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1. Kopsavilkums  
Krievijas koksnes un koksnes produktu importa īpatsvars Latvijā 2006. gadā bija 
apmēram 70 % no kopējā importa apjoma. Ja 2006. gadā apaļkoksnes importa apjoms 
bija lielāks kā zāģmateriālu ievedums, tad tuvākajā nākotnē ir paredzams, ka jauno 
Krievijas muitas tarifu dēļ apaļkoku ieveduma īpatsvars varētu ievērojami samazināties. 
Galvenie koksnes piegādātāji Latvijai ir Krievijas Ziemeļrietumu Federālā apgabala 
tuvējie reģioni  – Pleskavas, Tveras, Ļeņingradas, Arhangeļskas un citi. Piegāžu apjomi 
no reģioniem ir stipri mainīgi gadu griezumā, kas liecina par to, ka samērā liela daļa 
kokmateriālu tiek piegādāti īstermiņa sadarbības rezultātā.  
Salīdzinot Krievijas un Latvijas statistikas datus par ievestajiem apaļkokiem un 
zāģmateriāliem, Latvijas dati uzrāda nedaudz lielākus apjomus. Apaļkokiem šī starpība ir 
mazāka, bet zāģmateriāliem vēl 2003. gadā tā bija 19 %, taču pēdējos gados tā ir 
ievērojami samazinājusies un 2005. gadā bija ~ 6%. 
Pēdējos gados Krievijas lielākie apaļkoksnes importētāji Latvijā bija a/s Latvijas Finieris 
un SIA Nelss, kuriem seko SIA Gaujas Koks un SIA Rettenmayer Baltic Timber.  
Savukārt lielākie Krievijas apaļkoksnes eksportētāji uz Latviju ir – Alekoles Ltd. Nelss-
Nevel Ltd., Expo Les Ltd., Pride Ltd., bet pēdējo divu gadu laikā par vienu no lielākajiem 
eksportētājiem ir kļuvis Abava Ltd. Daļa no eksportējošiem uzņēmumiem pilnībā vai 
daļēji pieder Latvijas īpašniekiem. 
Zāģmateriālu importā no Krievijas divi lielākie importētāji ir SIA Byko-Lat un SIA Nelss 
savukārt pārējie nozīmīgākie importētāji (Cobold Exports, Vega Stividors, Spilves 
Termināls un Kompass Tranzīts) ievērojami atpaliek pēc importētā apjoma. Lielākais 
zāģmateriālu eksportētājs no Krievijas ir Aksioma Ltd., bet pārējie lielākie eksportētāji - 
Alekoles Ltd un Ustiales JSC.  
Viena no īpatnībām zāģmateriālu eksportam uz Latviju ir zāģmateriālu eksportētāji, kas 
veic tikai dažus nelielus „viena vagona” (~45 m3) darījumus un vairāk neparādās 
Krievijas muitas datu bāzē un tādu uzņēmumu ir ~ 30 % no kopskaita. Savukārt, daļa 
Latvijas importētāju izmanto ārzonās reģistrētus starpniekus, kas padara gandrīz 
neiespējamu šīs koksnes daļas izcelsmes izsekošanu un var radīt aizdomas par 
iespējamiem nelegāliem darījumiem.    
Atbilstoši novērtējumam nezināmas izcelsmes koksnes (pārtēriņa un izveduma pārsvars 
pār ražošanu un ievedumu) īpatsvars Krievijas reģionos, kas ir galvenie piegādātāji 
Latvijai svārstās no 2 līdz 27 %. Lielākais tas ir Ļeņingradas un Novgorodas apgabalos, 
bet mazākais Vologdas un Smoļenskas apgabalos. Pleskavas apgabalā, kas ir lielākais 
piegādātājs nezināmas izcelsmes koksnes īpatsvars ir 18,6 %.  
Nezināmas izcelsmes koksnes rašanās galvenie cēloņi pēc ekspertu viedokļa ir meklējami 
Krievijas iekšējā tirgu, jo Latvijas uzņēmumi iepērk koksni ar visiem nepieciešamajiem 
dokumentiem. Būtiskākie pārkāpumi, kuri veido nezināmas (iespējami nelegālas) 
izcelsmes koksnes apjomu mežizstrādes posmā ir: cirsmu izstrāde bez ciršanas atļaujas, 
cirsmu robežu palielināšana, aizliegto sugu izstrāde, mežu dedzināšana, lai iegūtu tiesības 
izstrādāt mazcietušus degumus un citas. Savukārt tirdzniecības, pārstrādes un transporta 
posmu laikā galvenie pārkāpumi ir grāmatvedības un izcelsmes dokumentu viltošana, 
starpnieku, kas veic nodokļu krāpšanu iesaistīšana, mazāka apjoma un koksnes vērtības 
deklarēšana muitai un citi.  
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Pateicoties starptautiskajam (ENA FLEG process) un vides NVO spiedienam pēdējos 
gados ir vērojama situācijas uzlabošanās. Paralēli notiek arī plašas reformas Krievijas 
meža sektora pārvaldībā, kuru ietekmi uz nelegālajiem darījumiem gan pagaidām nav 
iespējams novērtēt. Arī uzņēmumi veic dažādas aktivitātes, lai mazinātu iespējami 
nelegālas koksnes izmantošanu un kā galvenās jāmin iesaistīšanas brīvprātīgajā 
sertifikācijā un savu koksnes atsekošanas sistēmu pilnveidošana.  
Kā svarīgākie ieteikumi valsts institūcijām situācijas uzlabošanai, kas iekļauti šajā 
pārskatā ir likumdošanas sistēmas uzlabošana un stigrāka tās pielietošanas kontrole 
Krievijā, starptautiskā sadarbība un informācijas apmaiņa. Meža nozares uzņēmumiem ir 
aktīvāk jāiesaistās sertifikācijā un koksnes izcelsmes atsekošanas sistēmu attīstībā un 
darbā ar saviem piegādātājiem, bet NVO jāturpina darbs pie ieteikumiem likumdošanas 
uzlabošanai un sertifikācijas sistēmu popularizēšanas.                    
    

