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Mazo mežu īpašniekiem pieder aptuveni 55% Eiropas mežu. Izmantojot mežu sertifikāciju, ir 

iespējams efektīvi atbalstīt sīkīpašniekus vides un ekonomiskajā aspektā, kā arī visu 

sertifikācijas sistēmu prioritāte ir palielināt sīkīpašnieku piekļuvi sertifikācijai. Lai iegūtu labāku 

ieskatu sīkīpašnieku sertifikācijas scenārijā, šajā pētījumā tiek identificēti un analizēti galvenie 

faktori, kas ietekmē Mežu apsaimniekošanas padomes - Forest Stewardship Council ( FSC ) 

sīkīpašnieku sertifikāciju Eiropā. Tiek norādītas potenciālās stratēģijas, kuras var izmantot, lai 

palīdzētu FSC sasniegt sīkīpašnieku prasības (un tā rezultātā palielinātu sīkīpašnieku pieeju 

sertifikācijai). Vispirms tika izskatīti Eiropas FSC sertifikācijas ziņojumi, pēc tam tika piemērota 

stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze - analītiskie tīkla procesi (SVID-ATP). Ziņojumu 

izskatīšanas rezultātā tika secināts, ka FSC sertifikācijas pielietošana ļauj sasniegt ievērojamus 

vides un sociālos uzlabojumus, sniedzot vērtīgu ieguldījumu parastajā pārvaldībā.  

 

Elektroniskais papildus materiāls. Šī raksta tiešsaistes versija (doi: 10.1007/s11842-016-9329-

y) satur papildus materiālu, kas ir pieejams autorizētiem lietotājiem 
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SVID-ATP analīzē tiek atklāta kopīga izpratne, ka FSC shēma pēdējo gadu laikā ir pielāgota 

maza mēroga mežsaimniecībai: tik tiešām - palielinās katru gadu izsniegto sertifikātu skaits, taču 

joprojām ir aktuāla nepieciešamība turpināt progresu un nodrošināt atbilstošu tehnisko - vadības 

atbalstu sīksaimniekiem visos sertifikācijas posmos. Ekonomiskās analīzes rezultātos tiek 

uzsvērts, ka sertifikācija var būt laba iespēja palielināt komerciālās attiecības un darījumus, 

veicinot sertificētu produktu ieplūšanu īpašos augstas vērtības tirgos. Secinājumos tiek uzsvērtas 

arī sociālās un vides nepilnības attiecībā uz mežsaimniecības darbinieku apstākļiem un 

pārvaldības praksēm. 

 

Atslēgvārdi Mežu apsaimniekošanas padome - Sīksaimniecības - Analītiskie tīkla procesi - 

Neatbilstību analīze - Vairākkritēriju lēmumu analīze - Mežu politika 

 

Ievads 

Eiropā lielāko daļu mežu pārvalda ģimenes, atsevišķi īpašnieki un kopienas (Schmithusen un 

Hirsch 2010; Gluck u.c. 2011) Mežus var klasificēt kā: (1) privātīpašnieku meži, kas ietver plašu 

īpašnieku kategoriju spektru: individuālie īpašnieki un ģimenes (kā vienots īpašnieks vai 

apvienojušās grupā, t.i. kooperatīvi), nevalstiskās organizācijas (NVO), korporācijas un privātās 

organizācijas; (2) valsts meži (nacionālu vai vietēju iestāžu īpašumā); (3) kopīgi valsts-privātie 

līdzīpašumi (Schmithusen un Hirsch 2010). Saimniecību īpašnieku struktūra ir ievērojami 

izmainījusies pēdējo dekāžu laikā, palielinoties privāto mežu īpašnieku skaitam (Hirsch u.c. 

2007). Iepriekšējo valsts īpašumā esošo zemju restitūcijas un privatizācijas rezultātā tika nonākts 

pie mežu zemju sadalīšanas procesa, t.i. lielu saimniecību sadalīšanās mazākās (Schmithusen un 

Hirsch 2010, Forest Europe 2011). Lielākā daļa Eiropas kokapstrādes uzņēmumu ir mazie vai 

vidējie uzņēmumi (Eurostat 2013). Nav zināms precīzs skaits mazo īpašnieku pārvaldīto mežu, 

taču ir aprēķināts, ka mazie īpašnieki kontrolē 60% no kopējās mežu platības (UNFF 2009). 

Saskaņā ar Mežu apsaimniekošanas padomi - FSC (2010), aptuveni 16 miljoniem mazo mežu 

īpašniekiem pieder 55% Eiropas mežu, taču ne visi no viņiem aktīvi pārvalda savus mežus. Tiek 

pieņemts, ka saimniecību skaitam, to lielumam un pārvaldības veidam ir ietekme uz mežu 

pārvaldību (Forest Europe 2011). 

 Eiropas Savienība (ES) ir ratificējusi līgumus un atbalstījusi pasākumus ar mežiem 

saistītām aktivitātēm, piem., 1998.gadā pieņemto ES Mežu stratēģiju. Turklāt plašs ES politiku 

un iniciatīvu masīvs, kas cēlies no dažādām nozarēm, rada ietekmi uz mežu sektoru, piemēram, 

2020.gada bioloģiskās daudzveidības stratēģija, klimata pārmaiņu iniciatīvas un Life+ 

programma. Tomēr joprojām tas viss nenodrošina kopēju mežu politiku. Tik tiešām - katra 

dalībvalsts formulē savas politikas, kuras bieži ietekmē vietējās tradīcijas. Eiropas Savienības 

mežsaimniecības scenāriji ir daudzkārtīgi un atšķiras ar sociālo, vides un ekonomisko atribūtu 

nosacījumiem, tādēļ mazajiem mežu uzņēmumiem (MMU), kas darbojas lielajā un 

konkurētspējīgajā ES mežsaimniecības tirgū, ir jāievēro daži kopēji regulējumi. Pēdējo 25 gadu 

laikā daudzos pētījumos tiek pētīti MMU uzdevumi un nostāja no dažādiem skatpunktiem, 

izceļot kritiskas problēmas un stiprās puses. Galvenie identificētie trūkumi bija: zema mežu 

pārvaldības efektivitāte, augstās izstrādes un pārvaldības izmaksas, izglītotības trūkums mežu 

pārvaldības praksēs, zema vēlme pievienoties asociācijām un iesaistīties valdības veicināšanas 

shēmās, kā arī nevēlēšanās investēt koksnes ievākšanā vispārīgas motivācijas un 

uzņēmējdarbības prasmju trūkuma dēļ (Cubbage 1983; Hyde u.c. 1991; Zhang u.c. 2005; 

Urquhart un Courtney 2011).  
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Privātā un valsts sektora pārstāvji ir plaši debatējuši par MMU problēmām un ir 

izstrādājuši vairākus rīkus tā atbalstam, viens no tiem ir mežu sertifikācija. Mežu sertifikācija ir 

brīvprātīga programma, kas pirmo reizi uzsākta ES deviņdesmitajos gados (Molnar 2003), kurā 

uzsvars tiek likts pirmkārt uz mežu prakses uzlabošanu mežu līmenī un standarta uzraudzības un 

revīzijas sistēmu ieviešanu, un otrkārt uz meža produktu mārketingu no atbildīgiem avotiem 

(Siry u.c. 2009). Pasaulē pastāv dažādas mežu sertifikācijas shēmas - divas lielākās ir FSC un 

Sertifikācijas Apstiprināšanas Programma - Programme for the Endorsement of Certification 

( PEFC ). FSC ir lielākā sertifikācijas sistēma tropu apgabalos, savukārt SAP ir visizplatītākā 

Eiropas kontekstā. 

