
FSC Nacionālā pārstāvja loma un apstiprināšanas kārtība

Tabulā apkopota FSC Nacionālā biroja un FSC Nacionālā pārstāvja loma un uzdevumi. Esmu 
izvietojis līdzīgos uzdevumus pretī vienu otram, lai vieglāk būtu pamanīt atšķirības.

Zem tabulas pievienota FSC Nacionālā pārstāvja apstiprināšanas kārtība.

Visa informācija ņemta no FSC Tīkla procedūras.

Nacionālais birojs Nacionālais pārstāvis

FSC Nacionālais birojs ir reģistrēta un neatkarīga 
FSC partnerorganizācija, kura FSC vārdā veicina 
meža atbildīgu apsaimniekošanu nacionālā līmenī, 
pamatojoties uz oficiālu vienošanos.
No Nacionālā biroja tiek sagaidīts būtisks ieguldījums 
FSC globālo mērķu īstenošanā, demonstrējot spēju (ar
pierādījumiem par pietiekamiem resursiem, pieredzi un
organizatorisko struktūru) izpildīt lielāko daļu vai visus 
pienākumus (turpmāk uzskaitīti).
Izņēmuma gadījumos, kad Nacionālais birojs nespēj 
pildīt visu vai daļu no noteiktās atbildības, tas laikus 
(pirms vienošanās par sadarbības līgumu un/vai par 
ikgadējiem mērķiem) tiek apspriests un saskaņots ar 
Tīkla vienību.

FSC Nacionālais pārstāvis ir fiziska persona, kura 
savā valstī darbojas FSC vārdā kā informācijas punkts 
un, lai veicinātu meža atbildīgu apsaimniekošanu, 
pamatojoties uz oficiālu vienošanos. Nacionālam 
pārstāvim jāspēj sniegt būtisks ieguldījums FSC 
globālo mērķu īstenošanai (uzskaitītās jomās).

Loma un atbildība:

Pārstāvēt FSC valstī sakaros ar ieinteresētajām 
pusēm, valsts iestādēm un aģentūrām, kā arī 
izskaidrot svarīgus nacionālo ieinteresēto pušu 
uzskatus FSC International.

Pārstāvēt FSC valstī sakaros ar ieinteresētajām 
pusēm un valsts institūcijām.
Sarežģītākus jautājumus par FSC sistēmu un FSC 
sasniegumiem novirzīt uz Reģionālo biroju un/vai FSC 
International.

Stiprināt FSC sertifikāciju un palīdzēt konsekventu, 
stingru, pārredzamu un uz līdzdalību balstītu FSC 
sistēmas ieviešanu valstī atbilstoši FSC stratēģijām.

Stiprināt FSC sertifikāciju un FSC biedru iesaistīšanos 
valstī.

Aizsargāt FSC intelektuālā īpašuma tiesības un 
licencēšanas tiesības valstī (novērojot un reaģējot uz
pārkāpumiem, ziņot FSC International ja šie pārkāpumi
netiek novērsti pēc pamatota brīdinājuma).

Sniegt informāciju par starptautiski atzītu 
interpretāciju FSC sistēmas izmantošanai valstī.

Pārvaldīt nacionālo komunikācijas plānu saskaņā ar 
FSC starptautisko komunikācijas stratēģiju.

Pārvaldīt decentralizētas FSC programmas atbilstoši 
oficiāliem līgumiem starp Nacionālo biroju un FSC 
International (piemēram, preču zīmju pakalpojuma 
nodrošināšanas programma, lielo klientu programma, 
biedru programma).

Koordinēt meža apsaimniekošanas standarta 
izstrādi atbilstoši FSC-STD-60-006 standartam.

Saņemot papildus apmācību un vienojoties ar FSC 
International, pārstāvim var tikt uzticēts arī:
Koordinēt meža apsaimniekošanas standarta izstrādi 
atbilstoši FSC-STD-60-006 standartam.



Nacionālais birojs Nacionālais pārstāvis

Neformāli un konfidenciāli būt par starpnieku, lai 
novērstu strīdus, atbalstītu strīdu izšķiršanu un 
konsultētu ieinteresētās personas par iespējamiem 
strīdiem vietējā līmenī. Nacionālie biroji nekavējoties 
informē FSC International un/vai ASI par jebkuru 
notikumu, kurš var veidoties pas strīdu.