2. Ievads 
Koksnes imports no Krievijas ir nozīmīgs resursu avots Latvijas mežu nozares 
uzņēmumiem un ieveduma apjomi un vērtība turpina pieaugt. Lielākā daļa no šiem 
resursiem tiek pārstrādāti Latvijā un iegūtie koksnes produkti tālāk eksportēti, pamatā uz 
ES valstīm, bet pēdējos gados pieaug arī vietējais patēriņš. Pieaugot sabiedrības izpratnei 
par ilgtspējīgas mežu izmantošanas nozīmi, pastiprinās pircēju spiediens un vides 
nevalstisko organizāciju prasības attiecībā uz koksnes izcelsmes legalitāti, ir uzsākti 
vairāki procesi ES līmenī un attīstās brīvprātīgās sertifikācijas shēmas. Krievija, kas ir 
viens no lielākajiem koksnes eksportētājiem pasaulē, šobrīd saņem diezgan daudz kritikas 
par nepietiekoši stingru kontroli pār koksnes ieguvi, kā rezultātā ievērojams apjoms no 
koksnes tiek raksturota kā nelegāla vai nezināmas izcelsmes. Līdz šim Pasaules dabas 
fonda veiktajos pētījumos šajā jomā galvenā uzmanība tika vērsta uz iespējamiem 
nelegālajiem darījumiem Latvijā, taču ņemot vērā Krievijas izcelsmes koksnes apjomu un 
tā prognozēto pieaugumu Latvijā šis apskats fokusējas uz importēto koksni no Krievijas 
un tās izcelsmes novērtējumu.       

3. Pētījuma mērķi un izmantotā informācija 
• Novērtēt galvenos riskus iespējami nelegāli iegūtas koksnes importam no 

Krievijas; 
• Veikt pārskatu par aktivitātēm, ko veic atbildīgas valsts institūcijas, nevalstiskās 

organizācijas un nozares uzņēmumi, lai novērstu iespējami nelegāli iegūtas 
koksnes importu no Krievijas; 

• Analizēt oficiālo importa statistiku Latvijā un Krievijā un ekspertu viedokli par 
iespējami nelegāli iegūtas koksnes importu.    

 
Pētījums pamatā ir veidots izmantojot pieejamo oficiālo statistiku Latvijā un Krievijā par 
Krievijas kokmateriālu importu uz Latviju, Latvijas un Krievijas ekspertu viedokli par 
iespējami nelegālu kokmateriālu importu no Krievijas un publikācijas par šo jautājumu.    
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4. Kokmateriālu imports no Krievijas 

4.1. Krievijas un Latvijas oficiālā statistika - apjoms, 
īpatsvars un struktūra 

Kokmateriālu (apaļkoku un zāģmateriālu) imports no Krievijas pēdējo piecu gadu laikā ir 
ievērojami pieaudzis un 2005.gadā pārsniedza 1 miljonu kubikmetru. 2006. gadā imports 
nedaudz saruka taču paredzams, ka arī turpmāk Krievija būs galvenais kokmateriālu 
piegādes avots ārpus Latvijas. Atbilstoši Latvijas kokrūpniecības federācijas prognozēm 
kokmateriālu imports varētu pieaugt no 2,3 līdz 5,5 miljoniem m3 2011.1 gadā un šajā 
pieaugumā būtiska loma būs arī importam no Krievijas. Turklāt, nākotnē izmainīsies 
kokmateriālu importa struktūra, jo Krievija plāno ievērojami palielināt izvedmuitu 
apaļkokiem, kas samazinās to apjomu importā, to kompensējot ar zāģmateriāliem.      
Attēlos 1., 2., 3. aplūkota kokmateriālu importa dinamika laikā no 2001. līdz 2006. 
gadam un Krievijas importa īpatsvars kopējā kokmateriālu importā.   
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Attēls 1. Kokmateriālu imports no Krievijas tūkstoši kubikmetru.2 
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Attēls 2. Kokmateriālu imports no Krievijas tūkstoši latu.  
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Attēls 3. Krievijas koksnes īpatsvars kopējā Latvijas koksnes importā.  
 
Viens no šī dokumenta uzdevumiem bija novērtēt, vai pastāv būtiskas atšķirības Krievijas 
eksporta un Latvijas importa oficiālajā statistikā. Salīdzinot datus par apaļkoku 
tirdzniecību laika posmā no 2003. līdz 2005. gadam (skat. 1. tabulu) starpība ir neliela un 
nepārsniedz 5% no apjoma, turklāt pārsvars atsevišķos gados ir gan Krievijas, gan 
Latvijas datiem.  
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Tabula 1. Krievijas un Latvijas apaļkoksnes tirdzniecības oficiālā statistika  
 Gads 
 2003 2004 2005 
Eksports no Krievijas (Krievijas statistikas dati)3 248.1 572.1 748 
Imports uz Latviju (Latvijas statistikas dati)4 245.2 542 768.6
Starpība % 1 5 -3 

 
Savukārt datos par zāģmateriālu tirdzniecību atšķirība ir lielāka – laika posmā no 2001. 
līdz 2005. gadam (skat. 2. tabulu un 4. attēlu) starpība starp Krievijas eksporta un 
Latvijas importa datiem ir sarukusi no 28% līdz 6%. Šī tendence norāda, ka pēdējo gadu 
laikā ir uzlabojusies eksportēto zāģmateriālu patieso apjomu deklarēšana Krievijā, bet 
salīdzinoši nelielā šībrīža starpība var tikt izskaidrota ar atšķirīgām uzmērīšanas metodēm 
Latvijā un Krievijā.        
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Attēls 4. Krievijas un Latvijas zāģmateriālu tirdzniecības oficiālā statistika.  
 
 
Tabula 2. Krievijas un Latvijas zāģmateriālu tirdzniecības oficiālā statistika  
 Gads 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Eksports no Krievijas 
Krievijas statistikas dati 114.1 151.1 290.7 381.2 420.5 
Imports uz Latviju 
Latvijas statistikas dati 82.3 126 236.4 357.5 394.8 
Starpība % 28 17 19 6 6 

 
Latvija ieņem 12-13 vietu pēc eksportēto zāģmateriālu apjoma no Krievijas. Atšķirībā no 
vairākuma valstu, Latvijas importā apaļkoki un zāģmateriāli ir aptuveni vienā apjomā un 
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zāģmateriālu importa apjoms turpina pieaugt. Vairāk kā 95 % no importētajiem 
zāģmateriāliem ir skujkoku (priede un egle).  
Nozīmīga daļa no zāģmateriāliem, kas tiek importēti ir neapzāģēti un nežāvēti. Vidējais 
viena darījuma apjoms no 2003. – 2006. gadam bija 42 – 45 m3, kas ir apmēram viens 
dzelzceļa vagons. Kopējais uz Latviju eksportējošo Krievijas uzņēmumu skaits pēdējos 
gados ir 400 – 450, kas ir piecas reizes vairāk nekā uz Nīderlandi un divas reizes vairāk 
kā uz Somiju importējošo uzņēmumu skaits, lai gan importa apjomi uz šīm valstīm ir 
līdzīgi. Detalizēta uz Latviju importējošo uzņēmumu analīze parāda, ka apmēram 30 % 
no visiem uzņēmumiem veic tikai vienu – divus darījumus un vairāk neparādās muitas 
datu bāzē. Savukārt, daudzi importējošie Latvijas uzņēmumi izmanto ārzonās reģistrētus 
starpniekus. Šāda informācija liecina, ka: 

• Pastāv liela iespējamība, ka daļa no eksportētajiem zāģmateriāliem tiek ražoti 
nelielās nelegālās zāģētavās un eksportēti izmantojot neliela apjoma līgumus un 
īslaicīgi pastāvošus starpnieku uzņēmumus; 

• Šajā situācija ir gandrīz neiespējami novērtēt darījumu legalitāti un izmantot 
koksnes izcelsmes izsekošanas procedūras.       