 2002.gadā MAP uzsāka iniciatīvu "Sertifikācijas pieejas palielināšana mazas un zemas 

pārvaldības intensitātes mežiem", kas saukta arī par "Mazas un zemas pārvaldības intensitātes 

mežu iniciatīvu" (MZPIM), kurā tiek paredzēts izveidot praktiskus risinājumus, lai sekmētu 

pieeju FSC sertifikācijai un tās saglabāšanu mazas un zemas pārvaldības intensitātes mežu 

darbībām.  

 
Attēls Nr.1 - FSC sertificēto mežu kopējā platība hektāros (FSC 2015) 

Kaut arī trūkst universālas MMU definīcijas, FSC sniedz detalizētu MZPIM prasību aprakstu - 

meža pārvaldības vienībai jābūt vai nu "mazai" vai ar "zemas pārvaldības intensitāti" (FSC 

2009b). Meža pārvaldības vienība tiek uzskatīta par "mazu", kad tās platība ir mazāka nekā 100 

hektāri, un tiek uzskatīta par "zemas intensitātes", kad (1) ievākšanas apjomi ir mazāki nekā 20% 

no vidējā ikgadējā pieauguma un (2) vai nu ikgadējā mežizstrāde no kopējās meža produkcijas 

platības ir mazāka nekā 5000 kubikmetri vai ikgadējā vidējā mežizstrāde ir mazāka nekā 5000 

kubikmetri gadā. Turklāt atsevišķās valstīs MZPIM atbilstības kritēriji atšķiras no tiem, kas 

noteikti starptautiskā lietošanā, lai ņemtu vērā citus atšķirīgos apstākļus. Pirms pieņemt jaunas 

MZPIM procedūras, 2002.gadā FSC piesaistīja dažus MMU sistēmai. Patlaban sertificētās 

zemes joprojām atrodas lielākoties lielu vai vidēju korporāciju pārvaldībā (1.att) (FSC 2012; 
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Trishkin u.c. 2014), taču FSC strādā, lai pārformulētu daļu savu standartu, lai padarītu 

sertifikāciju daudz pieejamāku priekš MMU. 

 Zinātniskā kopiena ir izrādījusi lielu interesi par mežu sertifikāciju, plašā mērogā pētot 

jebkuru saistīto aspektu: nodrošinot rīkus, kas orientēti uz sertifikācijas procesu sekmēšanu 

(Maesano u.c. 2014), sertifikācijas lomas izprašanu kā globālu pārvaldības sistēmu (Cashore 

2002) un analizējot valsts aģentūru ieguldījumu standarta attīstības procesā (Overdevest 2010; 

Burns u.c. 2016). Daudzos pētījumos tiek salīdzinātas mežu sertifikācijas shēmas, novērtējot 

standarta atšķirības (Holvoet un Muys 2003), analizējot pieeju salīdzināmību un nevienādību 

(Vogt u.c. 2000) un salīdzinot to tiešos efektus un plašākas sekas (Auld u.c. 2008). Vairāki autori 

ir apsprieduši MAP sertifikācijas problēmas un šķēršļus priekš MMU - visbiežāk tiek ziņots par: 

izmaksām, grūtībām izpildīt prasītos standartus, dokumentācijas sarežģītību un birokrātiskajām 

prasībām, sarežģījumiem ar piekļuves iegūšanu sertificētos tirgos, izmaksas pārsniedz 

finansiālos ieguvumus, organizēšanas grūtības koksnes tirdzniecības asociācijās un grupās 

(Higman un Nussbaum 2002; FSC 2008a; Hajjar 2013). Kaut arī meža sertifikācijas zināšanu 

līmenis ir palielinājies pēdējos gados, pastāv pētījumu trūkums par MMU sertifikāciju Eiropā - 

pašreizējais zināšanu līmenis norāda uz spēcīgu nepieciešamību izpētīt iemeslus, kas novērš 

MMU piekļuvi sertifikācijai. 

 Šis pētījums ir orientēts uz FSC shēmu un tā mērķis ir identificēt un analizēt galvenos 

faktorus, kas ietekmē MZPIM sertifikācijas sadalījumu Eiropā, norādot uz potenciālajām 

stratēģijām, ko var izmantot lai palīdzētu FSC sasniegt sīkīpašnieku mērķus un tā rezultātā 

uzlabot to pieeju sertifikācijai. Analītiskā tīkla procesa (ATP) piemērošana stipro un vājo pušu, 

iespēju un draudu (SVID) analīzei tika izmantota, lai atrastu atbildes uz sekojošajiem pētījuma 

jautājumiem: kāda veida ietekme FSC sertifikācijai ir uz Eiropas sīkīpašniekiem, uz kādiem 

aspektiem vajadzētu fokusēties FSC, lai sekmētu MZPIM sertifikācijas iegūšanu un maksimizētu 

sertifikācijas ieguvumus? Šī raksta kompozīcija ir sekojoša - vispirms tiek aprakstīti 

sertifikācijas ziņojumi un tiek iepazīstināts ar teorētisko ietvaru, kas nepieciešams SVID un ATP 

metožu un to pielietojuma izprašanai šajā pētījumā. Otrkārt, tajā tiek uzrādīti kvalitatīvi un 

kvantitatīvi dati, sniedzot detalizētu pārskatu par MZPIM sertifikātiem Eiropā (dati atjaunoti 

2012.gada jūlijā). Treškārt, izmantojot SVID-ATP metodi, rakstā tiek identificēti faktori, kas 

ietekmē mežu sertifikācijas sasniegšanu, un tiek ieteiktas darbības, lai piesaistītu vairāk MMU. 

