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Padomi, uzsākot meža
apsaimniekošanas sertifikāciju
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Ko nozīmē sertifikācija

Ir daudz un dažādu viedokļu par
meža sertifikāciju. Gan par to, cik
tā ir sarežģīta un dārga, gan par to,
cik tā ir nepiemērota kādas valsts
mežsaimniecībai.  Šajā apskatā centīsimies izkliedēt šos mītus, kā arī
izklāstīt pamatprincipus meža apsaimniekošanas sertifikāta ieguvei.

Ko tad nozīmē meža sertifikācija? Nereti viedokļi ir klaji negatīvi. Meža sertifikācija ir
birokrātiska procedūra, kura principā neko nedod meža apsaimniekošanas uzlabošanai,
un tā ir izdomāta, lai ierobežotu pieeju noteiktiem tirgiem. Vai arī “zaļo” izgudrota
sistēma, lai pasargātu tropu mežus, un tādā gadījumā tā ir neveiksmīgi adaptēta mūsu
apstākļiem. Varētu jau turpināt izklāstīt dažādus viedokļus. Un, iespējams, jebkurš
turpmākais minējums būs daudz tuvāks jūsu viedoklim nekā meža sertifikācijas būtībai.
Patiesībā nav vērts raudzīties vēsturē, jo izmaiņas meža apsaimniekošanas uzdevumu klāstā pēdējos 20 gados pasaulē ir notikušas tieši tādā pašā ātrumā, kā tas
notiek ar dažādām tehnoloģijām mums visapkārt.

It kā jau esam pieraduši
pie sabiedriskajām
apspriešanām tādos
projektos kā pilsētu
attīstības plānu
izstrāde vai kūdras
purvu apsaimniekošana.
Jautājums – kāpēc meža
apsaimniekošanā lēmumu
pieņemšanai būtu jābūt
izolētākai?

Visa pamatā meža apsaimniekošanas sertifikācija ir veids, kā sabiedrība var piedalīties
lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu. Ar sabiedrību mēs saprotam gan
starptautisko un nacionālo sabiedrību, gan arī vietējos iedzīvotājus, pašvaldības.
Ilgtspējīga meža apsaimniekošana, pēc kuras tiecas pasaulē un arī mēs Latvijā ar dažādiem valsts politikas dokumentiem, piedāvā visplašāko meža produktu un pakalpojumu
klāstu, savukārt, lai precīzāk izprastu dažādo sabiedrības grupu vajadzības pēc šiem
produktiem, ir nepieciešams savlaicīgs un godīgs konsultāciju process ar sabiedrību par
dažāda mēroga meža apsaimniekošanas darbiem un potenciālām konfliktsituācijām.
Visā pasaulē šobrīd dominē viedoklis par caurskatāmību, pieejamību, atvērtību – sabiedrības piedalīšanos lēmumu pieņemšanā. Meža apsaimniekošana šajā jomā bija diezgan atpalikusi, un tāpēc arī bija nepieciešama iniciatīva, kas meža apsaimniekošanu un
lēmumu pieņemšanas procesu padarīja pieejamāku plašākam sabiedrības lokam.
Rezultātā tika uzsākts process, lai definētu, ko nozīmē atbildīga meža apsaimniekošana. Par to, ka šiem principiem vajadzētu būt vienādiem visā pasaulē, nevienam
nebija šaubu. Bez principiem un kritērijiem vajadzēja arī novērtēšanas sistēmu un
atšķirības zīmi. Tā rādās Forest Stewardship Council (FSC) Principi un Kritēriji,
kas precizē pamatnostādnes atbildīgai meža apsaimniekošanai visā pasaulē, visos
reģionos un visu veidu mežos. Kopā ar Principiem un Kritērijiem tika izveidota meža
apsaimniekošanas novērtēšanas sistēma un FSC logo lietošanas noteikumi. Kopā
tas viss veido FSC sertifikācijas sistēmu, kas šobrīd ir atpazīstamākā un populārākā

Kas ir ietverts  globālajos FSC Principos un Kritērijos? Tie precizē
tādus aspektus kā likumpaklausība, ilgtermiņa plānošana, ieklausīšanās sabiedrībā un tās iesaiste lēmumu pieņemšanā, rūpes par
darbiniekiem un dabas resursiem. Vai kāds no šiem principiem ir
pretrunā ar to, kas ir vajadzīgs Latvijā? Viennozīmīgi nē.

