
 

Preferred by Nature oglekļa pēdas 
nospieduma atbalsta un verifikācijas 

programma  
Oglekļa pēdas nospieduma pārvaldība 

 

Veiciet stratēģiskus pasākumus, lai pārvaldītu savas 
organizācijas vai produkta radīto oglekļa dioksīda 

emisiju.  
 

Preferred by Nature oglekļa dioksīda pēdas 
nospieduma pārvaldības (CFM) atbalsta un verifikācijas 
programma ir izstrādāta, lai palīdzētu visām 

organizācijām, kas vēlas īstenot uzticamus un 
atbildīgus pasākumus klimata jomā. 
 

Oglekļa pēdas nospieduma pārvaldība 
Organizācijas vai produkta oglekļa pēdas nospieduma 

pārvaldība var būt sarežģīts uzdevums. 

Nepieciešamais piepūles līmenis ir atkarīgs no 

konkrētās situācijas un jūsu darbības, produktu 

klāsta vai piegādes ķēdes sarežģītības. 

 

Mums ir integrēta atbalsta un verifikācijas programma, 
kas palīdzēs jums efektīvi pārvaldīt savu oglekļa 
dioksīda emisijas nospiedumu un, ja vēlaties, saņemt 
atlīdzību, izmantojot publiskās prasības. 
 

Preferred by Nature oglekļa pēdas nospieduma 
pārvaldības atbalsta un verifikācijas programma ir 

saskaņota ar starptautiski atzītiem standartiem, 
piemēram, SEG protokolu, PAS standartiem un ISO 
14064. Tā ir izstrādāta tā, lai ļautu jūsu organizācijai 
sistemātiski pārvaldīt savu oglekļa dioksīda pēdu, 
īstenot SEG samazinājumu un mērķus, kā arī 

orientēties oglekļa emisiju kompensēšanas iespējās.  
 

Jūsu vajadzībām pielāgots globāls 

risinājums  

Mūsu CFM programma izmanto pievienotās 

vērtības pieeju klientu atbalstam. Atšķirībā 

no tradicionālajiem sertifikācijas 

pakalpojumiem mēs cenšamies ciešāk 

sadarboties ar uzņēmumiem, kas cenšas 

samazināt savu ietekmi uz klimatu.

Ņemot vērā jūsu vajadzības, mēs varam sniegt 

dažādus pakalpojumus, lai palīdzētu jums veikt 

CFM procesu un sasniegt jūsu klimata mērķus. 

Preferred by Nature pakalpojumu portfelis ietver 

pielāgotas apmācības, kas atbilst jūsu 

uzņēmējdarbībai un darbībām, konsultāciju 

funkcijas saistībā ar oglekļa dioksīda CFM 

pasākumu īstenošanu, atbalstu oglekļa dioksīda 

pēdas aprēķinos un datu identificēšanā, kā arī 

CFM verifikāciju. Jums kā mūsu klientam 

palīdzēsim noteikt, kuri pakalpojumi ir 

vispiemērotākie, ņemot vērā jūsu uzņēmuma 

zināšanas un ambīcijas. 

 

 Konkrētas pakalpojumu jomas 

• Spēju veidošana un apmācības 

• Pielāgots oglekļa pēdas nospieduma 

aprēķināšanas rīku, produktu vai struktūru 

novērtējums. 

• Preferred by Nature oglekļa dioksīda pēdas  

nospieduma pārvaldības (CFM) verifikācija 

uzņēmumam, produktam, pakalpojumam vai 
pasākumam. 

• Produktu un pakalpojumu aprites cikla         

novērtējums 

 

Kāpēc izvēlēties Preferred by Nature oglekļa pārvaldības 

programmu? 

 
• Ekspertu atbalsts oglekļa pārvaldības sistēmas izveidei un piemērošanai               

Plašs pakalpojumu klāsts, kas vērsts uz jūsu vajadzībām un iesaistīšanos. 
• Trešās puses novērtējums, kas rada uzticību jūsu klientiem un ieinteresētajām 

personām.  
• Norāžu un marķējumu izmantošana pēc veiksmīgas verifikācijas  
• Globāls risinājums ar pārstāvjiem daudzos reģionos 

www.preferredbynature.org 

 

 
 

Definējie

t emisiju 

samazinā

šanu  

http://www.preferredbynature.org/


 

 

 

Kapacitātes palielināšana un 

konsultāciju pakalpojumi  
Darbinieku kompetences pilnveidošana palīdz labāk 
izprast ar oglekļa dioksīda pēdas nospieduma 

pārvaldību saistītās iespējas un izaicinājumus un 
nodrošināt uzticamas pārredzamas sistēmas ieviešanu. 
Mūsu komanda sniedz zināšanas un prasmes, kas 
nepieciešamas jūsu personālam, lai nodrošinātu 

atbilstošus oglekļa pēdas nospieduma aprēķinus un 
samazinājumus. Tas ietver izpratni par piemērojamām 
jūsu uzņēmuma prasībām un mūsu CFM standartu, 

aprēķinu metodēm, emisiju faktoriem un oglekļa pēdas 
rīku izmantošanu.  
 