 

Pētījuma metode 

 
Ziņojumu izskatīšana 

Tika ievākti dati no sertifikācijas ziņojumiem, kas pieejami FSC sertifikācijas datubāzē 

(http://info.fsc.org/). Fokuss tika likts uz MZPIM pārskatiem no 31 Eiropas valstīm. Ziņojumi 

saturēja informāciju par atbilstību FSC principiem un kritērijiem (Papildus materiāli - 

1.pielikums) un tajos tika izcelti jebkādi apstākļi, kas ietekmē sertifikātu izsniegšanu un 

uzturēšanu. Ziņojumu saturs atšķiras atbilstoši sertificējošajām institūcijām, kuras ir neatkarīgas, 

trešās puses organizācijas, FSC akreditētas, kas veic pārbaudi un izdod sertifikātus, taču 

ziņojumiem kopīgs ir minimālais saturs, kas noteikts FSC standartos - sekojošā informācija tika 

ievākta katram sertifikātam: nacionalitāte, MZPIM sertifikāta veids, īpašumtiesību veids, 

sertificētā teritorija, meža veids (t.i., dabisks, daļēji dabisks vai plantācijas), kā arī neatbilstības 

FSC standartam un Korektīvās darbības pieprasījumi. Pastāv divu veidu neatbilstības: (1) 

būtiskas nepilnībās tiek norādīts uz svarīgākajiem trūkumiem uzdevumu sasniegšanā vienā vai 

vairākos FSC kritērijos; (2) nebūtiskas nepilnības ir mazāk svarīgi trūkumi, vai nu reti vai ne-

sistemātiski, kā dēļ to ietekme ir ierobežota. Jebkurā gadījumā neatbilstības ir jāizlabo atbilstoši 

saskaņotam grafikam. Korektīvās darbības pieprasījumos tiek identificētas izmaiņas, kuras 

http://info.fsc.org/
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apsaimniekotājam ir jāpaveic, lai sasniegtu (priekšnosacījums) vai uzturētu (nosacījums) meža 

sertifikācijas sertifikātu. Informācija, kas iegūta ziņojumos esošajā neatbilstību analīzē, tika 

izmantota SVID analīzes izstrādē. 

 Kopīgas "mazā mežu uzņēmuma" definīcijas trūkuma Eiropas līmenī dēļ un ņemot vērā 

to, ka Eiropas Savienības pieņemtās definīcijas, lai identificētu mikro, mazos un vidējos 

uzņēmumus (Eiropas Komisija 2003), ir vispārējas un nav piemērotas mežu nozarei, mēs 

pieņēmām FSC sniegtās MZPIM definīcijas un izmantojām terminus MMU un MZPIM 

pārmaiņus. 

 

SVID un ATP analīze 

Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze ir vispārīgi lietots rīks, lai analizētu 

organizācijas iekšējo un ārējo vidi, kā arī lēmumu pieņemšanā (Kotler 1988; Wheelen un Hunger 

1995). Izmantojot SVID analīzi, var atvieglot esošo un potenciālo scenāriju izveidošanu, noteikt 

darbības plānus, kuru izstrādes rezultātā var palielināt stiprās puses, novērst vai minimizēt vājās 

puses, izmantot iespējas un novērst draudus (Bas 2013). Kaut arī ar SVID analīzi tiek nodrošināts 

labs pamats stratēģijas formulēšanai, tajā pastāv arī nozīmīgs trūkums - ar SVID analīzi nav 

iespējams visaptveroši novērtēt stratēģisko lēmumu pieņemšanas situāciju (Kajanus u.c. 2012) 

un tā paliek tikai faktoru sīkas norādīšanas līmenī. Faktiski SVID analīzē trūkst veidu, lai 

analītiski noteiktu atsevišķu faktoru nozīmību un katra faktora ietekmi uz ierosināto plānu vai 

stratēģiju (Masozera u.c. 2006; Kajanus u.c. 2012). Tomēr, integrējot SVID analīzi ar citām 

vairākkritēriju analīzes metodēm, tās izmantošanas rezultātā var iegūt lielisku pamatu stratēģiju 

izstrādei, lai uzlabotu organizācijas. 

 Kurttila u.c. (2000) sniedza hibrīdmetodi, sauktu par A'VID (A'WOT), kurā tiek 

kombinēts Saaty (1977, 1980) Analītiskais hierarhijas process (AHP) ar SVID analīzi (Pesonen 

u.c. 2001). Ar SVID analīzi tiek nodrošināts pamata ietvars lēmuma situācijas analīzei, savukārt, 

izmantojot AHP, ir iespējams veikt SVID analīzi daudz analītiskāk (Kangas u.c. 2003). 

Piemērojot AHP, pirmais solis ir izveidot hierarhiālu plānu - uzdevumam ir jāpiešķir augstākais 

līmenis, jebkuriem kritēriji un faktoriem zemākie līmeņi, savukārt alternatīvām - pats zemākais 

līmenis. Kad problēma ir strukturēta hierarhiāli, tiek veidotas salīdzinājuma matricas, visi 

elementi, kas atrodas tajā pašā hierarhijas līmenī, tiek salīdzināti. AHP pieejai ir viens nozīmīgs 

trūkums - tajā tiek pieņemts, ka katrs faktors savas hierarhijas ietvaros darbojas neatkarīgi. ATP 

atspoguļo alternatīvu pieeju šim ierobežojumam, jo tajā tiek izvērtētas visas saistības, 

pievienojot potenciālās mijiedarbības, savstarpējās atkarības un atgriezeniskās saites starp 

atšķirīgiem hierarhijas līmeņiem un faktoriem (2.att.) (Sevkli u.c. 2012). Līdz šim brīdim tikai 

dažos pētījumos ir tikusi piemērota SVID-ATP metodoloģija (Catron u.c. 2013). 

 ATP ir vairākkritēriju lēmumu sistēmas (VKLS) metode, kas ir tikusi pielietota, lai 

izvērtētu vai atrisinātu plašu problēmu spektru, ieskaitot vides zinātņu nozares problēmas (Sevkli 

u.c. 2012). Šīs metodes priekšrocība ir tādu lēmumu problēmu risināšanā, kuras nevar strukturēt 

hierarhiāli starp faktoriem esošo atkarību un to savstarpējās mijiedarbības dēļ. Šādu savstarpējo 

atkarību identificēšana ir nozīmīgs solis - tiek pieņemts, ka pastāv savstarpējas atkarības, kad 

vienam elementam ir kāda iedarbība vai ietekme uz citu. ATP tiek iekļauta pāriska veida SVID 

faktoru un alternatīvu salīdzināšana, izmantojot Saaty 1-9 skalu (1.tabula). Šajos salīdzinājumos, 

gan kvalitatīvi gan kvantitatīvie mainīgie tiek padarīti izmērāmi un salīdzināmi (Kangas 1992) 

ar mērķi virzīt lēmumu pieņēmējus pretim saprātīgam un ideāli labākam rezultātam (Mendoza 

un Macoun 1999). 
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Mērķis - SVID grupas - SVID faktori - Alternatīvas 

2.attēls - Hierarhiālais (a) un tīkla (b) modelis SVID analīzei 

 

1. Tabula ATP izmantotais relatīvās nozīmības mērogs 

Nozīmības 

intensitāte 

Definīcija 

1 Vienāda nozīmība 

2 Vāja 

3 Mērena nozīmība 

4 Mērena plus 

5 Spēcīga nozīmība 

6 Spēcīga plus 

7 Ļoti spēcīga 

8 Ļoti, ļoti spēcīga 

9 Ārkārtēja nozīmība 

Avots Saaty (1977,1980) 

