Biedrība „Latvijas Mežu sertiﬁkācijas padome” (LMSP) ir dibināta 2001. gadā ar mērķi
veidot un uzturēt Latvijas sabiedrība izpratni par ilgtspējīgu mežsaimniecību un ar
mežsaimniecības sertiﬁkācijas palīdzību atbalstīt un veicināt vidi saudzējošu, sociāli taisnīgu un
ekonomiski ilgtspējīgu Latvijas mežu apsaimniekošanu.
LMSP sastāvā ir ar Latvijas meža nozari saistītas nevalstiskās vides, sociālās un biznesa
organizācijas, meža īpašnieki un apsaimniekotāji, mežistrādes, koksnes pārstrādes un kokmateriālu tirdzniecības uzņēmumi un individuāli biedri, kuri atbalsta LMSP darbības mērķi.

FSC® SERTIFIKĀCIJA
FSC ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir nodrošināt atbildīgu Mežu
apsaimniekošanu, kurā tiek ievērotas vides, ekonomiskās un sociālās intereses.
Šobrīd Latvija ir viena no procentuāli visvairāk FSC sertiﬁcētajām valstīm pasaulē,
kopējā sertiﬁcētā platība valstī ir vairāk kā 1.7 milj ha, kas ir aptuveni puse no valsts kopējās
mežu platības. Bez FSC sertiﬁcētajiem Mežu apsaimniekotājiem Latvijā ir arī vairāk kā 240
individuālo FSC Piegādes ķēžu sertiﬁkātu, kas savas produkcijas ražošanā izmanto kokmateriālus
no sertiﬁcētiem mežiem.
Pastāv divu veidu FSC sertiﬁkāti – Mežu apsaimniekošanas un Piegādes ķēdes sertiﬁkāti.
Iegūstot FSC sertiﬁkātu Jūsu uzņēmums iegūst tiesības pārdod FSC sertiﬁcētus produktus. Lai
iegūtu FSC Sertiﬁkātu uzņēmumam ir jāievieš FSC standartiem atbilstoša vadības sistēma, kuru
novērtēs akreditēta sertiﬁkācijas iestāde.

MŪSU BIEDRI:
Biedrība Latvijas mežizstrādātāju savienība | SIA BSW Latvia | Raimonds Bērmanis | LVMI Silava | Biedrība Par zaļu Pierīgu!
Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija | SIA NEPCon | Biedrība Latvijas Kokrūpniecības federācija
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultāte | SIA Bergvik Skog | AS Latvijas valsts meži | AS Stora Enso Latvija
SIA Rīgas meži| Latvijas Meža nozaru arodu biedrība | Biedrība Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija u.c.

SERTIFIKĀCIJAS PROCESS SASTĀV NO ŠĀDĀM
DARBĪBĀM:
Sagatavošanās sertiﬁkācijai
Sagatavošanās procesā uzņēmumam nepieciešams
iepazīties ar saistošajiem sertiﬁkācijas standartiem un
jānovērtē uzņēmuma spējas izpildīt standartā noteiktās prasības, kā arī jāizveido standartam atbilstoša
vadības sistēma. Sagatavošanās procesā Jums var
palīdzēt biedrība LMSP.
Pieteikums sertiﬁkācijai
Pieteikumu sertiﬁkācijai Jūs varat iesniegt vēršoties pie
FSC akreditētām sertiﬁkācijas iestādēm.
Sertiﬁkācijas audits
Atbilstību standartam noteiks profesionāla, sertiﬁkācijas iestādi pārstāvoša audita komanda. Audits, atkarībā
no uzņēmuma lieluma un shēmas, parasti ilgst 1-3
dienas. Veiksmīga audita gadījumā sertiﬁkāts tiek
izsniegts uz 5 gadiem.
Uzraudzības audits
Sertiﬁkāta darbības laikā, ikgadēji tiek veikts
uzraudzības audits, kura laikā sertiﬁkācijas organizācija pārbauda vai joprojām tiek ievērotas standarta
prasības.
Pārsertiﬁkācija
Pēc 5 gadiem noris uzņēmuma pārsertiﬁkācija.

IEGUVUMI NO SERTIFIKĀCIJAS
Tā kā pasaulē pieprasījums pēc sertiﬁcētas
produkcijas arvien pieaug (20 gadu ilgajā darbības
laikā FSC sertiﬁcētās teritorijas pasaulē ir
sasniegušas vairāk kā 184 milj. ha), tad sertiﬁkāta
iegūšana nodrošina uzņēmuma tirgus
paplašināšanu, nostiprināšanu un klientu uzticības
pieaugumu. Sertiﬁkācijas auditu rezultāti sniedz
lielisku iespēju pavērot savu uzņēmumu no malas,
tādējādi radot iespēju uzlabot paša uzņēmuma
darbību. Tāpat sertiﬁkācija nodrošina meža
resursu aizsardzību visā pasaulē.

DALĪBA LATVIJAS MEŽU SERTIFIKĀCIJAS
PADOMĒ NODROŠINA:
• Jūsu pārstāvētās organizācijas viedokļa
uzklausīšanu valstiskā un starptautiskā mērogā;
• Regulāras tikšanās un pieredzes apmaiņu ar
vadošajiem Latvijas mežu nozares uzņēmumiem,
sociālajām un vides organizācijām;
• Profesionālu atbalstu FSC sertiﬁkācijas, preču
zīmes izmantošanas u.c. jautājumos;
• Citus ar FSC sertiﬁkāciju saistītus atbalsta
pasākumus un vienkārši - kopības sajūtu.
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