atbildīgas meža apsaimniekošanas sertifikācijas sistēma pasaulē.
Globālos Principus un Kritērijus ir nepieciešams adaptēt vietējai situācijai, un,
kā rāda pasaules un Latvijas pieredze, tieši šeit arī sākas lielākās un produktīvākās
diskusijas. Neviens nevar noliegt, ka šādas diskusijas par to, kā formulēt atbildīgu
meža apsaimniekošanu Latvijā, līdzīgi kā citur pasaulē notiek pirmo reizi.
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Diskusijās meža īpašnieks var dzirdēt viedokļus, ko un kā,  
lūkojoties no citu interešu grupu paustā,  vajadzētu ievērot meža
apsaimniekošanā. Šie viedokļi nav nākuši no vienām un tām
pašām mežkopju paaudzēm vai no senām un ne tik senām mācību
grāmatām, vai arī no zināšanām, kas gadu gadiem tiek uzturētas
un mācītas meža izglītības iestādēs.

Labumi no sertifikācijas

Maldīgs ir priekšstats, ka FSC meža
apsaimniekošanas sertifikāts uzreiz
garantēs papildu ienākumus vai jaunus
produktu noieta tirgus. FSC sertifikāts parasti nesamazina acīmredzamo ražošanas
pašizmaksu, tomēr tas pievieno papildu ētisku un arī praktisku vērtību. Diemžēl
dažos tirgos produkts, bez šīs pievienotās vērtības, netiek akceptēts. Parasti tie
ir tirgi ar augstu patērētāju izpratni par nepieciešamību resursus apsaimniekot
atbildīgi. Jāatzīst, ka ir arī daudz piemēru, kad FSC sertifikāts samazina izmaksas,
jo uzņēmums, sadarbojoties ar sabiedrību, būtiski samazina savas riska vadības un
neplānotās izmaksas (piemēram, tiesu un juristu izmaksas būtiskos konfliktos).
Tomēr ieteikums ir FSC apsaimniekošanas sertifikāta ieguvi atlikt uz to brīdi, kad
ir pārliecība, ka šis sertifikāts ir vajadzīgs un, pats galvenais, meža īpašnieks tam ir
gatavs.
Vai FSC sertifikāts ir vajadzīgs, zinās tikai un vienīgi meža īpašnieks vai uzņēmuma
vadītājs.

Parasti ir divi galvenie aspekti, kurus būtu nepieciešams izvērtēt, –
tie ir ētiskie un praktiskie apsvērumi. Lai gan ētiskie apsvērumi ir
tikpat svarīgi kā praktiskie, pieredze rāda, ka praktiskie apsvērumi
vienmēr dominē lēmuma pieņemšanā.

Kā novērtēt meža īpašnieka vai uzņēmuma gatavību? Meža īpašniekam,
apsaimniekotājam, uzņēmuma vadītajam jāatbild uz šiem jautājumiem:
a) Vai godīgi varat apgalvot, ka neveicat apzinātus likuma pārkāpumus saistībā ar
meža apsaimniekošanu?
b) Vai esat gatavs uzklausīt dažādus viedokļus par sava meža apsaimniekošanu?
c) Vai esat gatavs ņemt vērā šos viedokļus?
d) Vai esat gatavs rosināt un ieviest izmaiņas savā meža apsaimniekošanas praksē,
kas var būt pamatotas ar dažādu interešu grupu viedokļiem?
e) Vai akceptējat, ka šīs izmaiņas var prasīt finansiālos ieguldījumus, kā arī laiku?
f) Vai saprotat, ka meža sertifikāta iegūšana ir tikai pirmais un vieglākais posms
meža apsaimniekošanas sertifikācijā?
Ja atbildes uz šiem jautājumiem ir pozitīvas, var sākt domāt par gatavošanos FSC
meža apsaimniekošanas sertifikācijai.
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Kā uzsākt meža
sertifikācijas procesu

Kad meža apsaimniekotājs
pirmo reizi saskaras ar meža
apsaimniekošanas sertifikāciju,
jautājums vienmēr ir viens –
ar ko sākt?