Paziņot FSC International par jebkādām 
problēmām, jautājumiem un bažām pirms tām 
pievērsta starptautiska uzmanība.

Atbalstīt starptautiskās politikas un standartu 
attīstību un pārskatīšanu.

Ciešā sadarbībā ar FSC International veicināt FSC 
politikas Nacionāliem birojiem īstenošanu, tostarp, 
par Ģenerālās Asamblejas Priekšlikumos iekļautajām 
iniciatīvām (piemēram, Kontrolētās koksnes Riska 
novērtēšana, Modulārās pieejas programma, Pesticīdu
izmantošanas izņēmumi).

Veikt tirgus attīstības pasākumus valstī, kā arī ar 
citiem tīkla partneriem, rūpniecības sektoriem (tostarp, 
attiecībā uz valsts iepirkumu) un sertifikātu turētājiem 
(ieskaitot sīksaimniekiem) no piegādes ķēdes sākuma 
līdz pat beigām.

Noteikt FSC nākotnes iespējas un izaicinājumus 
valstī.

Saņemot papildus apmācību un vienojoties ar FSC 
International, pārstāvim var tikt uzticēts arī:
Noteikt FSC nākotnes iespējas un izaicinājumus valstī.

Saņemot papildus apmācību un vienojoties ar FSC 
International, pārstāvim var tikt uzticēts arī:
Sagatavot pamatu FSC Nacionālā biroja attīstībai.

Pamatdarbība:

Nodrošināt finansiāli stabilu un profesionālu FSC 
sadarbības organizāciju, kas strukturāli un stratēģiski 
pielīdzināta Tīklā un ar FSC, atzīstot, ka Nacionālos 
birojus pārvalda šo organizāciju Direktoru valdes.

Izstrādāt Nacionālo stratēģisko plānu Nacionālā 
biroja un nodrošināto pakalpojumu attīstīšanai, 
Nacionālais birojs par plānu savstarpēji vienojas ar 
FSC International.

Izstrādāt ikgadējo Darba plānu tajā ietverot mērķu 
sarakstu un darbības, par kurām Nacionālais birojs 
savstarpēji vienojies ar FSC International.

Izstrādāt Stratēģisko attīstības plānu un ikgadējo 
Darba plānu, tajā iekļaujot savstarpēji saskaņotus 
mērķus un aktivitātes.

Kalendārā gada nobeigumā sagatavot Gada pārskatu
un piedalīties ikgadējā novērtējumā.

Kalendārā gada nobeigumā sagatavot Gada pārskatu 
(tostarp, finanšu pārskatu) un piedalīties ikgadējā 
novērtējumā.

Iesniegt ikgadējo finanšu audita ziņojumu.

Piedalīties apmācībās, vispasaules un reģionālās 
sanāksmēs un citos pasākumos, lai nodrošinātu labus 
rezultātus.

Piedalīties apmācībās, vispasaules un reģionālās 
sanāksmēs, un citos pasākumos, lai nodrošinātu labus
rezultātus.

Izstrādāt koordinētu un profesionālu pieeju finanšu 
līdzekļu piesaistei sadarbībā ar FSC International.



Nacionālais birojs Nacionālais pārstāvis

Atskaitīties FSC International par Nacionālā biroja 
attīstību un darbībām.

Saskaņojot ar FSC International, tulkot galvenos FSC
dokumentus valsts valodā, kuri nepieciešami FSC 
sistēmas darbībai valstī.

Saskaņojot ar FSC International, tulkot galvenos FSC 
dokumentus valsts valodā, kuri nepieciešami FSC 
sistēmas darbībai valstī.

Nacionālie biroji profilē sevi kā FSC pārstāvjus 
pamatojoties uz Sadarbības līgumu (vārds, tīmekļa 
vietne, zīmes izmantošana atbilstoši FSC-PRO-10-501
(V1-0). Tomēr Nacionāliem birojiem ir aizliegts 
pielāgot, izmantot, atļaut izmantot, reģistrēt vai 
mēģināt reģistrēt kā preču zīmi, pakalpojumu zīmi, vai 
tirdzniecības nosaukumu, juridisko nosaukumu vai 
uzņēmuma nosaukumu vai tās daļas jebkurai no FSC 
preču zīmēm.