     
 

4.2. Reģionālā izcelsme 
Gandrīz visi kokmateriāli, kas tiek ievesti Latvijā nāk no Krievijas Ziemeļrietumu 
federāla apgabala un lielākā to daļa – no tuvējiem – Pleskavas, Tveras, Ļeņingradas, 
Arhangeļskas reģioniem. Piegāžu apjomi no reģioniem ir stipri mainīgi gadu griezumā, 
kas liecina par to, ka samērā liela daļa kokmateriālu tiek piegādāti īstermiņa sadarbības 
rezultātā. Tāpat pieejamajā statistikā daļai kokmateriālu izcelsmes reģions netiek 
uzrādīts.      

 
Attēls 5. Apaļkoku imports pa reģioniem5  
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Attēls 6. Apaļkoku imports pa reģioniem 
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Attēls 7. Zāģmateriālu imports pa reģioniem 2005. gadā 
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Attēls 8. Zāģmateriālu imports pa reģioniem 2006. gada pirmajā pusē. 
 

4.3. Lielākie Krievijas koksnes importētāji Latvijā un 
eksportētāji Krievijā 

 
Informācija par koksnes importētājiem no Krievijas un eksportētājiem uz Latviju laika 
posmā no 2003. gada sākuma līdz 2006. gada vidum ir ņemta no Krievijas muitas 
informācijas, ko sagatavojis uzņēmums M_INFO.6 Atbilstoši šai informācijai lielākie 
Krievijas apaļkoksnes importētāji Latvijā šajā periodā bija a/s Latvijas Finieris (vairāk kā 
620 tūkst. m3) un SIA Nelss (vairāk kā 470 tūkst. m3), kam seko SIA Gaujas Koks un 
SIA Rettenmayer Baltic Timber. Jāatzīmē, ka atsevišķu gadu griezumā lielāko 10 
importētāju vidū ir notikušas ievērojamas izmaiņas un četru gadu laikā šajā sarakstā ir 
bijuši 22 uzņēmumi.    
Lielākie Krievijas apaļkoksnes eksportētāji uz Latviju laika posmā no 2003. gada līdz 
2006. gada vidum ir – Alekoles Ltd. (130 tūkst. m3) Nelss-Nevel Ltd. (120 tūkst. m3) 
Expo Les Ltd. (90 tūkst m3 ) Pride Ltd. (85 tūkst m3), bet pēdējo divu gadu laikā par 
vienu no lielākajiem eksportētājiem ir kļuvis Abava Ltd. (60 tūkst m3). Daļa no 
eksportējošiem uzņēmumiem pilnībā vai daļēji pieder Latvijas īpašniekiem.   
 
Arī zāģmateriālu importā no Krievijas nozīmīgākie ir divi importētāji – SIA Byko-Lat   
(~ 240 000 m3) un SIA Nelss (~ 120 000 m3), savukārt pārējie lielākie importētāji 
(Cobold Exports, Vega Stividors, Spilves Termināls un Kompass Tranzīts) ievērojami 
atpaliek no šiem apjomiem. Līdzīgi kā apaļkoksnes importētājiem, arī 10 lielāko 
zāģmateriālu importētāju sarakstā šī perioda laikā ir notikušas ievērojamas izmaiņas un 
sarakstos četru gadu laikā ir bijis 21 uzņēmums.  
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Kā jau minēts apmēram 30 % no Krievijas zāģmateriālu eksportētājiem uz Latvijas veic 
tikai dažus nelielus „viena vagona” darījumus un vairāk neparādās Krievijas muitas datu 
bāzē, bet daļa Latvijas importētāju izmanto ārzonās reģistrētus starpniekus, kas padara 
gandrīz neiespējamu šīs koksnes daļas izcelsmes izsekošanu un rada aizdomas par 
iespējamiem nelegāliem darījumiem.    
Lielākais zāģmateriālu eksportētājs no Krievijas ir Aksioma Ltd., kas laika posmā no 
2003. gada līdz 2006. gada vidum eksportēja vairāk kā 185 tūkstošus m3 zāģmateriālu. 
Pārējie lielākie eksportētāji ievērojami atpaliek no šī uzņēmuma un eksportēja ne vairāk 
kā ~ 65 tūkstoši m3: Alekoles Ltd.- 65 tūkstoši m3 un Ustiales JSC - 55 tūkstoši m3, 
savukārt 2006. gada pirmajā pusē lielākais eksportētājs bija Norwood SM, kas 
iepriekšējos gados neparādījās lielāko eksportētāju sarakstā, kurš pusgada laikā 
eksportēja gandrīz 20 tūkst m3. 
 
 

4.4. Informācija par iepriekš šajā jomā veiktajiem pētījumiem  
 

• Impacts of Reduction of Illegal Logging in European Russia on the EU and 
European Russia Forest Sector and Trade.7 Eiropas Meža Institūts 2005. 
Pētījumu pasūtīja Lielbritānijas starptautiskās attīstības departaments un Somijas 
ārlietu ministrija.  

Šis ir visplašākais pēdēja laikā veiktais pētījums par nelikumīgu ciršanu Ziemeļrietumu 
Krievijā. Pētījums novērtē ietekmi, ko uz meža nozari Ziemeļrietumu Krievijā izraisītu 
tirdzniecības kotroles mehānismu ieviešanai, ko paredz ES FLEGT (Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade) Darbības plāns, kas paredzēts nelegāli iegūtas 
koksnes tirdzniecības ierobežošanai. Pētījums ir balstīts uz trīs atsevišķiem izpētes 
projektiem: 

1. Nezināmas izcelsmes (iespējams nelikumīgi iegūtas) koksnes apjoma novērtējums 
Ziemeļrietumu Krievijā;  

Šī projekta laikā tika novērtēti un apvienoti iepriekš veikto dažādu organizāciju pētījumi 
par nezināmas izcelsmes koksni šajā reģionā un analizētas koksnes apjomu noteikšanas 
metodes. Papildus tika veikts koksnes ražošanas un patēriņa salīdzinājums par šī reģiona 
apgabaliem un rezultāti salīdzināti ar citu organizāciju, piemēram, WWF Krievija 
veiktajiem novērtējumiem.  
Analīzes rezultāti liecina, ka apmēram 15 % no kopējā koksnes apjoma iekšējam 
patēriņam un eksportam izcelsme nav izskaidrojama ar ražošanas un ieveduma datiem.  
 

