turpmāku sadarbību riska 

identificēšanas un mazināšanas procesā. . 

Uzraudzība un rezultāti 

Pieņemot visu to piegādātāju koksni, kuriem ir CA, kas atbilst izcelsmes kritērijiem, uzņēmums gada 

pārskata laikā ir atklājis, ka piegādātāji nav spiesti izvēlēties un norādīt CA numuru un iesniegt 

uzņēmumam CA kopiju, kas neatbilst faktiskajam koksnes izcelsme. 

Uzņēmums ir arī atteicies pieņemt kokmateriālus no piegādātājiem, kuriem pirms mežizstrādes veikts 

lauka novērtējums, vai arī ieteikts saglabāt iespējamās dabas vērtības. 

Piegādes reģioni - Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, 

Pēc SBP riska mazināšanas revīzijām piegādātājiem - meža īpašniekiem, mežizstrādes uzņēmumiem 

- ir ieteicamas apmācības. Ir izveidojusies izpratne par SBE prasībām attiecībā uz riska kategorijām, 

to identificēšanu un riska mazināšanas mehānismu. Riska novērtējuma rezultātā pēdējo 5 mēnešu 

http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas/parskati_zinojumi/
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laikā ir samazinājies indikāciju skaits ar norādi “Var būt aizsargāta meža biotops vai ir noteikti vides 

aizsardzības ierobežojumi”. 

Sīkāka informācija par katru rādītāju ir sniegta riska novērtējumā. 

 

http://ml-dvini.lv  

  

http://ml-dvini.lv/
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10 Detalizēti atzinumi par indikatoriem 

10.1 Salīdzinošā pārskatīšana 

Jānis Rozītis – Pasaules Dabas Fonds (WWF asociētais partneris Latvijā) - pieredze ilgtspējīgas 

mežsaimniecības praksē, novērtēšana. 

10.2 Publiski vai papildu pārskati  

Nav papildu ziņojumu vai papildu informācijas.  
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11 Atskaites apstiprināšana 
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12  Atjauninājumi 

Piezīme. Atjauninājumi būtu jāsniedz kā papildu lapas, kas vai nu tiek publicētas atsevišķi, vai 

pievienotas sākotnējam publiskajam kopsavilkuma ziņojumam. 

12.1  Būtiskas izmaiņas piegādes bāzē 

Provide a description of any significant changes to the supply base. 

12.2 Iepriekšējo mazināšanas pasākumu efektivitāte 

Sniedziet sīku pārskatu par katru novērtēšanas laikā noteikto mazināšanas pasākumu, vai pasākumi 

bija efektīvi. 

12.3 Jauni riska novērtējumi un mazināšanas pasākumi 

Sniedziet visu būtisko rādītāju riska novērtējuma atjauninājumu. 

12.4 Faktiskie izejvielu skaitļi par iepriekšējiem 12 

mēnešiem 

N/A 

12.5 12.5. Paredzētie izejvielu skaitļi nākamajos 12 mēnešos 

N/A 

 