Mēs piedāvājam plašu konsultāciju pakalpojumu 
klāstu, tostarp ieteikumus, kā palīdzēt jūsu 
organizācijai sasniegt oglekļa neitralitāti, kā izvēlēties 
piemērotus oglekļa emisiju kompensēšanas projektus, 

kā arī kā izstrādāt piemērotas organizācijas vai 
produkta samazināšanas stratēģijas. 

 
 

Preferred by Nature Oglekļa pēdas 

nospieduma pārvaldības (CFM) 

verifikācija  

Ja jūsu mērķis ir nepārtraukti pārvaldīt un samazināt 
oglekļa dioksīda emisiju un vēlaties izmantot publiskus 
paziņojumus, lai informētu par saviem centieniem, 

varat izvēlēties pievienoties mūsu verifikācijas 
programmai. Šī iespēja ļauj pārbaudīt jūsu uzņēmuma, 
produkta, pakalpojuma vai pasākuma radīto oglekļa 
dioksīda pēdu atbilstoši Preferred by Nature oglekļa 
dioksīda pēdu pārvaldības standartam. Tā ļauj jums 

informēt par savām darbībām, izmantojot uz un ārpus 
produkta esošas norādes un logotipus. Lai turpinātu 

izmantot norādes, katru gadu būs jāveic verifikācijas 
revīzija.

Pielāgoti novērtējumi 
Ja jūs interesē īpaša mēroga verifikācija, piemēram, ar jūsu 
produktu, piegādes ķēdi, organizāciju saistīto oglekļa emisiju 
validācija vai pat konkrēta oglekļa pēdas nospieduma 
aprēķināšanas rīka novērtēšana, mēs varam nodrošināt 
pietiekamu atbalstu un trešo pušu zināšanas. Lai gan šāda 

veida pakalpojums neļauj jums izmantot mūsu verificētos 
apgalvojumus vai preču zīmes, jūsu uzņēmums tomēr var  
iegūt pārliecību, ka jūsu paziņotās emisijas ir atbilstošas, 

pilnīgas un ticamas. 
 

Produktu un pakalpojumu aprites 
cikla novērtējums, koncentrējoties uz 

SEG emisijām 

 Mēs sniedzam ieskatu, lai palīdzētu jums aprēķināt 

un pārvaldīt produktu un pakalpojumu ietekmi uz 

klimatu. Mūsu integrējošā pieeja siltumnīcefekta gāzu 

emisijām aprites cikla laikā ietver atbalstu, lai 

noteiktu organizācijas mērķus, kas saskaņoti ar 

pasaules LCA paraugpraksi, datu vākšanu, kā arī 

ziņošanu un jūsu CFM sistēmas pārskatīšanu. LCA 

rīkus var izmantot, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu 

piegādes ķēdē, atbilstības ziņošanu, kā arī iekārtu un 

piegādātāju pārvaldību. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sazinieties ar mums 

Lai iegūtu vairāk informācijas: 

 
Ondřej Tarabus 

Klimata programmas vadītājs 

otarabus@preferredbynature.org 

+34 605 638 383 

 

 

 

 

 

Subscribe to our newsletter 

www.preferredbynature.org/newsletter 

 

Lai gan CFM programmas Preferred by Nature mērķis 

ir atbalstīt jūsu centienus oglekļa pārvaldības jomā 

un palīdzēt jums sasniegt mērķus klimata jomā, mēs 

vēlamies nodrošināt, lai mūsu veiktā verifikācija 

joprojām būtu uzticama. Tāpēc esam definējuši 

konkrētus atbalsta veidus, kurus mēs nepiedāvājam. 

Tas ietver jūsu iekšējo procedūru izstrādi; jūsu 

oglekļa pēdas nospieduma pārvaldības plāna 

izstrādi; samazināšanas plānu un mērķu noteikšanu 

vai veidņu aizpildīšanu, tostarp oglekļa pēdas 

nospieduma datu aizpildīšanu jūsu vārdā. 

mailto:otarabus@preferredbynature.org
http://www.preferredbynature.org/newsletter