 

SVID-ATP metodoloģijas piemērošana mežu sertifikācijai 

Autori ir identificējuši un kategorizējuši SVID faktorus, alternatīvas un to savstarpējās atkarības, 

izmantojot literatūras apskatu (Thornber u.c. 1999; Macqueen u.c. 2008; FSC 2008a, b, 2009a, 

b) un secinājumus, kas iegūti no ziņojumu neatbilstību analīzes. Pēc tam 12 mežu sertifikācijas 

eksperti, ieskaitot trīs akadēmiskos darbiniekus, piecus pētniekus un četrus MAP revidentus, 

veica SVID-ATP analīzi. Eksperti tika izvēlēti pamatojoties uz to pieredzi mežu sertifikācijas 

tehniskajos aspektos un mēģinot uzturēt balansu starp šādu ekspertu pārstāvētajām vides, 

sociālajām un ekonomiskajām interešu jomām. Microsoft Excel formāta anketa, kas saturēja visu 

salīdzinājumu sēriju, tika nosūtīta ekspertiem pa e-pastu, kuriem tika lūgts salīdzināt elementus 

pēc pāriskas bāzes, piešķirot vērtības atbilstoši Saaty skalai. Anketa ir sniegta Papildus 
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materiālos - 2.pielikumā. Pēc tam no katra eksperta iegūtie rezultāti tika apstrādāti, izmantojot 

"Super Decisions" programmatūras pakotni (http://www.superdecisions.com). 

 Pētījums ir organizēts divās analīzēs - pirmā koncentrējas uz galvenajiem izaicinājumiem 

saistībā ar ekonomiskajām problēmām (minēta kā ATP-1, 3.tabula), otrā koncentrējas uz 

sertifikācijas procesiem, standartiem un sociālajām - vides problēmām (minēta kā ATP-2, 

4.tabula). Pat ja MZPIM definīcijas ietver gan "mazus" un "zemas intensitātes" pārvaldības 

mežus, SVID-ATP analīzes fokuss ir tikai uz sīkīpašniekiem, MZPIM un MMU tiek izmantoti, 

lai atsauktos uz mazo mežu īpašniekiem kā definēts MZPIM atbilstības kritērijos, ziņots ievada 

sadaļā. 

 Pēc SVID matricas izveidošanas, kurā ir ietverti SVID-ATP analīzes faktori un 

alternatīvas, tika sakārtota supermatrica (1): 

 
W= Mērķis, SVID grupas, SVID faktori, Alternatīvas 

kur w1 ir vektors, kas atspoguļo iekšējo atkarību SVID grupu starpā; w2 ir matrica, kas norāda 

SVID grupu ietekmi uz SVID faktoriem un w3 ir matrica, kas norāda alternatīvu ietekmi uz 

faktoriem. Trūkst SVID grupu pāriskas salīdzināšanas attiecībā uz mērķi - šī salīdzināšana tiek 

izpildīta, kad nepastāv atkarība SVID grupu un faktoru starpā (t.i. AHP metodē). Un pretēji - 

atkarības gadījumā ir ieteicams pieņemt ATP, jo tas ļauj iegūt daudz reālistiskākus rezultātus 

(Yuksel un Dagdeviren 2007). ATP-1 pastāv iekšējas atkarības visu SVID grupu starpā (Att. 3a), 

savukārt ATP-2 SVID grupas nav pilnībā savstarpēji atkarīgas (Att. 3b). 

  

ATP analīze tika īstenota piecos soļos, kas apkopoti sekojoši: 

1.solis: tika veikta pāriska matricu salīdzināšana un noteiktas savstarpēji atkarīgas prioritātes 

SVID grupu starpā (t.i. w1). 

2.solis: katra SVID faktora relatīvā nozīmība savas grupas ietvaros (lokāla prioritāte) tika 

noteikta pielietojot pāriska veida salīdzināšanu (t.i. w2). 

3.solis: SVID faktoru globālā prioritāte, t.i. katra atsevišķā faktora prioritāte attiecībā pret visiem 

sākotnējiem faktoriem, tika aprēķināta sareizinot lokālo prioritāti ar attiecīgo kopas svarīgumu 

(t.i (t.i. wfaktori(globāli) = w(faktori lokāli) x - wgrupa). Visu individuālo globālo prioritāšu summa vienmēr 

ir 1. 

4.solis: alternatīvu nozīmīguma apmērs tika noteikts attiecībā uz SWOT faktoriem (t.i. w4). 

Alternatīvu svarīgums tika aprēķināts ņemot vērā to, ka ne visas no tā ietekmē visi faktori un 

otrādāk - ne visi faktori ietekmē alternatīvas. Tādejādi pāriska salīdzināšana tika realizēta tikai 

gadījumos, kad tika identificēta efektīva atkarība starp faktoru un alternatīvu. 

5.solis: katras alternatīvas gala svarīguma rezultāts (t.i. alternatīvas kopējās prioritātes) tika 

iegūts sareizinot alternatīvu pakāpju svarīgumu ar atbilstošā faktora globālo prioritāšu 

nozīmīgumu (t.i. walternatīvas = w4 x wfaktori(globāli)). 

Tāda pati procedūra tika pieņemta abos gadījumos. Lai pārbaudītu un izmērītu vērtējumu 

konsekvenci, Konsekvences Attiecība (KA) pāriskās salīdzinājuma matricās tiek aprēķināta 

izmantojot Konsekvences Indeksu (KI). KI atspoguļo nekonsekvenci, izmantojot skaitlisku 

vērtību, un ir pieņemams, kad ir zemāks ne kā 0.1 (Saaty 1977; Kurttila u.c. 2000). 

 

 

 

http://www.superdecisions.com/
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Rezultāti 

 
Ziņojumu analīzes secinājumi 

Kopā tika izskatīti 403 publiskās sertifikācijas ziņojumi: 76 (19%) no tiem attiecās uz FSC 

sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar MZPIM procedūrām. Ziņojumi attiecas uz 31 valsti Eiropā. 

 
3.att. Savstarpējās atkarības SVID(SWOT) grupu starpā ATP-1 (a) un ATP-2 (b) 

 

Tikai ņemti vērā tikai tie dati, kas attiecas uz derīgiem FSC sertifikātiem, kas izdoti atbilstoši 

MZPIM standartiem uz 2012.gada jūliju. Analizētie sertifikāti ietver datus par mežiem ar kopējo 

platību 2 498 229 ha, no kuriem 379 731 ir tādu uzņēmumu pārvaldē, kas atbilst MZPIM 

prasībām (15%). Sākotnējā MZPIM ziņojumu analīzē, balstoties uz sertifikātu skaitu uz valsti, 

tika secināts, ka Apvienotā Karaliste ir dominējošā valsts (27 sertifikāti), pēc tam Zviedrija (12 

sertifikāti) un Portugāle (9 sertifikāti), kur tomēr tikai trīs no deviņiem sertifikātiem klasificējas 

"Mazo mežu īpašības", savukārt atlikušie seši nekoksnes mežu produkti (NKMP) tiek iegūti un 

pārvaldīti kā "zemas intensitātes". 2.tabulā tiek parādīts dažādu MZPIM veidu sadalījums 

dažādos analizētajos ziņojumos. Pārsvarā pastāv "Mazo mežu īpašības" (55,7% no kopējās 

sertificētās teritorijas saskaņā ar MZPIM procedūrām un 1% no kopējās FSC sertificēto mežu 

teritorijas Eiropā). 