Meža apsaimniekošanas sertifikācijā var izdalīt divas atšķirīgas projekta stadijas. Pirmā stadija ir uzņēmuma sagatavošana sertifikācijai
un sertifikāta iegūšana. Otrā stadija ir šī sertifikāta uzturēšana.
Ja pirmā stadija ir vairāk kā īstermiņa projekts un arī salīdzinoši
vienkāršs, tad sertifikāta uzturēšana ir nepārtraukta projekta vadība,
kas prasa pastāvīgas rūpes un uzmanību. Šajā informatīvajā materiālā
ir vairāk apskatīta šī projekta pirmā stadija – sertifikāta iegūšana.

Jebkura sertifikāta iegūšana sākas ar sākotnējo situācijas izvērtēšanu, tāpēc ir
nepieciešami cilvēki, kuriem ir iepriekšēja pieredze meža sertifikācijā. Tie parasti ir
konsultanti vai arī citi meža apsaimniekotāji, kuri piedalījušies meža sertifikācijas
sistēmas ieviešanā. Šis sākotnējais izvērtējums arī kalpos kā pirmais atskaites
punkts tam, ko ir nepieciešams darīt tālāk.
Nereti, uzzinot sākotnējā izvērtējuma rezultātus, daudzi meža apsaimniekotāji atmet ar roku, jo darāmo darbu saraksts var būt garš. Tomēr, analizējot un sagrupējot
darāmos darbus, situācija nav tik sarežģīta.
Viena no lielākajām sākotnējām problēmām FSC sertifikāta iegūšanā ir savu
darbību un procesu dokumentēšana.
Meža apsaimniekotāji, it sevišķi tie, kuri ieguvuši izglītību meža mācību iestādēs,
nav apmācīti procesu dokumentēšanā un, vēl vairāk, šo procesu definēšanā. To
labi dara tie, kas ir pabeiguši, piemēram, kādas kvalitātes vadības vai arī citas
inženiertehniskās studijas, kur, lai nodrošinātu kvalitatīvu produktu ražošanu,
jebkurš process ir detalizēti jādokumentē.

Ja līdz šim meža apsaimniekošana vienmēr ir paļāvusies uz valstī
izstrādāto normatīvo bāzi, tad FSC sertifikāts izvirza papildu prasības,
kas nav iestrādātas normatīvajā bāzē, un kas ir jāiestrādā savā ikdienas darbībā. Tātad, meža apsaimniekotājam ir jāspēj interpretēt šīs
papildu prasības un jāprot tās aprakstīt sev un saviem darbiniekiem
saprotamā valodā, lai tās varētu sekmīgi ieviest savā ikdienā.

FSC meža apsaimniekošanas sertifikāts ir kvalitātes rādītājs, un tas demonstrē, ka
meža apsaimniekošana tiek veikta pēc noteiktām kvalitātes prasībām (standartiem)
un šīs prasības tiek ievērotas visos darbības procesos. Ļoti vienkāršs un pazīstams
princips ikdienas kvalitātes vadībai jebkurā sfērā.
Pēc sākotnējā izvērtējuma tiek uzsākti sagatavošanās darbi sertifikācijas
novērtēšanai jeb auditam. Jāatzīmē, ka, visticamāk, tie būs divi auditi –
priekšaudits un galvenā novērtēšana.
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Sākotnēji ir nepieciešama
rūpīga iepazīšanās ar FSC
meža apsaimniekošanas
standartu.

10 FSC Principi

Kritēriji

(katram FSC Principam)

Indikatori

(katram Kritērijam)
1. attēls. Standarta struktūra.

Tajā ir iekļauti daudzi meža apsaimniekošanā lietoti termini, kas nespeciālistam ne
vienmēr ir izprotami. Ir divu veidu standarti – FSC akreditēts nacionālais standarts
un sertifikācijas organizāciju adaptētie standarti. Protams, vislabāk ir, ja valstī ir
FSC akreditēts standarts, jo tad šis standarts ir plaši pieejams, detalizēti izstrādāts
un izvērtēts, un arī, visticamāk, ir zināšanas šī standarta ieviešanā.
Ja valstī nav FSC akreditēta nacionālā standarta, tad tiek izmantoti sertifikāciju
organizāciju adaptētie standarti. Šie ir standarti, kuru pamatā ir FSC Principi un
Kritēriji un kuri, ņemot verā vietējās īpatnības un ieinteresēto pušu viedokļus, ir
adaptēti vietējiem apstākļiem. Tiklīdz meža apsaimniekotājs ir izlēmis, ar kuru
sertifikācijas organizāciju tiks noslēgts līgums par FSC sertifikāta novērtējumu un
izsniegšanu, šīs organizācijas standarts būs jāizmanto kā pamata dokuments meža
sertifikācijas sagatavošanās posmā.

