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Pakalpojumu uzlabošana: Ikgadējās administrēšanas maksas politikas pārskatīšana 

Vēršamies pie Jums, lai informētu par izmaiņām Ikgadējās administrēšanas maksas politikā 

(FSC-POL-20-005 V2-0) visiem sertificētiem uzņēmumiem FSC sistēmā sākot ar 2014. gada 

janvāri. Ikgadējā administrēšanas maksa (IAM) tika ieviesta, lai nodrošinātu FSC 

pamatfunkcijas un pakalpojumus tās biedriem, un tā nav grozīta kopš 2008. gada. 

Kā FSC sertificēts uzņēmums, Jūs visticamāk saskarsieties ar Ikgadējās administrēšanas 

maksas (IAM) paaugstināšanos. Tā tiek maksāta caur Jūsu izvēlēto sertifikācijas iestādi kā 

daļa no maksas par ikgadējo FSC sertifikācijas auditu. 

Apkopojums par pārskatītajām maksām atrodams šeit: ic.fsc.org/aaf_revision 

Lielākā daļa FSC sertificēto uzņēmumu saskarsies ar nelielu ikgadējās maksas 

paaugstināšanos $50 līdz $400 apmērā. Daži uzņēmumi no kategorijām ar augstāku 

apgrozījumu saskarsies ar lielāku izmaksu paaugstināšanos, kamēr citiem – sīksaimniekiem 

un kopienām – izmaksas paaugstināsies minimāli, lai iedrošinātu turpmāku sertifikāciju un 

iesaistīšanos. 

Ar šo vēstuli mēs informējam Jūs par izmaiņu pamatojumu un, ko Jūs varat sagaidīt pretī. 

Atbildot uz Jūsu uzņēmuma vajadzībām 

Esam vairākkārt dzirdējuši, ka FSC sertificētiem uzņēmumiem un meža apsaimniekotājiem ir 

laicīgi jāsaņem tiem nepieciešamais atbalsts no FSC, un, ka FSC ir jāuzlabo mārketings un 

tirgus attīstības centieni visā pasaulē, lai sniegtu vislielāko iespējamo vērtību par sertifikāta 

turētāju ieguldījumu sertifikācijā. Tomēr, lai FSC spētu atbilst augošai nepieciešamībai pēc 

saziņas, risku mazināšanas, tirgus attīstības un noieta veicināšanas pasākumiem, mums būs 

steidzami nepieciešams stiprināt vietējo, reģionālo un starptautisko klātbūtni un pakalpojumu 

nodrošināšanu. Lai to paveiktu, ir jāpārskata pašreizējais IAM modelis. 

Klātbūtnes un kapacitātes stiprināšana reģionā 

Pārstrukturēšana sākotnēji tika izziņota FSC biedriem 2011. gada Ģenerālajā asamblejā. FSC 
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sekretariāts, īstenojot pieprasījumu, uzsāka sadarbību ar pārvaldības konsultāciju komandu, 

kurā ietilpa Price Waterhouse Coopers (Londona) and Sustainability Ltd. Viņi noskaidroja, ka, 

lai atbalstītu FSC turpmāko izaugsmi un pakalpojumu nodrošināšanu sertificētiem 

uzņēmumiem, ir nepieciešams novirzīt vairāk līdzekļu mūsu reģionālo un nacionālo biroju 

tīklam. 

Pārskatīšanas procesa ietvaros noteikta daļa no iekasētajām maksām paliks valstī, kurā tās 

iekasētas, lai atbalstītu vietējās, reģionālās un starptautiskās aktivitātes un izaugsmi. Citiem 

vārdiem sakot, būs tiešāka Jūsu IAM maksas saistība ar atbalstu un FSC pakalpojumu 

nodrošināšanu Latvijā. 

FSC ienvestē un aktīvi strādās, lai uzlabotu sistēmu un nodrošinātu labumus un 

pakalpojumus, t.sk.: 

 FSC daudzu ieinteresēto pušu pārvaldības sistēmas turpmāka attīstību; 

 globālās FSC politikas un standartu sistēmas uzturēšanu un stiprināšanu, tostarp 

izsekojamību un jaunas tehnoloģijas; 

 globālās un vietējās komunikāciju un mārketingu, t.sk. sadarbība ar saimnieciskiem 

partneriem; 

 preču zīmes pārvaldību un aizsardzību; 

 FSC strīdu risināšanas sistēmas uzturēšanu un turpmāku attīstību; 

 pārvaldību un pilsoniskās sabiedrības atbalstīšanu. 

Papildus tam FSC īpaši pievērsīsies: 

 sertifikācijas risku pārvaldībai stratēģiskās un nozīmīgās valstīs; kā arī 

 neattīstītu un mazattīstītu tirgu attīstības veicināšanai visā pasaulē, īpaši tropiskajā 

zonā. 

Mēs ceram, ka sertifikāta turētāji un citas augsti vērtētās ieinteresētās puses labi uzņems 

izmaiņas IAM politikā, kā arī attiecīgo pieaugumu globālās FSC organizācijas pakalpojumu 

līmenī. Mēs apzināmies, ka FSC sistēma šobrīd ir pakļauta ievērojamām pārmaiņām, bet visas 

šīs izmaiņas ir paredzētas, lai atbalstītu FSC attīstību, kļūstot par vēl stingrāku un atsaucīgāku 

sertifikācijas sistēmu, uz kuru Jūs varat paļauties. Varat būt pārliecināti, ka mēs cītīgi 
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strādāsim, lai rastu risinājumus un nodrošinātu vērtību visiem, un galu galā izveidotu 

spēcīgāku un integrētāku FSC organizāciju, kas darbojas par labu Jums un mežam visā 

pasaulē. 

Mēs vēlētos izmantot iespēju Jums pateikties par apņemšanos un līdzdalību. FSC 2014. gadā 

svinēs 20 atbildīgas meža apsaimniekošanas veicināšanas gadus. Mēs nevarētu to paveikt 

bez jūsu iesaistīšanās. Ar Jūsu atbalstu, FSC ir bijis celmlauzis un turpinās uzsākto kā 

pasaulē visvairāk izvēlētā meža sertifikācijas sistēma. 

Gadījumā, ja ir Jums ir kādi jautājumi vai komentāri, jūtieties brīvi sazināties ar mani kā savas 

valsts kontaktpersonu, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. 

Ar cieņu, 

Imants Krūze      Kim Carstensen 

Valdes loceklis, FSC Latvija / LMSP   Director General, FSC International 

info@fsc.lv 