 Izdoto MZPIM sertifikātu skaitam ir pieaugoša tendence (4.att.). Sertifikāti pieder 

galvenokārt īpašnieku grupām (45 no 76 izdotajiem ir grupu sertifikāti), kurās ir iekļauts vismaz 

viens MZPIM dalībnieks - aptverot 359 983 hektāru teritoriju, savukārt no tiem individuālo 

sertifikātu skaits ir 31 (19 748 ha). Nozīmīgi atšķiras dalībnieku skaits katrā grupas sertifikātā 

(5.att.). 

 No 58 privātajiem īpašniekiem izsniegtajiem sertifikātiem 8 ir izsniegti publiskām 

iestādēm un 10 ir ar privāto īpašnieku un kopienu kombinētām īpašumtiesībām. 43 sertifikāti ir 

izsniegti par daļēji dabiskiem mežiem ar aktīvu mežu pārvaldību, 14 ir dabisku mežu sertifikāti, 

12 ir stādījumu mežu sertifikāti, un 5 sertifikāti iekļauj gan stādījumu, gan daļēji dabiskus mežus. 

MMU ražotie produkti galvenokārt ir "neapstrādāta koksne" (Ieskaitot "apaļkoksni" un "malkas 

koksni") un "koksne skaidās vai daļiņās", tikai daži ir "korķis un korķa produkti" un "pārtika" 

(piem., kastaņi, lazdu rieksti un mandeles). 

 

Ziņojumu neatbilstības analīze 

76 izskatītajos sertifikācijas ziņojumos bija iekļautas 549 neatbilstības FSC Principiem un 

kritērijiem attiecībā uz mežu apsaimniekošanu (FSC-STD-01-001 un saistītie dokumenti, minēti 
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Papildus materiālos - 1.pielikums) (6.att) un 142 grupu sertifikācijai (FSC-STD-30-005) (7.att.). 

Attiecībā uz mežu pārvaldības standartiem, tika reģistrēts sekojošs skaits neatbilstību MAP 

principiem: 

 

2.tabula Analizētie MZPIM veidi 

MZPIM veids Sertifikātu 

skaits 

Platība 

(ha) 

Platība (%) 

Mazo mežu īpašības 46 206 499 54,4 

Mazas intensitātes ražošana 16 6 465 1,7 

NKMP 2 7 463 1,9 

Mazas intensitātes ražošana + NKMP 4 154 071 40,6 

Maza meža īpašības + mazas intensitātes 

ražošana 

7 5 167 1,3 

Maza meža īpašības + mazas intensitātes 

ražošana + NKMP 

1 66 0,02 

Kopā MZPIM sertifikāti 76 379 731 100 

 

 
Sertifikātu skaits (0-80) / Gadi (1997-2012) 

4.att. MZPIM sertifikātu skaits no 1997.gada (kad tika izdots pirmais sertifikāts) līdz 

2012.gadam 
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Sertifikātu skaits (0-12) / Dalībnieku skaits (2-400) 

5.att. Dalībnieku skaits katram grupas sertifikātam 

 

Princips 1 (Atbilstība likumiem un FSC Principiem): 39; 

Princips 2 (Īpašumtiesības un lietošanas un atbildības tiesības): 16; 

Princips 3 (Pirmiedzīvotāju tiesības): 5; 

Princips 4 (Kopienas attiecības un darbinieku tiesības): 78; 

Princips 5 (Ieguvums no meža): 45; 

Princips 6 (Vides ietekme): 129; 

Princips 7 (Mežu apsaimniekošanas plāns): 70; 

Princips 8 (Uzraudzība un novērtēšana): 90; 

Princips 9 (Augstas saglabāšanas vērtības mežu uzturēšana): 42; 

Princips 10 (Plantācijas): 35. 
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Neatbilstību skaits (0-35) / Kritērijs (1.1-9.3) 

Nebūtiskas neatbilstības  | Nebūtiskas neatbilstības 

 

6.att. Neatbilstības saskaņā ar FSC Mežu Pārvaldības Standartu kritērijiem. Tiek ziņots tikai 

par kritērijiem, kuros ziņots par vismaz septiņām neatbilstībām. 

 

 6.principam ir visvairāk neatbilstību. Princips attiecas uz praksēm, kas var apdraudēt 

bioloģisko daudzveidību, ūdens resursus, augsnes, ekosistēmas un ainavas. Princips 6.1. it 

sevišķi attiecas uz problēmu izvērtēšanu, ko radījušas mežsaimniecības prakses (piem., ietekme 

no apstrādes aprīkojuma, kas atrodas objektā). 8.princips aptver aspektu uzraudzību un 

novērtēšanu, norādot vispārīgās vadlīnijas uzraudzības aktivitāšu biežumam un intensitātei 

(kritērijs 8.1) un par datiem, ko būtu nepieciešams ievākt un uzraudzīt (kritērijs 8.2). 

 Kritērijs ar lielāko neatbilstību skaitu ir 7.1 (6.att.), kurš attiecas uz meža teritorijas 

aprakstu. Secinājumi norāda, ka mazajiem īpašniekiem ir grūtības uzrakstīt, īstenot un uzturēt 

precizētu un atbilstošu meža pārvaldības plānu. To rada vairākas prasības un tas, ka pastāv daudzi 

atšķirīgi dokumenti, ko nepieciešams izstrādāt. 4.principa 2.kritērijā arī tiek uzskaitītas daudzas 

neatbilstības (23 nebūtiskas un 4 būtiskas), šis kritērijs attiecas uz meža pārvaldības sociālajiem 

aspektiem, it īpaši uz darbinieku un viņu ģimeņu veselību un drošību. Citas neatbilstības ir 

izplatītas dažādā veidā kritēriju starpā, ar nozīmīgu 9.1. kāpumu, kas attiecas uz Augstas 

Saglabāšanas Vērtības Mežiem (ASVM). Atbilstoša procedūra ASVM esamības pārbaudei bija 

ietverta 58 sertifikātos, 18 no tiem tika reģistrēts ASVM. Nobeigumā pastāv 14 neatbilstības 

kritērijam 1.1., kas nozīmē - 18% no sertifikāta īpašniekiem nepakļaujas visiem nacionālajiem 

un vietējiem likumiem un administratīvajām prasībām. 
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Neatbilstību skaits (0-18) / Kritērijs (1.3 - 8.8) 

Nebūtiskas neatbilstības / Būtiskas neatbilstības 

7.att. Neatbilstības saskaņā ar FSC Grupu Sertifikācijas Standarta kritērijiem 

Kā parādīts 7.att., tika reģistrētas 120 nebūtiskas un 22 būtiskas neatbilstības grupu 

sertifikācijas standartam. Nozīmīgās neatbilstības galvenokārt attiecas uz kritēriju 3.1., 

attiecībā uz grupas vadītāja procedūrām, kas ir sertifikāta īpašnieks un kas pārstāv visus mežu 

īpašniekus grupā. Citas attiecīgās neatbilstības tika identificētas kritērijam 4.1. (apraksta 

attiecības starp grupas vadītāju un individuālajiem biedriem), 5.1. (nosaka kā arhivēt visu 

informāciju) un 2.3. (nosaka nepieciešamību visiem grupas biedriem būt zinošiem par FSC 

noteikumiem un standartiem). 