2. Esošo kontroles mehānismu novērtējums, kas ierobežo Krievijā nelegāli iegūtas 
koksnes ieplūšanu ES; 

Valsts kontroles mehānismi tiek vērtēti kā mazefektīvi, jo tie neļauj skaidri izsekot visai 
koksnes izcelsmes ķēdei, turklāt process nav elektronisks, kas apgrūtina, kontroles 
veikšanu. Importējot kokmateriālus ir nepieciešama tikai ciršanas licence, taču tās 
atbilstība netiek regulāri pārbaudīta.    
Lielāka efektivitāte ir uzņēmumu ieviestajām koksnes izcelsmes izsekošanas un 
kvalitātes vadības sistēmām. Apmēram 75% no koksnes apjoma, kas tiek eksportēts uz 
ES tiek izmantotas izcelsmes izsekošanas sistēmas, izmantojot vides kvalitātes vadības 
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sistēmas ISO 14001 vai EMAS (ES Eko-menedžmenta un audita shēma) standartus, un 
šīs sistēmas tiek uzskatītas par pietiekošām, lai nodrošinātu koksnes izcelsmes legalitāti.  
Kā viena no metodēm, kas nodrošina koksnes izcelsmes legalitāti tiek minēta arī FSC 
mežu un piegādes ķēžu sertifikācija, kas 2005 gadā sedza 2 % no kopējās Ziemeļrietumu 
Krievijas mežu platības.     
 

3. Scenāriju analīze ietekmei, ko radītu Krievijas un ES FLEGT sadarbības līguma 
noslēgšana. 

 
• „Оценка объема древесины сомнительного происхождения и анализ 

практики внедрения систем отслеживания происхождения древесины 
в ряде многолесных регионов северозапада, Сибири и Дальнего Востока 
России”. WWF Krievija 2006.8 „Nezināmas izcelsmes koksnes apjoma 
novērtējums un koksnes izcelsmes atsekošanas sistēmu ieviešanas analīze 
mežainajos reģionos Ziemeļrietumu Krievijā, Sibīrijā un Krievijas Tālajos 
austrumos.”  

Šis pētījums aplūko situāciju vairākos Krievijas mežainajos reģionos – Arhangeļskas, 
Vologdas, Irkutskas, Krasnojarskas un Habarovskas apgabalos. Tiek aprakstīti meža 
resursi, mežsaimniecība, izstrāde, pārstrāde un kokmateriālu izmantošana un eksports. 
Katrā reģionā tiek veikts nezināmas izcelsmes koksnes novērtējums un aprakstītas 
iniciatīvas, lai novērstu nelegālu kokmateriālu ieguvi un izmantošanu. Nobeigumā ir 
pievienotas rekomendācijas un secinājumi situācijas uzlabošanai, kur galvenie akcenti ir 
vērsti uz valsts kontroles procedūru nostiprināšanu, ekonomisko sviru izmantošanu, 
uzņēmumu koksnes izcelsmes atsekošanas sistēmu efektīvāku izmantošanu, starptautisko 
sadarbību. Arhangeļskas apgabalā, kas ir viens no reģioniem, kas piegādā koksni 
(zāģmateriālus) Latvijai nezināmas izcelsmes koksnes īpatsvars ir novērtēts 13 % 
apjomā.   
 

• Partners in crime: A Greenpeace investigation in to Finland’s illeghal timber 
trade with Russia. Greenpeace, 2006.9 gada septembris.  

 Šis dokuments ir sagatavots galvenokārt balstoties uz informāciju, kas iegūta Karēļijas 
apgabalā, kas ir viens no galvenajiem Krievijas koksnes piegādātājiem Somijai. 
Dokumentā netiek minēti konkrēti nelegāli iegūtas koksne apjomi reģionā, taču 
apgalvots, ka lielākā daļa no kokmateriāliem tiek iegūta nelegāli, jo ciršana notiek bez 
iepriekš izstrādātiem apsaimniekošanas plāniem vai arī šie plāniem nav veikts ietekmes 
uz vidi novērtējums, kas ir nepieciešams saskaņā ar Krievijas likumdošanu. Dokumentā 
minēti arī vairāki konkrēti gadījumi, kur lielās mežu kompānijas – UPM Kymmene un 
StoraEnso izmanto nelegāli iegūtus kokmateriālus tālākai pārstrādei. Secinājumu daļā 
tiek norādīts, ka ISO 14001 vai EMAS sertifikācijas sistēmu izmantošana, ko lieto lielākā 
daļa Somijas mežu uzņēmumu, nenodrošina koksnes ieguves legalitāti, tādēļ ir 
nepieciešama stingrāka valsts kontrole gan no Somijas, gan Krievijas puses.      
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4.5. Būtiskākie nelegālo darbību riski Krievijas koksnes 
eksportā uz Latviju 

Pēc ekspertu viedokļa galvenais nelegālo darījumu apjoms tiek veikts posmā līdz brīdim 
kad kokmateriāli tiek pārdoti eksportam, jo eksportējot koksne tiek izvesta ar visiem 
nepieciešamajiem (ieskaitot izcelsmes) dokumentiem. To lielā mērā nosaka fitosanitārās 
prasības, kas tiek stingri kontrolētas. Liela apjoma importa – eksporta piegādēs, kur 
sadarbojas ilgtermiņa partneri iespējamo nelikumīgu darījumu iespēja ir neliela, taču 
eksperti uzskata, ka arī lielo Latvijas importētāju vidū ir uzņēmumi, kas, iespējams, veic 
nelegālus darījumus importējot.  
 
Lielākā daļa iespējamo nelikumīgo darījumu notiek mežistrādes, koksnes transporta un 
starpniecības posmos, kur pamatā darbojas Krievijas uzņēmumi. To var uzskatīt par 
Krievijas iekšējo tirgu, un tiek uzsvērts, ka Latvijas un citiem ārzemju uzņēmumiem ir 
maz iespēju ietekmēt šo tirgu, jo tajā ir augsts korupcijas un noziedzības līmenis un 
ārzemju uzņēmumu darbībai tiek likti birokrātiski šķēršļi. Daži eksperti uzskata, ka 
nelikumīgi darījumi aptver līdz 50% no visas eksportētās koksnes. Šādos apstākļos 
ārzemju uzņēmumiem ir ļoti sarežģīti konkurēt ar Krievijas uzņēmumiem un tie ir spiesti 
iepirkt jau sagatavotus apaļkokus vai zāģmateriālus.       
 