Kļūdas sagatavošanās procesā

Standarta praktiskā pielietošanā un
uzņēmuma sagatavošanā sertifikācijai
problēmas var rasties, ja meža
apsaimniekošanas standartu lasa pēc kārtas, vienu Principu, Kritēriju pēc otra, tā
nepamanot kontekstu un saistību starp tiem. Ja vēl to visu lasa neveiklā tulkojumā
vai standartā ir izmantoti neierasti termini (piemēram, monitorings), tad šīs
prasības liekas neskaidras, nepiemērotas un nesasniedzamas.

Standarts ir rūpīgi jāizlasa, lai zinātu prasības, bet daudz svarīgāk
ir saprast visu prasību savstarpējo sasaisti.

Viena no lielākajām kļūdām ir sākt ieviest standarta prasības, tās lasot un interpretējot punktu pa punktam un katru punktu atsevišķi. Uzņēmumi nereti sakārto un
numurē dokumentu mapes, visas saliekot pēc standarta punktiem. Tajās tiek ievietotas dokumentu kopijas, atsauces viss, kas var demonstrēt atbilstību standarta
prasībām. Tajās ir ieguldīts ļoti daudz darba.
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Patiesībā gandrīz uz visām
standarta prasībām (indikatoriem)
uzņēmumā jau ir vismaz daļēja
atbilde, vai arī ir kāds process, kas
demonstrē vismaz daļēju atbilstību
standarta prasībām. Uzdevums
ir atrast šos procesus, identificēt
uzlabojumus un ieviest nepieciešamās
darbības, lai tās atbilstu visām
standarta prasībām.

Reizēm šīs mapes tiek papildinātas un pārcilātas īsi pirms ikgadējiem sertifikācijas
organizācijas auditiem. Kur tad ir problēma? Šāda sistēma ir mākslīga un nav daļa
no ikdienas rīcības. Visticamāk, kādam ir jānokopē dokuments, lai to ievietotu
speciālā FSC mapē ar noteiktu numuru, lai gan šis dokuments jau tiek glabāts citā
vietā. Kā likums, šos dokumentus aizmirstas nokopēt vai arī vienkārši ikdienā nav
laika, lai FSC mapes atjaunotu.
Rezultātā mapes ir pustukšas vai informācija tajās ir jau novecojusi. Katrs, kas
ir ieguvis FSC sertifikātu, zina, kāda ir panika pirms audita, kad atklājas, ka
informācija mapēs ir jāatjauno, tajās nav vajadzīgo dokumentu.
Tā vietā sistēma ir jāveido tā, lai to lietotu ikdienā un tā papildinātu un uzlabotu
ikdienas meža apsaimniekošanu, nevis otrādi.
Otra visizplatītākā kļūda ir veidot sistēmu, kas ir pārāk sarežģīta konkrēta meža
īpašuma īpatnību un lieluma meža apsaimniekotājam. Šādā gadījumā uzdevums
ir izveidot sistēmu, kas ir dzīvotspējīga un integrēta meža apsaimniekotāja ikdienā
un kas ir samērojama ar realitāti un vietējo situāciju.