 

SVID-ATP analīze 

Galīgie un starpposmu rezultāti ir atspoguļoti 3. un 4. tabulā, un par tiem ir ziņots Papildus 

materiālos - 3.pielikumā. ATP-1 un ATP-2 alternatīvo stratēģiju ranžēšana (vērtēšana) ir 

atspoguļota 8.att. 

 

Diskusija 

Šis pētījums attiecas uz kvalitatīvajiem datiem un šie dati tiek apstrādāti izmantojot SVID 

analīzi, apvienotu ar ATP metodi. Šī hibrīdmetodoloģija tika izvēlēta tās efektivitātes, ticamības 

un skaidrības dēļ (Yuksel un Dagdeviren 2007; Sevkli u.c. 2012). SVID matricā iekļaujamie 

elementi tika izvēlēti rūpīgi. Šis posms ir kritisks, tā kā elementu skaitam jābūt mazam, tā kā 

palielinoties elementu skaitam Konsekvences Indekss visticamāk samazināsies; kad tiek izvēlēti 

faktori, ir īpaši svarīgi izvairīties no nozīmīgu faktoru izslēgšanas. 

 Korektīvo Darbību Pieprasījumu izvērtēšana uzlabo esošo literatūru (Auld u.c. 2008; 

Kartmann un Smith 2009; Blackman u.c. 2014), sniedzot jaunu ieskatu MMU pārvaldībā Eiropas 

valstīs. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka nav iespējams reģistrēt uzlabojumus, kas veikti sertifikācijas 
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auditu sagatavošanā, tādēļ pieejamajos datos visticamāk tiks nepietiekami novērtēti sertifikācijā 

sniegtie ieguvumi (Kartmann un Smith 2009). Atrasto neatbilstību skaits norāda, ka, izmantojot 

sertifikāciju, ir iespējams sasniegt nozīmīgus vides un sociālos uzlabojumus. Kaut arī ar 

daudziem mazajiem Korektīvās darbības pieprasījumiem tiek iegūti mazi pielāgojumi, atsevišķi 

ir pieminēšanas vērti (piem., tie, kas attiecas uz 4.principu) - tie vērš uzmanību uz meža 

darbinieku sociālo un ekonomisko labklājību. Tik tiešām, trešā daļa no Mazajiem meža 

uzņēmumiem (MMU) neapmierina visu piemērojamo likumu vai regulu prasības, kuras attiecas 

uz darbinieku un viņu ģimeņu veselību un drošību. Šajā izpratnē FSC sertifikācijas rezultātā var 

uzlabot meža darbinieku sociālos apstākļus un sniegt daudzus ieguvumus visdažādākajām meža 

nozares ieinteresētajām personām. Šis rezultāts bija negaidīts, tā kā ES mēroga aptaujā (Gomez 

- Zamalloa u.c. 2011) tika uzrādīta neitrāla līdz nenoteikta sertifikācijas ietekme uz sociālajiem 

aspektiem, kā arī pašreizējais pētījums izcēla, ka darbinieku tiesību problēmas ir problēma ne 

tikai tropisko mežu nozarei. 

 6. un 7. principā, kuri attiecas uz vides ietekmi un pārvaldības plāniem, bija lielākais 

skaits neatbilstību. Korektīvās Darbības Pieprasījumu pielietošana praksē veicina labākas 

pārvaldes metodes un var samazināt negatīvu ietekmi uz vidi. Šajā sakarā, piekrītot Kartmann 

un Smith (2009), mēs varam izvirzīt hipotēzi, ka meža sertifikācijas rezultātā var uzlabot 

bioloģiskās daudzveidības līmeņus, taču, kā norādīja Elbakidze u.c. (2011), šī ieguldījuma 

līmenis un efektivitāte ir atkarīgi no standarta satura (starptautiskie standarti tiek pielāgoti 

reģionālā vai nacionālā līmenī saskaņā ar dažādajiem apstākļiem) un no tā, kā tas tiek īstenots 

praksē, turklāt nacionālās likumdošanas vai politikas loma bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanā joprojām paliek kritiski svarīga. 

 

3.tabula SVID faktoru prioritātes ATP-1, kur tiek izpētīti ekonomiskie faktori, kas ietekmē 

MZPIM sertifikācijas sadalījumu  

 

SVID 

grupas 

Grupas 

prioritāte a  

SVID faktori Lokāla 

prioritāte 

Globāla 

prioritāte 

Stiprās 

puses 

0,280 Sertificētās koksnes tirgus paplašinās 

Ar sertifikāciju tiek sniegta iespēja 

attīstīt un veicināt jaunus produktus 

0,516 

0,482 

0,144 

0,135 

Vājās 

puses 

0,220 Grūtības veicināt savus sertificētos 

produktus un ieiešanu tirgū 

Sertifikācijas iegūšanas izmaksas 

0,655 

0,342 

0,144 

0,075 

Iespējas 0,311 Sertifikācija var palielināt peļņu 

ilgtermiņā 

Sertifikācija var sniegt piekļuvi 

sertificētās koksnes tirgum 

0,312 

0,685 

0,097 

0,213 

Draudi 0,189 Izmaksas pārsniedz finansiālos 

ieguvumus 

Īstermiņa peļņas samazināšanās 

0,256 

0,742 

0,048 

0,240 

a Konsekvences indekss 0,094 

 

 

4.tabula SVID faktoru prioritātes ATP-2, saistībā ar sertifikācijas procesu, standartiem un 

sociālajām - vides problēmām. ATP-2 tiek analizēti svarīgie izaicinājumi, ar kuriem saskaras 

sīkīpašnieki, lai kvalificētos FSC sertifikācijai, sniedzot stratēģijas, kā veicināt sīkīpašnieku 

pieeju sertifikācijai un maksimizēt no tās izrietošos ieguvumus 
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SVID 

grupas 

Grupas 

prioritāte a  

SVID faktori b Lokāla 

prioritāte 

Globāla 

prioritāte 

Stiprās 

puses 

0,399 MAP shēma atbilst MMU vajadzībām 

Sertifikācija nodrošina labas meža 

pārvaldības īstenošanu 

Sertifikācija garantē darbinieku sociālo 

interešu cienīšanu un viņu tiesības 

0,584 

0,267 

 