Kā jau minēts, zāģmateriālu eksporta jomā darījumi ir samērā nelieli - „viena vagona 
darījumi” un tajos ir iesaistīts ievērojams daudzums nelielu uzņēmumu un ārzonās 
reģistrētu starpnieku, par kuru darbības legalitāti ir šaubas.    
 
Latvijā ievestie apaļkoki un zāģmateriāli tiek iepirkti dažādos veidos – gan krautuvēs 
Krievijā un Latvijā, gan pie zāģētavām, kas pieder Latvijas uzņēmumiem Krievijā, kā arī 
Krievijas uzņēmumi caur Latviju nosūta kokmateriālus brīvai tirdzniecībai ostā.   
 

4.5.1. Neskaidras izcelsmes koksnes noteikšana 
Neskaidras izcelsmes apaļkoksnes noteikšanu veica pētījumā iesaistītais Krievijas 
eksperts. Izmantotā metode salīdzina katrā reģionā oficiāli pieejamos datus par koksnes 
izstrādi reģionā un koksnes iepirkumu no citiem reģioniem ar koksnes pārstrādes 
apjomiem reģionā un pārdotās koksnes apjomiem uz citiem reģioniem un ārzemēm.  
Dati par lietkoksnes izstrādes apjomiem, kas iegūti veicot galveno cirti un kopšanas cirtes 
un visu izstrādāto koksni (lietkoksne un malka), kas nocirsta citos ciršu veidos ir iegūti 
no valsts uzņēmuma Roslesinforg. Lietkoksnes daļa no visas iegūtas koksnes, kas iegūta 
citos ciršu veidos tiek rēķināta, kā 50 %.     
Dati par zāģbaļķu ieguvi reģionā iekļauj datus no trim galvenajiem mežu īpašniekiem 
Krievijā – Dabas resursu ministrijas, Lauksaimniecības ministrijas un Aizsardzības 
ministrijas. Pēdējās divas no ministrijām aplūkotajos reģionos, iespējams, veic mežistrādi 
diezgan ievērojamos apjomos, taču dati par šo darbību bieži nav pieejami un netiek ņemti 
vērā analizējot kopējos apjomus, un tas varētu izraisīt kļūdas aprēķinos.   
Pētījuma autori uzskata, ka oficiālie dati, ko piedāvā Krievijas Valsts statistikas komiteja 
nav reprezentatīvi un tādēļ tie netiek izmantoti novērtējumā, tā vietā izmantojot Krievijas 
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federālās mežsaimniecības aģentūras Roslesinforg datus. Statistikas komiteja izmanto 
tikai lielo un vidējo uzņēmumu datus, kas iegūti no uzņēmumu darbības pārskatiem. Šo 
datu precizitāte ir apšaubāma. Tas pats ir attiecināms uz datiem par pārstrādāto koksni, 
taču Statistikas pārvaldes dati ir vienīgie par oficiāliem uzskatāmie dati.    
Dati par eksportēto koksni ir iegūti no muitas deklarācijām, ko piedāvā Krievijas 
uzņēmums M_INFO, savukārt, starpreģionu pārvadājumu dati (koksne, kas netiek 
eksportēta) pa dzelzceļu iegūti no Krievijas transporta ministrijas, bet par koksni, ko 
pārvadā ar automašīnām vai izmantojot iekšējos ūdeņus, dati iegūti no reģionālajām 
statistikas komitejām.     
 
Novērtējums ņem vērā tikai apaļkoksni. Pārstrādāta koksne vai gala produkti šajā 
pētījumā tika pārvērsti apaļkoksnes ekvivalentā RWE ņemot vērā reģionos izmantotās 
tehnoloģijas un citus pārstrādes datus. No zāģbaļķiem tika rēķināts 80% zāģmateriālu 
iznākums. 
 
Lai pārveidotu gala produktus par apaļkoku ekvivalentu tika lietotas sekojoši koeficienti: 

 
Zāģmateriāli     – 2.3 
Papīrmalka      – 5.5 
Kartons (paperboard)    – 4.6 
Saplāksnis/finieris    – 2.7 
Kokšķiedru plātnes    – 0.5 
Kokskaidu plātnes    – 0.7 
Šķelda (tonnas)    –   1.33 

 
 
Vērtējums ir balstīts uz sekojošu organizāciju datiem: Valsts statistikas komiteja, 
Federālā muitas pārvalde, Federālā mežu aģentūra, Valsts uzņēmums Roslesinforg, 
uzņēmuma “Krievijas dzelzceļš” galvenais datu centrs, muitas datu bāze, ko piedāvā 
uzņēmums M_INFO, publikācijas reģionālajā un federālajā presē. Informācija iegūta arī 
aptaujājot meža dienesta un izstrādes uzņēmumu speciālistus un veicot lauka izpētes.  
Balstoties uz 2006. gada datiem var izdalīt septiņus galvenos reģionus no kuriem notiek 
apaļkoksnes eksports uz Latviju.   
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Tabula 3. Neskaidras izcelsmes zāģmateriālu ražošana septiņos Krievijas reģionos 2005 
gadā (RWE x 1000 m3.)10 

Reģions Izstrāde 

Ienākošā 
koksne 

no blakus 
reģioniem 

Koksnes 
atliekas 

un 
atkritumi

Piegāde 
kopā 

Pārstrāde 
un 

izlietojums 
reģionā 

Nosūtīts 
uz 

kaimiņu 
reģioniem Eksports

Kopējais 
patēriņš Nesaiste 

Nezināmas 
izcelsmes 
koksnes 

daļa % no 
kopējā 

novērtētā 
patēriņa 

Arhangeļskas 10138,3 3306,1 4058,8 17503,2 18888,6 1881,6 399,3 21169,5 3666,3 17,3 

Leņingradas 5416,1 1676,8 517,8 7610,7 5746,4 271,5 4499,7 10517,6 2906,9 27,6 

Pleskavas 1198,3 17,9 157,7 1373,9 810,3 106,3 770,4 1687 313,1 18,6 

Novgorodas 2465,1 371,1 124,7 2960,9 1363,2 462,3 2032,1 3857,6 896,7 23,2 

Tveras 1788,3 43,1 147,4 1978,8 1839,4 345,9 225,7 2411 432,2 17,9 
Smoļenskas 698,6 8,2 22,2 729,0 477,8 152,8 111,1 741,7 12,7 1,7 
Vologdas 7924,3 310,0 612,4 8846,7 4857,2 1825,9 2617,7 9300,8 454,1 4,9 

 

4.5.2. Biežāk izmantotie nelegālo darījumu veidi 
Šajā nodaļā minētie nelegālo darījumu veidi pamatā apskata situāciju Krievijā, jo pēc 
ekspertu viedokļa tieši Krievijas pusē notiek vairums nelegālo darījumu. Informācija par 
šiem darījumiem iegūta no projektā iesaistītā Krievijas eksperta un publikācijām par šo 
tēmu.      