Konkrēti piemēri meža apsaimniekošanas prakses uzlabojumiem.
„Meža īpašniekam, kuram pieder 100 nelieli meža īpašumi, izkliedēti pa visu
Latvijas teritoriju, grūti izveidot detalizētu ainavu plānu meža apsaimniekošanā.
Tomēr ir iespējams izveidot sistēmu, kas ļauj noteiktus ainavas līmeņa aspektus
pielietot meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanā, piemēram, kaimiņos esošo
īpašumu izvērtēšana, apdzīvotu vietu tuvums, vietējo iedzīvotāju klātbūtne mežā
sēņošanai un ogošanai un viensētu atrašanās īpašumā. Katrs no šiem aspektiem
ir būtisks un var ietekmēt lēmumus, kā un kad šos mežu turpmāk apsaimniekot.”
„Meža īpašums ir oficiāli iekļauts kāda mednieku grupējuma apsaimniekotajā
teritorijā. Tajā ir plānotas briežu medības riesta laikā. Jāņem vērā, ka septembris
nebūtu tas labākais laiks, lai šajā īpašumā veiktu intensīvu saimniecisko darbību.”
„Viensētā dzīvo ģimene ar skolas vecuma bērniem, un šī viensēta atrodas
blakus konkrētam meža īpašumam. Katru rītu vecāki ved bērnus uz skolu pa
vienīgo šauro ceļu, pie kura atrodas kokmateriālu krautuve. Būtu nepieciešams
izrunāties ar šo ģimeni un norunāt laikus, kad koku uzkraušana uz autotransportu (kas bloķē ceļu) nenotiek, lai bērni tiktu uz skolu un, otrkārt, braucošs
kokvedējs neapdraudētu vecākus ar bērniem. Starp citu, ir valstis, kur meža
apsaimniekotājs savas darbības laikā izdala šādām viensētām rācijas, pa kurām
autovadītājs informē par savu atrašanās vietu, lai viensētu iedzīvotāji būtu
informēti un neriskētu ar savu drošību, braucot pa ceļu, pa kuru pārvietojas
kokvedējs.”
„Putekļi uz meža ceļiem viensētu tuvumā ir liela problēma visiem meža
apsaimniekotājiem ne tikai Latvijā; un tā tiek risināta dažādi – ceļu pārklāšana ar
speciālām saistvielām, mitrināšana vai arī braukšanas ātruma ierobežošana, tiešā
viensētas tuvumā kokvedējs drīkst braukt tikai ar 20 km stundā. Starp citu, daudzviet
viensētu tuvumā ir aizliegts bremzēt ar automašīnas dzinēju, lai nebūtu troksnis.”
Šādu piemēru pasaulē ir ļoti daudz; jāatzīst, šāda inovatīva pieeja un nepārtraukti
uzlabojumi nepieciešami arī Latvijā. FSC meža sertifikāts nav tikai dokumenti un
atskaites, bet tie ir praktiski uzlabojumi meža apsaimniekošanā un attiecībās ar
apkārtējo vidi, ieskaitot cilvēkus.
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Standarta grupēšana

Lai labāk izprastu FSC standartu,
ir vērts grupēt tā prasības. FSC
standarts ir sadalīts 10 Principos,
kuros ietilpst vairāki Kritēriji, kurus ir iespējams sagrupēt pa meža
apsaimniekošanas tēmām. Katrs Kritērijs ir aprakstīts vairākos indikatoros, un šie indikatori arī ir galvenais, kam jāpievērš uzmanība.
Lai gan ir iespējams standartu lasīt arī Kritēriju līmenī, sadalīšana pa
tematiem tomēr ir vieglāk izprotama ikdienas lietotājam.
Nākamais solis pēc tam, kad indikatori ir sagrupēti tematos, ir analizēt, kas jau ir
izpildīts un atbilst prasībām un kas vēl ir jādara, lai meža apsaimniekošana atbilstu
visām prasībām. Parasti uzreiz ir redzamas nepilnības, kas prasa papildu uzmanību,
piemēram, ietekmes uz vidi novērtējums vai konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm.

Likumpaklausība
1., 2. un 7. Princips

Sabiedrības iesaiste
3., 4., 7. un 9. Princips

Meža
apsaimniekošana

Vides aizsardzība
6., 7., 8. un 9. Princips

Mežizstrāde
1., 5., 7. un 8. Princips

Mežsaimniecība
5., 6., 7. un 8. Princips

2. attēls. Piemērs prasību grupēšanai pa meža apsaimniekošanas tēmām.
Vienā tēmā var būt iekļauti Kritēriji un indikatori no vairākiem Principiem.

