SIA VARPA
Biomasas piegādes ķēdes risku mazināšanas pasākumi
Riska mazināšanas pasākumu apraksts ir tieši saistīts ar SBP riska novērtējumu Latvijai, kas ir
pieejams uzņēmuma mājas lapā publiskajai konsultācijai.
Izvērtējot, konstatējot un pieņemot četras riska kategorijas biomasas sagādei, uzņēmums ir
izstrādājis riska mazināšanas pasākumu sistēmu.
Šajā riska mazināšanas pasākumu aprakstā ir dots vispārīgs ieskats un pasākumi, ko uzņēmums
veic ikdienā, saņemot biomasu un kontrolējot tās izcelsmi, samazinot neatbilstošas biomasas
sortimenta saņemšanu.
Riska novērtējums attiecas uz primāro un sekundāro izejvielu piegādēm no Latvijas mežu
īpašumiem: apaļkoksnes, malkas pēc mežizstrādes, zaru šķeldas pēc mežistrādes, šķeldas no
aizaugušām lauksaimniecības platībām, skaidas, šķeldas kā koksnes atlikumiem pēc koksnes
pārstrādes.
Aktīvas lauku pārbaudes sistēmas auditu rezultāti, kas ir apraks*+ zemāk un sais*+ ar noteiktu
risku, kā arī ir pieejamie 3-jām pusēm dokumentālie apliecinājumi par veiktajiem audi+em, ļauj
iegūt informāciju par katra piegādātāja piegāžu risku piegādes līmeni, savlaicīgi iden+ﬁcēt
potenciāli iespējamos apdraudējumus kādā no noteikta riska indikatoriem.
Riska izvērtējuma laikā iegūtā informācija gan no likumdošanas, gan no fiziskas informācijas
pārbaudes lauka apstākļos par visām SBE riska kategorijām apstiprināja, ka četrām kategorijām
– biotopiem (HCV kategorija 3), darba drošībai, putnu dzīvotnēm ( HCV kategorija 1) un
kultūrvēsturiskajiem objektiem( HCV kategorija 6) ir a:ecināms noteikts risks, pārējām
kategorijām risks ir zems.
Riska mazināšanas plāns un intensitāte tiek veikta katram riskam atsevišķi vai vienlaicīgi pirms
izstrādes, izstrādes un pēc izstrādes laikā.

Minimālo lauku pārbaužu skaitu nosaka tas, cik biomasas piegādātāji ir iekļauti pārbaudes
sistēmā, kā arī izstrādes intensitāte, lai maksimāli aptvertu un savlaicīgi izvērtētu un novērstu
riskus.
Lauku pārbaudēs uzņēmums pielieto izstrādātās kontrollapas, kur kritēriji un indikatori norāda
uz riska pazīmēm un ļauj uzņēmuma auditoram atpazīt, vai risks ir zems vai augsts.
Nepieciešamības un riska indikatoru apstiprināšanas gadījumos uzņēmums piesaista kādu no
ekspertiem, kas dod pilnu slēdzienu par potenciālo risku.
Uzņēmums piesaista ekspertus, lai lauku pārbaudēs veiktu riska mazināšanas pasākumus un
uzlabotu riska mazināšanas sistēmas efektivitāti.

Vispārīgais risku mazināšanas sistēmas apraksts:
Riska mazināšanas pasākumi attiecas uz sekojošām kategorijām:
•

Potenciālo Biotopu pazīmju identificēšana;

•

Kultūrvēsturisko pieminekļu identificēšana;

•

Putnu ligzdošanas vietu identificēšana;

•

Darba drošības risku mazināšana.

Biotopu identifikācija un riska mazināšanas vispārīgie pasākumi:
1. FSC vai PEFC sertificētas koksnes iepirkums un iniciēšana kā prioritāte biomasas
iepirkumam;
2. Sadarbībā ar piegādātajiem, slēgt piegādes līgumus un iekļaut tādus nosacījumus
biomasas piegādei, kas ļauj savlaicīgi identificēt un samazināt piegādes riskus:
2.1.

Riska novērtējuma process pirms mežistrādes, mežistrādes laikā, vai pēc
mežistrādes;

2.2.

kadastru numuru pārbaude pirms cirsmu izstrādes uzsākšanas vai
izstrādes laikā vai pēc izstrādes, izmantojot:
2.2.1. Latbio datu bāzē pieejamo “Biotopu instrumentu”
http://latbio.lv/MBI/search_db ,
2.2.2. pārbauda potenciālā meža biotopa (MB) esamību katrā
iepirktajā nogabalā izmantojot Dabas datu pārvaldības

sistēmu OZOLS
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parv
aldibas_sistema_ozols/
3. Cirsmas audita pārbaudes indikātori, kurus ir aps+prinājuši

licencē+ darba drošības

speciālis+, ir instruments, lai noteiktu un minimizētu darba drošības riskus mežizstrādē:
3.1.

Cirsmas audita uzskaites tabula, kuru ir aps+prinājis licenzēts biotopu
eksperts, ir labs instruments, lai noteiktu un minimizētu ietekmi uz
putnu ligzdošanas vietām.

4. Iniciēt un veidot apmācības un seminārus piegādātājiem piesaistot ekspertus, lai apmācītu
atpazīt

potenciāli

iespējamo

biotopu

indikatorus,

putnu

ligzdošanas

vietas,

kulturvēsturiskos objektus, kā arī pilnā mērā nodrošināt darba drošības prasības savā un
pakalpojumu sniedzēju uzņēmumos.
Ieinteresētajām pusēm pēc pieprasījuma ir pieejami riska mazināšanas efektivitātes rezultāti,
tiekoties klātienē un skaidrojot kopējo mehānismu un ieguvumus, kā arī veicinot tālāko
sadarbību identificēto risku mazināšanas procesā.