• Nelegāli darījumi ar koksni veicot mežistrādi  
Mežistrādes laikā būtiskākie nelegālie darījumi ir: 

- Mežistrāde tiek veikta pārsniedzot cirsmas robežas, izcērtot vairāk koksnes kā 
atļauts un cērtot koku sugas, kas ir aizliegtas; 

- Tiek veikta mežistrāde nesaņemot ciršanas atļauju, vai izmantojot viltotu atļauju; 
- Ciršana tiek veikta vietās, kam nav sagatavots meža apsaimniekošanas plāns, vai 

arī plānam nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums;    
- Tehnoloģiskie koridori tiek veidoti tā, lai iegūtu maksimālo koksnes apjomu 

izcērtot vērtīgākos kokus. Tas nozīmē, ka jau pirms mežistrādes veikšanas lielākā 
daļa vērtīgāko koku ir izvākti un dabisko klajumu lielums ir pārvērtēts; 

- Tiek izsniegta atļauja, kur krājas novērtējums ir palielināts, kas ļauj 
mežizstrādātājam izcirst vairāk nekā tas ir atļauts un legalizēt zagtu koksni; 

- Tiek veikta meža dedzināšana izvēloties tādus laika apstākļus, lai tiktu bojāti tikai 
pamežs un paaugas koki, bet pēc tam tiek izsniegtas atļaujas sanitārajām cirtēm, 
lai gan pirmā stāva koki ir gandrīz nebojāti. 

- Nelikumīga ciršana tiek organizēta iesaistot milicijas un mežu apsaimniekotāju 
(ļeshozu)  darbiniekus. Pēc tam tiek „atklāts” nelikumīgas ciršanas gadījums, kura 
izpildītājs ir „nezināms”. Pēc tam ļeshozs konfiscē šo koksni un tā tiek pārdota jau 
kā pilnīgi legāla.   

      
 

• Nelegālie darījumi pārstrādes, transportēšanas un eksporta laikā  
 Arī šajos koksnes plūsmas ķēdes posmos ir novēroti šādas biežāk izplatītās nelegālās 
darbības: 
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- Koksnes izcelsmes dokumenti ir viltoti; 
- Grāmatvedības uzskaites un koksnes plūsmas pārskata sistēmas tiek manipulētas;  
- Koksnes tirdzniecībā darbojās starpnieku posms, kas bieži ir islaicīgi pastāvoši 

uzņēmumi, ļoti sarežģijot koksnes izcelsmes noskaidrošanu;  
- Augstvērtīgu sugu koksne, kas iegūta nelegāli tiek deklarēta kā zemākas vērtības 

koku sugu koksne, kuru ieguve ir atļauta; 
- Eksportētāji dod mazāku svara un tilpuma novērtējumu un lielāku kravas 

blīvumu, kas dod iespēju pievienot nelegāli iegūtu koksni kravai.     
 

4.6. Valstu, uzņēmumu un nevalstisko organizāciju veiktie 
pasākumi, lai ierobežotu iespējami nelegālas koksnes 
eksportu no Krievijas  

4.6.1. Atbildīgās valsts organizācijas 
• Latvija 

LR Zemkopības ministrijas Meža politikas departaments piedalās dažādos procesos, kas 
vērsti uz nelegālo darījumu samazināšanu meža nozarē. Sadarbībā ar Kokrūpniecības 
federāciju 2005. gadā tika strādāts pie muitas procedūru vienkāršošanas. Ja tiktu 
piemērotas procedūras, ko prasīja ES, tad visa ievestā koksne būtu jāuzmēra un jāglabā 
atsevišķi. Notikusi ir pieredzes apmaiņa ar Somijas muitu, kurā piedalījās arī industrijas 
pārstāvji un sadarbībā ar Latvijas muitu procedūras tika ievērojami vienkāršotas. 
Turpinās darbs, lai samazinātu birokrātisko slogu arī citos jautājumos. Departaments 
organizēja arī divus seminārus par vienkāršotajām muitas procedūrām. Tomēr līdz 2007. 
gada sākumam, tikai neliela daļa uzņēmumu ir pārgājusi uz vienkāršoto muitas sistēmu.  
Departamenta viedoklis ir, ka nozīmīgākā daļa nelegālo darījumu notiek iekšējā koksnes 
tirgū Krievijā. Ir problemātiski iegūt patiesus koksnes importa apjomus, jo atšķiras arī 
importa statistika, ko piegādā dažādi informācijas avoti. Departaments ir piedalījies 
vairākos ENA FLEG semināros par šo jautājumu. Notiek sadarbība ar Krievijas valsts 
iestādēm par šo jautājumu, taču ieinteresētība no Krievijas puses ir neliela.  
 
Viens no galvenajiem departamenta uzdevumiem sadarbībā ar nozares uzņēmumiem ir 
iedzīvināt Latvijas Meža un saistīto nozaru nacionālo programmu, kas palīdzētu 
samazināt arī nelegālos darījumu ar koksni Latvijā. Viena no problēmām ir iegūt patiesus 
datus par nozares darbu, jo ne visi uzņēmumi sniedz ziņas par savu darbību. Taču 
situācija uzlabojas, un to varētu veicināt arī pieejamais ES finansējums, kura iegūšanai 
uzņēmumiem ir jāsniedz patiesi dati par savu darbību. Labāku sadarbību varētu veicināt 
arī ilgtermiņa meža apsaimniekošanas līgumu beigas un resursu deficīts.  
 
Departaments veic darbu arī saistībā ar parakstīto ENA FLEG („Par meža likumdošanas 
aktu īstenošanu un pārvaldību”) deklarāciju, kuras izpildei ir nepieciešams izveidot 
starpresoru darba grupu. Šobrīd saistībā ar deklarāciju tiek veikti dažādi darbi, taču 
formāli darba grupa nav izveidota. Nav sākta arī rīcības programmas izstrāde un 
ieviešana, ko varētu sākt tuvākajā laikā. Kā viens no uzsvariem programmā būtu jāiekļauj 
uzņēmējdarbības vides uzlabošana.  
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Vēl risinot nelegālu darījumu novēršanas jautājumus departaments sadarbojas ar MCPEF 
(Ministerial Conferences on the Protection of Forest in Europe) un piedalās tirdzniecības 
līguma starp ES un Krieviju sagatavošanā. Ir iesniegts priekšlikums DG Environment par 
departamenta iesaistīšanos ar mežu saistītajos jautājumos.      
Departaments piedalās arī starpvalstu projektā „Transparent timber flow in the Baltic Sea 
region”, kas pamatā vērsts uz vienotas informācijas platformas izveidošanu starp Baltijas 
reģiona valstīm, un tas varētu papildināt ENA FLEG darbu.   
 