Uzreiz ir jāatzīst, ka klasiskajā meža apsaimniekošanā šie salīdzinoši jaunie koncepti
un procesi (piemēram, ietekmes uz vidi novērtējums vai sabiedrības iesaistīšana)
nav iestrādāti, un tāpēc bieži vien meža apsaimniekošana tieši šīm prasībām neatbilst.
Grupēšanā un turpmākajā nepilnību identifikācijā var izmantot rezultātus no
sākotnējā izvērtējuma un auditiem, jo šādi ir vieglāk izstrādāt darbību plānu
neatbilstību novēršanai.

Indikatoru jeb prasību grupēšana un kompleksa problēmas risināšana
palīdz meža apsaimniekotājam savu darbību balstīt uz pieeju, kas
ir sistemātiska, nevis risināt katru problēmu atsevišķi jeb izolēti no
kopējā pasākumu kompleksa.
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Kritērijs 6.1
Vides
aizsardzība

Kritērijs 6.2
Retās un
aizsargājamās
sugas

Citi kritēriji

Vides 
aizsardzība

Kritērijs 6.3
Meža ekoloģiskās
funkcijas  

Kritērijs 9.1
Augstvērtīgi
meži

Kritērijs 9.3
Augstvērtīgo
mežu apsaimniekošana

Kritērijs 8.2 d
Monitorings

3. attēls. Piemērs kādu kritēriju indikatorus iespējams grupēt konkrētajā tēmā.

Jo detalizētāka un precīzāka ir grupēšana, jo vieglāk ir izstrādāt darbību plānu.
Iespējams, ka viens indikators būs zem vairākām tēmām.
Viena no Latvijā visbiežāk sastopamajām problēmām ir ietekmes uz vidi pietiekama
neizvērtēšana lokālā (piemēram, cirsmu) līmenī.
Meža apsaimniekotājam vispirms ir jānodefinē, kāds būs šī novērtējuma process un
kā tas tiks dokumentēts, kas un kad šo novērtējumu veiks, vai ir jāapmāca atbildīgie
darbinieki, un, visbeidzot, kas veiks paša procesa kontroli. Tam visam ir jābūt
dokumentētam un izkaidrotam darbiniekiem tādā veidā, lai visiem būtu saprotams.

Pirms jebkura jauna procesa vai darbības ieviešanas, ir vērts veikt
tā izmēģinājumus, jo, kā jau iepriekš minēts, ir tendence šos jaunos
procesus sarežģīt, izveidojot sistēmu, ko praksē nav iespējams ieviest. Ļoti iespējams, ka pēc izmēģinājumiem sistēmu var vienkāršot
un veidot elastīgāku. Galvenais princips šādu procesu izveidē ir
koncentrēties uz to, kāpēc šāda sistēma ir jāievieš un ko tā cenšas
uzlabot meža apsaimniekošanā – kādi ir tās mērķi. Kļūda ir veidot
sistēmu, kas tiek sagatavota, lai tikai atbilstu standarta prasībām, nevis domājot par to, lai uzlabotu meža apsaimniekošanu.
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Ja šādu regulāru
novērtējumu pēc darbību
veikšanas rezultātā
parādās, ka kāds no
mērķiem nav sasniegts
vai ir vērojamas būtiskas
novirzes no mērķa, tad
meža apsaimniekotājam
ir jāanalizē iemesli šādām
novirzēm un jāatrod tām
iemesls.