Nacionālie pārstāvji profilē sevi kā FSC pārstāvjus 
(vārds, tīmekļa vietne, zīmes izmantošana).

Nacionālais pārstāvis vienmēr informēs Tīkla vienību, 
reģionālo biroju vai citas FSC vienības, ja ir kādi 
jautājumi, kuros viņš/viņa nevar pārstāvēt FSC, jo šie 
jautājumi nav iekļauti līgumā starp Nacionālo pārstāvi 
un FSC International.

Tiesības:

Būt par, izvirzīt un ievēlēt Tīkla pārstāvi, kurš kļūst 
par FSC Direktoru padomes padomnieku atbilstoši 
lomas nolikumam.

Izvirzīt un ievēlēt Tīkla pārstāvi, kurš kļūst par FSC 
Direktoru padomes padomnieku atbilstoši lomas 
nolikumam.

Piedalīties FSC Reģionālā biroja stratēģiskajā 
plānošanā.

Ir tiesīgas saņemt finansiālu ieguldījumu no FSC 
International pamatojoties uz noslēgto/-iem līgumu/-
iem.

Ir tiesīgas saņemt finansiālu ieguldījumu no FSC 
International pamatojoties uz noslēgto līgumu.

Ir tiesības piekļūt FSC nodrošinātai informācijai, 
tehniskam atbalstam un apmācībām.

Ir tiesības piekļūt FSC nodrošinātai informācijai, 
tehniskam atbalstam un apmācībām.

Zināt un būt sertifikācijas iestāžu informētiem par valstī
notiekošajām meža apsaimniekošanas 
novērtēšanām un auditiem.

Nacionālais birojs nedrīkst:

Pašrocīgi iesaistīties starptautiskās FSC politikas vai 
standartu interpretācijā. Tomēr tiek sagaidīts, ka 
Nacionālie biroji ir iepazinušies ar visu FSC politiku un 
standartiem, kas aktuāli valstī, kā arī ar saistītām 
vadlīnijām, un tādēļ tiek sagaidīta attiecīgo ieinteresēto
pušu informēšana par atbilstošo FSC dokumentāciju. 
Saņemot jautājumu par interpretāciju, Nacionālais 
birojs var vienīgi piedāvāt padomu pamatojoties uz 
FSC International sniegto interpretāciju. Jebkurā 
šaubu gadījumā jāinformē attiecīgais FSC darbinieks.

Iesaistīties starptautiskās FSC politikas vai standartu 
interpretācijā.



Nacionālais birojs Nacionālais pārstāvis

Traucēt uzņēmumu sertifikācijas procesā, 
iesaistīties sertifikācijas iestāžu lēmumu interpretācijā. 
Nacionālai birojs nedrīkst anulēt sertifikācijas iestādes 
lēmumus. Tā vietā, kad interesents ir informēts par 
FSC dokumentāciju, tas ir vai nu jānosūta atpakaļ uz 
sertifikācijas iestādi turpmākai diskusijai, vai arī 
jāiesaka vērsties ar savu jautājumu pie attiecīgā FSC 
International darbinieka. Gadījumā, ja tiek apšaubīts 
sertifikācijas iestādes pieņemtais lēmums, Nacionālais 
birojs jebkurā laikā pēc nepieciešamības var informēt 
un vērsties pie FSC International vai ASI.

Traucēt uzņēmumu sertifikācijas procesā, iesaistīties 
sertifikācijas iestāžu lēmumu interpretācijā.
Iesaistīties jebkura cita FSC sistēmas elementa 
interpretācijā.

Ieteikt konkrētu sertifikācijas iestāžu pakalpojumus.

Nacionālā birojā nedrīkst būt darbinieki, kuri ir 
pieteikušies kļūt par FSC biedriem vai jau ir FSC 
biedri.

Būt FSC biedrs.

Iesaistīties citās sertifikācijas sistēmās iepriekš to 
neapspriežot ar FSC International. Nacionālo biroju 
valdes locekļiem ir jāparaksta konfidencialitātes līgums
un interešu konflikta deklarācija, kā arī viņi nedrīkst būt
citas sertifikācijas shēmas pārvaldes institūcijās.