 
 
 
Krievija 
Pēdējos gados valsts iestādes ir sākušas pieņemt NVO veikto situācijas novērtējumu un 
starptautisko spiedienu attiecība uz nelegālajiem darījumiem ar kokmateriāliem un 
uzsākušas vairākus pasākumus, lai ierobežotu šīs problēmas. 2007. gada sākumā 
Krievijas Federācija ir sagatavojusi un pieņēmusi ENA FLEG darbības plānu un uzsākusi 
tā ieviešanu. Tāpat sākot ar 2007. gada 1. janvāri ir ieviests jaunais meža likums, kura 
darbības ietekmi pašlaik vēl ir grūti novērtēt.          
Galvenie darbības virzieni, lai novērstu nelegālos darījumus ar koksni ENA FLEG 
darbības plānā ir šādi:   

• Stiprināt normatīvo bāzi lai ierobežotu nelikumīgos darījumus ar koksni; 
o Sagatavot un ieviest jaunus likumdošanas aktus, kas nodrošinātu jauna 

meža likuma darbību;     
o Uzlabot un nostiprināt valsts mežu uzraudzības un kontroles sistēmu;  
o Izveidot sistēmu, kas nodrošina ticamu informāciju par meža izmantošanu.    

 
• Pieņemto likumu un procedūru ieviešana un atbildīgo organizāciju stiprināšana, 

lai novērstu nelikumīgos darījumus;    
o Organizēt starpresoru sadarbību federālajā līmenī un sadarbību ar 

Krievijas Federācijas subjektu institūcijām, lai nodrošinātu efektīvāku 
nelegālo darījumu ar koksni uzraudzību un novēršanu;    

o Atbalsts brīvprātīgai sertifikācijas sistēmu ieviešanai;  
o Izveidot mežu monitoringa sistēmas vietās ar intensīvu mežizstrādi 

izmantojot tālizpētes metodes (remote sensing) un ģeogrāfiskās 
informācijas sistēmas.   

 
• Importa likumdošanas un procedūru uzlabošana;  

o Uzlabot vērtīgu koku sugu izstrādes un eksporta licenzēšanas sistēmu un 
papildināt izstrādei un eksportam aizliegto sugu sarakstu.   

 
• Starptautiskās sadarbības stiprināšana nelikumīgo darījumu novēršanai;   

o Nodrošināt Krievijas Federācijas piedalīšanos starpvaldību sarunu procesā 
par ENA FLEG darbības uzlabošanu;   

o Turpināt Krievijas Federācijas sadarbību ar Japānu Vides aizsardzības 
komisiju.   
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4.6.2. Meža nozares uzņēmumi 
Aptaujātie eksperti un Latvijas uzņēmumu pārstāvji uzskata, ka Latvijas uzņēmumi dara 
gandrīz visu iespējamo, lai novērstu nelikumīgi iegūtas koksnes iegādi Krievijā, taču tiem 
ir gandrīz neiespējami ietekmēt mežizstrādes un transporta posmus, ko kontrolē Krievijas 
uzņēmumi. Kā jau minēts Latvijas uzņēmumi iepērk kokmateriālus ar visiem 
nepieciešamajiem dokumentiem, taču arī pašu uzņēmumu pārstāvjiem nav pārliecības, ka 
vienmēr šie dokumenti ir īsti. Resursu deficīta apstākļos Latvijas uzņēmumi ir spiesti 
sadarboties ar Krievijas piegādātājiem, kuru darbību tie nevar ietekmēt, taču tiek veikti 
arī izglītojoši pasākumi piegādātājiem un atbalstīta to piegāžu ķēžu sertifikācija atbilstoši 
FSC kritērijiem.  
Krievijas lēmums par ievērojamu izvedmuitas palielināšanu apaļo kokmateriālu 
eksportam veicina Latvijas uzņēmumu investīciju palielināšanos pārstrādes uzņēmumu 
veidošanā un iesaistīšanos arī mežistrādē, tā samazinot nelegāli iegūtas koksnes 
izmantošanas risku.          
 
 

4.6.3. Nevalstiskās organizācijas  
Blakus uzņēmumiem un valsts iestādēm vienu no nozīmīgākajam lomām cīņā ar 
nelegālajiem darījumiem ieņem nevalstiskās organizācijas. Krievijā šiem jautājumiem ir 
pievērsušās četras lielas NVO – WWF Krievija, Sociālekoloģiska savienība, Greenpeace 
un Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas centrs. Organizācijas ne tikai veic savus 
projektus, bet arī sadarbojas savā starpā. Tā WWF Krievija un Greenpeace sadarbojas 
Ziemeļrietumu Krievijā augstvērtīgo mežu saglabāšanā, nelegālās ciršanas un 
aizsargājamo teritoriju jautājumos.  
Pirms diviem gadiem WWF Krievija izstrādāja un nosūtīja Valsts mežu aģentūrai 40 
punktu programmu, lai samazinātu nelegālos darījumus ar koksni Krievijā. Daži no tiem 
kā izmaiņas muitas procedūrās un izmaiņas meža likumdošanā ir ieviestas, taču bieži gala 
rezultāts tālu atpaliek no sākotnējās ieceres. Šajā kontekstā par perspektīvāko varētu 
uzskatīt pasākumu kopumu, lai palielinātu uzņēmējdarbības vides caurspīdīgumu, kas 
ietver: 

• Brīvprātīgo sertifikāciju; 
• Pārbaudes un piegādes ķēžu sistēmu ieviešanu; 
• Grupu sertifikāciju un asociāciju veidošanu; 
• Nelegālās ciršanas novēršanas komandu veidošanu, izmantojot meža nozares 

finansiālu atbalstu. 
 