0,146 

0,233 

0,106 

 

0,058 

Vājās 

puses 

0,162 Standartu sarežģītība (augstas prasības 

un biežas izmaiņas) 

Meža sertifikācijas un MAP zīmola 

informācijas un/vai tās izplatīšanas 

trūkums 

0,630 

 

0,369 

0,102 

 

0,059 

Iespējas 0,254 Ieguvums vietējām kopienām 

ES Koksnes regulas prasību 

sasniegšanas veicināšana 

Meža sniegto funkciju un pakalpojumu 

uzlabošana 

0,343 

0,244 

 

0,410 

0,087 

0,062 

 

0,104 

Draudi  Nesasniedz izvirzītās cerības par FSC 

sertifikācijas sociālajām, vides un 

ekonomiskajām priekšrocībām 

Netiek sniegti reāli ieguvumi 

sīkīpašniekiem 

0,656 

 

 

0,342 

0,121 

 

 

0,063 

a Konsekvences indekss 0,082 
b Konsekvences indekss: stiprās puses = 0,060, iespējas 0,062 

 

 Kritērijā 7.1. ir uzskaitītas 33 neatbilstības, kas ir par pamatu neatbilstošam vadības 

plānam un MMU sniegtajiem atbalstošajiem dokumentiem, ar kuriem MMU jāsaskaras vadības 

plāna dokumentācijas izstrādē un pārskatīšanā - atbilstoša vadības plāna nodrošināšana ir 

problēma, kas ietekmē ģimenes mežu īpašniekus arī Amerikas Savienotajās Valstīs (Creamer u.c. 

2012). Šajā aspektā sertifikācija var atspoguļot nozīmīgu soli uz priekšu efektīva vadības plāna 

īstenošanā, taču no otras puses tas prasa daļas īpašniekiem tērēt lielu daļu laika un naudas, kas 

varētu potenciāli tikt ieguldīta alternatīvās saglabāšanas programmās, kas orientētas uz 

ilgtspējīgas mežsaimniecības prakses īstenošanu. 

 

 SVID-ATP analīze ir strukturēta divās daļās: pirmajā daļā koncentrēšanās ir uz 

svarīgākajiem ekonomisko problēmu izaicinājumiem (ATP-1), otrā daļa attiecas uz sertifikācijas 

procesiem, standartiem un sociālajām - vides problēmām (ATP-2). Sertifikācijas rezultātā ir 

iespējams potenciāli uzlabot iespējas palielināt komerciālās attiecības, un var būt iespējams iegūt 

pieeju sertificētas koksnes tirgiem. Šis rezultāts sakrīt ar vīziju, ka sertifikācija ir potenciāls 

tirgus balstīts rīks, izmantojot kuru var atvieglot sertificētu produktu iekļūšanu atsevišķos 

augstas vērtības tirgos, kaut arī cenas prēmiju esamība reti kad tiek sasniegta un prēmijas 

lielākoties ir sastopamas attiecībā uz nišas tirgiem un augstākas vērtības galaproduktiem 

(Cashore u.c. 2004; Auld u.c. 2008; Trishkin u.c. 2014). 
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ATP-1 / Atbalsts MMU pieejai sertificētu produktu tirgiem / Samazināt sertifikācijas pieejas 

izmaksas / ATP-2 / Atbilstoša atbalsta sniegšana (tehniska - vadības) MMU visos sertifikācijas 

posmos / Standartizētu prasību un FSC shēmas pielāgošanas pieņemšana MMU / Tirgus 

pieejas uzlabošana (augstas vērtības tirgu segmentos) un jaunu piegādes ķēžu savienojumu 

veicināšana /Sīkīpašnieku organizāciju stiprināšana un veicināšana 

8.att. ATP-1 un ATP-2 alternatīvu ranžēšana (vērtēšana) un novērtējums 

 

 

No šādas perspektīvas pieeja tirgiem un cenu uzcenojums joprojām paliek neskaidrs gan maza, 

gan liela mēroga mežsaimniecībās Eiropas mērogā. Sertifikācijas izmaksas ir apstiprinātas kā 

viskritiskākais ierobežojošais faktors sīkīpašniekiem (Butterfield u.c. 2005; Crow un Danks 

2010; Wiersum u.c. 2013). Īstermiņā izmaksas visticamāk pārsniegs sertifikācijas esamības 

finansiālos ieguvumus un, ņemot vērā sīkīpašnieku stāvokli, izmaksas var pārsniegt ieguvumus 

arī ilgtermiņā (Bouslah u.c. 2010). Faktiski MMU parasti saskaras ar: ierobežota pieeja 

finansiālajiem resursiem, maza peļņa, apjomradītu ietaupījumu trūkums, ierobežota robeža starp 

peļņu un izdevumiem, ierobežots pārdotās koksnes apjoms, un augstāk par visu - visi faktori 

atšķirīgu gadu laikā var ievērojami svārstīties. Kompromiss starp izdevumiem un ieguvumiem 

var atšķirties atkarībā no sertifikācijas sistēmas - anketā, kuru aizpildīja 45 SAP sertificēti 

īpašnieki, kuriem pieder 0-50 ha meža Čehijas Republikā, tika norādīts, ka aptuveni 75% no 

respondentiem uzskata, ka sertifikācijai ir pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības veiksmi un ka 

ieguvumi atsver izdevumus (Mikulkova u.c. 2015). 

 ATP-2 tiek atklāta kopīga apzināšanās, ka FSC shēma pēdējos gados ir tikusi uzlabota un 

tā it sevišķi ir pielāgota maza mēroga mežsaimniecībām. Faktoru ranžēšanā ( vērtēšanā ) tiek 

uzsvērts, ka sertifikācijas standarta problēmas ir pašas nozīmīgākās, kurām seko vides 

problēmas. Ranžēšanas saraksta pašā apakšā atrodas sociālie jautājumi. Pat, ja abās analīzēs 

pozitīvie faktori (Stiprās puses un iespējas) ir svarīgākas un jēgpilnākas nekā negatīvās (Vājās 

puses un draudi), t.i., globālo prioritāšu faktoru summas ir augstākas pozitīvajiem faktoriem 

nevis negatīvajiem faktoriem, iespējas, ka cerības par FSC sertifikācijas sociālajām, vides un 

ekonomiskajām priekšrocībām netiek sasniegtas, atspoguļo apdraudējumu, kas var pakļaut 

riskam sertifikācijas ieguvumus. Tas var atspoguļot problemātisku aspektu, tā kā tas ir 
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daudzšķautņains un tam ir nepieciešams nodrošināt ekonomiskas, vides un sociālās priekšrocības 

priekš MMU. Īpaša uzmanība ir jāpievērš ekonomiskajam aspektam, tā kā ekonomiskie motīvi, 

lai pievienotos sertifikācijas shēmai, ir tikpat izplatīti kā vides motīvi gan attīstītajās, gan 

attīstības valstīs (Cornelis van Kooten u.c. 2005; Ault u.c. 2008; Lidestav un Berg Leion 2011). 