Iesaistīties citās sertifikācijas sistēmās.

Rīkoties pretēji jebkuram FSC Direktoru valdes 
lēmumam.

Iesaistīties Nacionāliem birojiem paredzēto 
uzdevumu īstenošanā, izņemot tos uzdevumus, kuri 
paredzēti arī Nacionāliem pārstāvjiem un iekļauti 
Nacionālā pārstāvja līgumā ar FSC International.

FSC Nacionālā pārstāvja noteikšanas kārtība

Gadījumā, ja attiecības ar pašreizējo Tīkla partneri ir beigušās, Tīkla partnera kandidātus konkrētajā 
valstī ir jānosaka FSC International. To var veikt, izmantojot zemāk uzskaitīto:
a) Pārbaudīt iesniegtos pieteikumus kļūt par Tīkla partneri;
b) Sagatavot ar FSC saistīto ieinteresēto pušu karti, noteikt viņu iesaistīšanās veidu, iepriekšējo 
rīcību, iespējamos interešu konfliktus, viņu interesēm, utt, un/vai;
c) Paziņojot publiski FSC starptautiskā tīmekļa vietnē un izmantojot esošās vēstkopas par 
nepieciešamību pēc Tīkla partnera un aicinot ieinteresētās personas vai organizācijas pieteikties, 
un/vai;
d) Meklējot piemērotu kandidātu FSC iekšējā tīklā, ar bijušo Tīkla partneri un citām saistītām 
personām un organizācijām.

Nākamajā solī FSC International pieprasa potenciāliem kandidātiem sniegt šādu informāciju:
a) CV;
b) Pieteikuma vēstuli, uzsverot ieinteresētību kļūt par Tīkla partneri, iepriekšējo pieredzi un zināšanas 
par FSC, kā arī iespējamo stratēģiju vai darba plānu;
c) Dokumentētus pierādījumus par atbilstību katram no atbilstības kritērijiem;
d) Trīs atbalsta vēstules no FSC starptautiskajiem biedriem valstī.

Pēc tam tiek novērtēta kandidātu piemērotība, izmantojot atbilstības kritērijus, un tiek izvēlēts labākais
kandidāts:
a) Analizējot CV un pieteikuma vēstuli (un pēc izvēles stratēģiju vai darba plānu), lai novērtētu 
kandidāta iesaistīšanos FSC un ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā;



b) Pārbaudot informāciju – vai nu ar kandidāta sniegtajām atsaucēm, vai arī FSC savā tīklā;
c) Intervijas ar izvēlētajiem kvalificētiem kandidātiem;
d) Galīgā analīze par katru kandidātu, identificējot neskaidrības par personu un trūkstošo informāciju. 
Var notikt papildus informācijas pieprasījumi;
e) Visu beidzot Vispasaules Tīkla direktors ierosina FSC ģenerāldirektoram apstiprināt kandidātu;
f) Ģenerāldirektors pieņem lēmumu par apstiprināšanu.

Valstīs, kur FSC pārstāv Nacionālais pārstāvis, šādi atbilstības kritēriji jāpiemēro indivīdam, lai kļūtu 
vai paliktu par Nacionālo pārstāvi:
a) fiziska persona.
b) Iepriekšēja pieredze un neapstrīdams reputācija ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā un FSC 
sertifikācijā.
c) Plašs FSC būtisku ieinteresēto pušu tīkls, tostarp, valsts institūcijās.
d) Prasmes sadarboties visaugstākajā līmenī valdības un biznesa ietvaros; un iepriekšēja pieredze.
e) Spējas nodrošināt tulkošanas pakalpojumus, kas ietver terminus par mežsaimniecību, piegādes 
ķēdi un tirgus terminoloģiju.
f) Lieliska izpratne par FSC struktūru.
g) Izcilas komunikācijas prasmes un iepriekšēja pieredze.
h) Lieliskas angļu valodas zināšanas.
i) Kvalificēts pārvaldīt finansiāli stabilu grāmatvedības sistēmu un iepriekšēja pieredze.
j) Spēja saistīties ar FSC vērtībām un pieeju.
k) Bez interešu konflikta.
l) Ja kandidāts ir nodarbināts, ir darba devēja apstiprinājums, lai pildītu FSC Nacionālā pārstāvja 
pienākumus.