4.7. FSC sertifikācijas loma nelegālo darījumu ar koksni 
ierobežošanā   

 
Meža apsaimniekošanas un piegādes ķēžu sertifikācija ir viens no iedarbīgākajiem 
veidiem kā cīnīties ar nelegālajiem darījumiem ar kokmateriāliem Krievijā, palielinot 
uzņēmējdarbības vides caurspīdīgumu. Pēdējos gados sertificēto teritoriju platības un 
sertificētu piegādes ķēžu skaits Krievijā strauji pieaug. 2007. gada jūlijā sertificēti 15.5 
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miljoni ha mežu un sertificētas 48 piegādes ķēdes.11 To ietekmē arī EU FLEGT un ENA 
FLEG procesi, papildus sertifikācijai veidojot arī meža modeļteritorijas, kur ir 
iesaistījušās tādi uzņēmumi kā: IKEA, StoraEnso, UPM Kymmene, Springer Verlag, 
Dammers un daži citi. Vairākums no šiem uzņēmumiem darbojās arī Krievijas – Latvijas 
koksnes tirgū. Galvenie iemesli, kas liek uzņēmumiem ieviest šis sistēmas ir: pircēju un 
vides NVO prasības, transporta un iekšējo koksnes plūsmu kontroles uzlabošana un 
zagšanas gadījumu novēršana uzņēmuma iekšienē. Tomēr jāņem vērā, ka uzņēmumos 
ieviestās kontroles sistēmas pilnībā negarantē to patērētās koksnes legālu izcelsmi un pat 
daļa no šo uzņēmumu vides menedžeriem piekrīt šim viedoklim. Ieviestās piegādes ķēžu 
sertifikācijas sistēmas ir jāturpina piemērot Krievijas apstākļiem un tā var garantēt legālu 
koksnes izcelsmi, tikai tad, ja tajās tiek iesaista arī piegādātāju kontrole. Paralēli FSC 
sertifikācijai, kas tiek prasīta Lielbritānijas, Vācijas un Itālijas tirgos tiek prasīta arī PEFC 
sertificēta produkcija.    
Vēl viena tendence, kas vērojama pēdējos gados ir uzņēmumu prasību samazināšanās 
pret sertificētas koksnes piegādēm, jo tirgū ir koksnes deficīts, tādēļ sertifikācijas tempu 
pieaugums varētu samazināties, aizstājot to ar kontrolētās koksnes (pēc FSC kritērijiem) 
piegādēm. Vēl kā kavēkļi sertifikācijas izmantošanai tiek minētas salīdzinoši augstās tās 
cenas, kas nav pieņemamas nelieliem uzņēmumiem, Krievijas likumdošanas normas un 
nesakārtotās nomas attiecības.   
 

5. Galvenie secinājumi un ierosinājumi 
Pētījums tika izdarīts laikā, kad Krievijas mežu sektorā norisinājās fundamentālas 
reformas. 2007. gada 1. janvārī Krievijā stājās spēkā jaunais meža likums. Daudzos 
jautājumos tas ir neskaidrs arī attiecībā uz nelegālajiem darījumiem ar kokmateriāliem. 
Tiek veidotas jaunas pārvaldes un uzraudzības struktūras un decentralizēta mežu 
uzraudzība, mainīta pieteikšanās kārtība cirsmām un citi aspekti. Jaunais likums pilnīgi 
izmaina Krievijas meža dienesta funkcijas, un jaunā likuma efektivitātes novērtēšanai būs 
jāizdara izmaiņas arī apmēram 50 citos likumdošanas aktos. Šādu izmaiņu rezultātā, pēc 
ekspertu viedokļa tuvāko gadu laikā nelegālo darījumu apjoms Krievijā varētu pat 
pieaugt.     
No 2007. gada 1. jūlija stājas spēka jaunie izvedmuitas tarifi apaļkoksnei, kas nākotnē 
ievērojami izmainīs koksnes eksporta struktūru no Krievijas un ietekmēs arī koksnes 
tirdzniecību ar Latviju.        
 
Pētījumā iesaistītais Krievijas eksperts uzskata, ka lai ieteiktu konkrētus priekšlikumus 
caurspīdīguma uzlabošanai un nelegālo darbību novēršanai ir jānogaida, lai beigtos 
pārejas periods pēc Valsts meža dienesta reformas pēc jaunā Meža likuma stāšanās spēkā. 
Tomēr jau šobrīd var norādīt uz sekojošām darbībām:   

• Abu pušu valsts institūcijām jāizstrādā un jāievieš ekonomiskas sviras, lai 
novērstu viena darījuma līgumus ar īslaicīgi pastāvošiem uzņēmumiem, kas 
iesaistīti pārrobežas tirdzniecībā;  

• Latvijas pircējiem un patērētājiem ir kritiski jānovērtē stāvoklis Krievijā un 
jāprasa paaugstināt prasības saviem koksnes piegādātājiem; 

• Starptautiskajā tirdzniecībā iesaistītajiem uzņēmumiem ir jāpalielina savu 
biznesa procesu caurskatāmība valsts un sabiedrības kontrolei; 
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• Nepieciešams izveidot ciešākas saites un labāku informācijas apmaiņu un 
analīzi starp abu valstu atbildīgajām iestādēm.  

 
Latvijas eksperti uzsver, ka Latvijas pusei ir maz iespēju ietekmēt nelikumīgos darījumus 
Krievijā, jo pamatā tiek uzskatīts, ka Latvijas uzņēmumi iepērk koksni ar visiem pēc 
likumdošanas nepieciešamajiem dokumentiem. Tāpat tiek minēts arī ticamas un pilnīgas 
informācijas trūkums par situāciju Krievijā, kas traucē novērtēt problēmas un atbilstoši 
rīkoties. Kā galvenie risinājumi nelegālo darījumu novēršanai tiek ieteikti:  

• Likumdošanas sakārtošanas jautājumi Krievijā, tai skaitā stingrāka pievienotās 
vērtības nodokļa administrēšana, jo krāpšanās ar PVN ir Krievijā bieži 
sastopams pārkāpums un tas rada arī garas nelegālu starpnieku ķēdes, kas 
apgrūtina koksnes izcelsmes atsekošanu.       

• FSC sertifikācijas ieviešana, reāli nevis deklaratīvi pastiprinot klientu spiedienu 
un stingrākas prasības koksnes legālai izcelsmei, jo dažreiz FSC tiek lietots tikai 
kā mārketinga un meža nozares uzņēmumu reputācijas celšanas instruments. 
Nepietiekami stingras prasības var novest arī pie FSC sertifikācijas reputācijas 
krituma.   

• Tiek minēts arī, ka nepieciešams stiprināt sadarbību starp Latvijas un Krievijas 
atbildīgajām institūcijām, un būtiska ir Krievijas reģionālo institūciju 
iesaistīšana.       

 
Svarīga loma nelegālo darījumu samazināšanā ir NVO sektoram un sadarbībai ar meža 
nozares uzņēmumiem, taču ļoti būtiski ir rūpēties par savu reputāciju un izvairīties no 
aizdomām par savu industrijas partneru iespējami nelegālo darbību „neievērošanu” par ko 
dažās publikācijās tiek apsūdzētas Krievijas vides NVO.12 Vides NVO būtu jāturpina 
jaunu modeļprojektu veidošana, brīvprātīgas sertifikācijas veicināšana, sadarbība ar 
nozares uzņēmumiem un lobisma darbības ar mērķi uzlabot likumdošanas bāzi Krievijā 
un likumu ieviešanu un ievērošanu.    
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