Kāpēc veikt ietekmes uz vidi novērtējumu lokālā līmenī? Atbildes ir daudz, bet
pamatā tā ir pēdējā iespēja pirms intensīvas darbības uzsākšanas izvērtēt, kāda
var būt šo darbību ietekme uz apkārtējo vidi, piemēram, uz ūdeņiem (piesārņojums,
krastu nobrukumi, apēnojums), cilvēkiem (sēņotāji, vietējie atpūtnieki, viensētas,
vizuālās un sajūtu izmaiņas), augsni (erozija, risas), darbiniekiem (darba drošība),
retām vai apdraudētam sugām (dzīvotnes iznīcināšana) utt. Ja izrādās, ka šāda
potenciāla negatīva ietekme uz kādu no apkārtējās vides elementiem pastāv, meža
apsaimniekotājs var, piemēram, mainīt savu cirsmu izstrādes tehnoloģiju, modeli,
sezonu vai pat diennakts laiku, lai iespējami izskaustu šo negatīvo ietekmi.
Līdzīgi ir ar monitoringu. Kāpēc gan nepieciešams monitorings vai pastāvīgi
novērojumi par izmaiņām? Meža apsaimniekošanā šodienas lēmumi var būtiski
ietekmēt to, kā nākotnē mežs attīstīsies. Tā kā meža apsaimniekošana Latvijā ir ļoti
ilglaicīgs projekts, tad jebkurš lēmums ir uzmanīgi jāizvērtē un jāīsteno tikai tad,
kad jau ir zināms, ko vēlamies ar konkrēto darbību sasniegt. Piemēram, nomainīt
sugu sastāvu, uzlabot produktivitāti vai kvalitāti, samazināt ietekmi uz vidi vai
vienkārši uzlabot apstākļus kādiem no apkārtējās vides elementiem.
Pieņemsim, ka visa meža apsaimniekošana Latvijā ir balstīta uz šādu ilglaicīgu
plānošanu. Pēc tam kad lēmumi ir pieņemti un pasākumi ieviesti, meža
apsaimniekotājam ir uzmanīgi un regulāri jānovērtē, vai veiktie pasākumi
nodrošina nākotnes mērķu sasniegšanu.

Galvenais monitoringa uzdevums – identificēt jebkuras
novirzes no mērķu sasniegšanas un dot nepieciešamo
informāciju meža apsaimniekotājam, lai šādas novirzes
neatkārtotos.

Identificējot novirzes no mērķiem, ir divi galvenie uzdevumi turpmākai rīcībai –,
pirmkārt, veikt korekcijas savas darbības plānošanā un izpildē (novērst problēmas
iemeslus), lai turpmāk šādas novirzes nebūtu, un, otrkārt, novērst konkrēto
problēmu, lai maksimāli samazinātu novirzi no mērķa.
Lai šāda sistēma funkcionētu, tai ir jābūt labi noformulētai un ieviestai praktiskajā
meža apsaimniekošanas ikdienā.
Piemēram, augsnes bojājumi mežizstrādes gaitā ir viena no visbiežāk sastopamajām
problēmām arī Latvijā. Tam par iemeslu varētu būt gan neatbilstoša tehnika,
gan laikapstākļu izmaiņas, gan vienkārši slikta plānošana. Īstais iemesls šīm
problēmām parasti ir neadekvāts ietekmes uz vidi novērtējums, kad netiek ņemti
vērā konkrētie apstākļi, bet lēmumi tiek pieņemti formāli.
Meža apsaimniekotājam būtu uzdevums izveidot sistēmu, kurā iespējamais
augsnes bojājumu risks ir identificēts pirms darbu uzsākšanas (ietekmes
novērtēšanas laikā) un rezultāti no šī novērtējuma tiek izmantoti savas darbības
plānošanā. Ja, veicot novērtējumu, ir skaidri redzams, ka, pievedot kokmateriālus,
augsnes bojājumi būs būtiski, tad ir jāpieņem lēmums, vai cirsmas izstrāde jāveic
sala periodā vai ir citādi jāveido pievešanas ceļi, vai arī jāizmanto cita izstrādes
tehnika. Ja šāda atgriezeniskā saite starp novērtējumu, plānošanu un darbu izpildi netiek izveidota, tad ir sagaidāms, ka būs problēmas, proti, būtiski augsnes
bojājumi.
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Tomēr pat labi izveidota atgriezeniskā saite starp ietekmes novērtējumu, plānošanu
un izpildi vienmēr nenodrošina, ka problēmu nebūs. Tāpēc ir vajadzīgs monitorings (novērojumi pēc darbu izpildes), kura laikā meža apsaimniekotājs var izvērtēt,
kā ir veicies ar darbu izpildi un ko nepieciešams mainīt vai uzlabot savā darbībā,
šādi novēršot turpmākās problēmas vai to atkārtošanos. Ja pēc labi strādājošas
atgriezeniskās saites joprojām tiek identificēti būtiski augsnes bojājumi, meža
apsaimniekotājam ir jāanalizē, kādi bija iemesli (negaidītas laikapstākļu maiņas,
nespēja pareizi noteikt augsnes mitruma pakāpi, nekompetenti darbinieki,
atkāpšanās no izstrādes tehnoloģijas, nepareiza pievešanas ceļa plānošana vai to
nenostiprināšana), un jāveic korekcijas, lai novērstu problēmu iemeslus.