 Faktori ar lielākajām globālās prioritātes vērtībām ir pašas fundamentālākās prasības. 

Tomēr, tiek uzskatīts, ka katrs faktors, kurā ir ziņots par pašu lielāko vietējo prioritāti, ir pelnījis 

izvērtēšanu. Piemēram, tirgus pieejai sertificētai koksnei būtu jāvelta nozīmīgāka izskatīšana 

FSC Nacionālajā Birojā, kuram kopā ar Eiropas Sīkīpašnieku tīklu, augstākajām FSC 

International amatpersonām, iesaistot valsts iestādes un privātās NVO, vajadzētu aktivizēt 

stratēģijas, kas mērķētas uz MMU iesaistīšanu sertificēto produktu tirgus daļā. Šajā ziņā ir 

nozīmīgi atcerēties, ka NVO galvenokārt globāli darbojas dienvidos, veicinot dabas resursu 

ilgtspējīgu pārvaldi un uzlabojot vietējo iedzīvotāju un kopienu tiesības un iespējas, kaut arī 

sīkīpašnieku apstākļi rietumvalstīs var būt tikpat kritiski, it sevišķi to, kuri dzīvo attālās lauku 

teritorijās. Šajā pētījumā atklātie apdraudējumi un vājās puses atbilst tam, ar ko saskaras 

sīkīpašnieki attīstības valstīs, kur izaicinājumi parasti ir daudz sadalītāki, tomēr, arī pēdējie ir 

norūpējušies par turpmākajām kritiskajām problēmām, piemēram, augstāka korupcija, sliktāka 

sertifikācijas un īpašumtiesību atzīšana vietējā mērogā (Macqueen 2013; Hajjar 2013). 

 

Secinājumi un politikas implikācijas 

Mēs izcēlām sekojošas darbības, lai veicinātu meža sertifikāciju sīkīpašnieku starpā: to prasību 

vienkāršošana, kas joprojām ir pārāk stingras uzņēmumam, kam pieder mazāk nekā 100 ha; 

sertifikācijas izmaksu samazināšana; sadarbības veidu sekmēšana starp privātiem un 

sabiedriskiem uzņēmumiem (piem., grupās, kooperatīvos, asociācijās vai jebkurā citā formā); 

MMU piekļuves augstas vērtības tirgiem atbalstīšana. 

 FSC iniciatīvas, kas orientētas uz piekļuvi MMU sertifikācijai un tās ieguvumiem, ir 

tikušas labi izstrādātas pēdējos gados - tā kā pirmais Mazo un Zemās intensitātes pārvaldes mežu 

MZPIM sertifikāts tika izdots 1997.gadā, ir audzis sīkīpašnieku skaits, kas ieguvuši FSC 

sertifikāciju. Citu faktoru starpā, šos rezultātus var piedēvēt FSC īstenotajām politikām un 

iniciatīvām, kas veiktas izmantojot apzināšanās kampaņas un aktīvu ieinteresēto pušu 

iesaistīšanu. Tomēr, kaut arī ir pieliktas daudzas pūles, lai uzlabotu sertifikācijas procesu par labu 

mazajiem īpašniekiem, MZPIM sertifikātu skaits joprojām ir zems, salīdzinājumā ar citām 

sertifikācijas shēmām. Un, ņemot vērā, ka attīstītajās valstīs mežu īpašniekiem parasti būtu jābūt 

rakstiskiem vadības vai pārvaldības plāniem, augstākam ienākumu un izglītības līmenim 

attiecībā pret attīstības valstīm, MZPIM sertifikātu skaits varēja būt daudz lielāks. Kopš tika 

veikts mūsu pētījums, FSC ir izveidojusi daudzas iniciatīvas, lai palīdzētu sīkīpašniekiem iegūt 

un uzturēt sertifikāciju, piem., sīkīpašnieku fonds, programma, lai uzlabotu mazo un kopienas 

ražotāju kapacitātes celšanu (saukta par "Trenēt trenerus"); kā arī visaptveroša un atjaunota 

tīmekļa nodaļa, kas veltīta MZPIM. Visu beidzot - ir īstenoti un uzlaboti vairāki rīki, lai atbalstītu 

MMU, kuriem nepieciešama lielāka piekļuve tirgum, tādi kā - Mazā un kopienas marķējuma 

opcija, FSC un Fairtrade Dubultā marķēšanas programma un tiešsaistes starptautiskā platforma 

"FSC Marketplace" (FSC tirgus).  

 MZPIM sertifikācijas īstenošana Eiropā var sniegt daudz vairāk kā vienkāršu sociālo 

kritēriju integrāciju tradicionālajā mežu pārvaldībā - tā potenciāli var atvērt jaunas tirgus iespējas 

un uzlabot meža pārvaldības prakses. FSC sistēmā būtu jāņem vērā sīkīpašnieku sertifikācija kā 

viens no vissvarīgākajiem izaicinājumiem. Tādejādi tuvākajā nākotnē būs svarīgas darbības ar 

nepieciešamajiem ārējiem standartiem un sertifikācijas procedūrām, barjeru likvidēšana, kas var 

neļaut sasniegt sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus, izrietošus no FSC sertifikācijas. Tas 

varētu ietvert, piemēram, specifisku programmu un iniciatīvu izstrādi un īstenošanu, lai sekmētu 

sīkīpašnieku sertifikāciju un tajā pašā laikā ļautu maksimizēt ieguvumus, kas izriet no 
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sertifikācijas. Tomēr, šāda progresa sasniegšanai kā priekšnoteikums tiek pieņemts lēmumu 

pieņēmēju atbalsts - Eiropas Savienībai kopā ar dalībvalstīm būtu nepieciešams aizstāvēt mežu 

sertifikācijas shēmas, īstenojot vai koordinējot pasākumus, kas attiecas uz mežsaimniecības 

nozari. ES FLEGT Darbības Plāns atspoguļo perfektu piemēru tam, kā sertifikācijas shēmas un 

Eiropas Savienība var būt savstarpēji atbalstošas. 

 

Pateicības Mēs esam pateicīgi visiem Itālijas ekspertiem no meža sertifikācijas nozares, kuri 

sniedza ieguldījumu mūsu SVID - ATP analīzē. Liels paldies Alessandro Leonardi par idejas 

izveidošanu un viņa vērtīgo palīdzību. Paldies Itālijas FSC, kas palīdzēja izplatīt aptauju 

sīkīpašnieku, FSC dalībnieku un revidentu starpā. Mēs pateicamies recenzentiem un galvenajam 

redaktoram par noderīgajiem komentāriem un ieteikumiem, kas uzlaboja oriģināla kvalitāti. 
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