Sertifikāta iegūšana
un uzturēšana

Kad visi sagatavošanās un nepilnību novēršanas darbi ir
paveikti un meža apsaimniekošana ir gatava iziet sertifikācijas novērtējumu, tiek uzaicināta
sertifikācijas organizācija, kura, visticamāk, veiks pirmo novērtējumu
(priekšauditu) un tikai pēc tam galveno novērtēšanu.

Lēmums par sertifikācijas
uzsākšanu pieņemts

Sākotnējā izvērtēšana

Prasību grupēšana, sagatavošanās
un nepilnību novēršana

Priekšaudits

Priekšauditā identificēto neatbilstību
novēršana

Galvenā novērtēšana

Galvenais uzdevums
priekšaudita laikā ir gūt
vispārīgu priekšstatu par
meža apsaimniekotāju.

4. attēls. Visizplatītākais sertifikāta iegūšanas pasākumu komplekss.

Priekšaudita laikā, ja tāds tiks veikts, sertifikācijas organizācijas auditori izvērtē
meža apsaimniekotāja gatavību iziet galveno novērtēšanu. Tās laikā auditori gan
apmeklēs uzņēmuma biroju, gan arī dosies uz mežu.
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Galvenais ieguvums no priekšaudita ir tieši auditoriem, jo šādi tie var labāk sagatavoties galvenajam novērtējumam, piemēram, izplānot audita laiku un tā
loģistiku, apzināt ieinteresētās puses konsultācijām utt.
Priekšaudita rezultāti ir galvenais rādītājs tam, cik gatavs sertifikācijai ir meža
apsaimniekotājs. Ja priekšaudita laikā netiek identificētas lielas problēmas meža
apsaimniekošanas praksē, tad, visticamāk, meža apsaimniekotājs var uzreiz uzsākt
gatavošanos galvenajam auditam.

Visbiežāk priekšaudita rezultāti nav tik iepriecinoši un ir nepieciešami
uzlabojumi vai izmaiņas meža apsaimniekošanas praksē. Priekšaudita
ziņojumu un rezultātus gan nevajadzētu uztvert kā problēmu, bet kā
iespēju paskatīties uz savu ikdienas darbību no malas.

Sertifikāta uzturēšanā ir
divi galvenie uzdevumi –
novērst identificētās
(ja tādas ir) nepilnības
un kontrolēt prasību
izpildi. Jāveic meža
apsaimniekošanas
kvalitātes vadība.

Praktiskais rezultāts pēc šiem priekšaudita novērtējumiem ir ziņojums, kurā auditori apraksta meža apsaimniekošanas labos aspektus, kā arī nosaka vietas, kurās vēl
ir nepieciešami kādi uzlabojumi.
Veicot uzlabojumus meža apsaimniekošanas praksē, ļoti ticams, ka meža
apsaimniekotājs jau pēc sertifikācijas organizācijas veikta galvenā audita iegūs FSC
sertifikātu. Tomēr, ja galvenā audita laikā tiks identificētas būtiskas problēmas, tad
būs nepieciešams veikt papildu darbības neatbilstību novēršanā. Šo procesu gan
vislabāk izskaidros izvēlētās sertifikācijas organizācijas auditori.
Pēc tam kad sertifikāts ir veiksmīgi iegūts, pirmā projekta stadija – sertifikāta
iegūšana – beidzas un sākas ikdienas darbs pie sertifikāta uzturēšanas. Ik
gadu meža apsaimniekotāju apmeklēs auditori un izvērtēs, cik sekmīgi meža
apsaimniekotāja darbība atbilst standartam.
Jāatzīmē: lai gan sertifikāta iegūšanas stadijā nepieciešami papildu resursi,
piemēram, atsevišķa darbinieka deleģēšana šim uzdevumam, pēc sertifikāta
iegūšanas sertifikācijas prasību izpildi nepieciešams integrēt ikdienas darbībā, un to
veic tiešie darba darītāji, mežkopji, mežsaimniecības meistari, meža izstrādes meistari utt. Tieši no viņu darba kvalitātes ir atkarīga kopējā meža apsaimniekošanas
kvalitāte, kas ir tik svarīga sertifikācijā.
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