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Projekta apraksts 

30 miljonu eiro ilgtermiņa aizdevuma nodrošināšana Scandagra Group A.B. (Scandagra jeb 
Uzņēmums), kas ir vadošais lauksaimniecības uzņēmējdarbības tirgotājs un izejvielu piegādātājs 
lauksaimniekiem Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. 

Projekta mērķi 

ERAB finansējums tiks izmantots, lai daļēji finansētu Scandagra apgrozāmo līdzekļu vajadzības. 

Pārejas ietekme 

Paredzams, ka projekta pārejas ietekmi radīs zaļā (videi draudzīgā) kvalitāte. ERAB finansējums 
atbalstīs Scandagra bioloģiskās un ilgtspējīgās lauksaimniecības prakses paplašināšanu un 
popularizēšanu. 

Informācija par klientu 

SCANDAGRA GROUP AB 

Scandagra Group ir lauksaimniecības uzņēmējdarbības tirgotājs un piegādātājs lauksaimniekiem 
Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, piedāvājot lauksaimniecības risinājumus, sākot no parasto un bioloģisko 
graudu iegādes, uzglabāšanas, žāvēšanas un tīrīšanas, līdz mēslojuma iepakošanai un konsultāciju 
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pakalpojumiem. Uzņēmums ir divu Skandināvijas lauksaimniecības uzņēmumu kooperatīvu 
kopuzņēmums – zviedru kooperatīvs Lantmannen ek. (Lantmannen) un dāņu kooperatīvs Dansk 
Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. (DLG). 

Lantmannen ir lauksaimniecības kooperatīvs un lauksaimniecības, iekārtu, bioenerģijas un pārtikas 
produktu nozares līderis Ziemeļeiropā. Kooperatīvs pieder 25 000 zviedru zemnieku. DLG ir 
lauksaimniecības kooperatīvs un līderis lauksaimniecības, uztura, dzīvnieku barības un enerģētikas 
nozarēs Ziemeļeiropā. Kooperatīvs pieder 26 000 dāņu zemnieku. 

ERAB finansējums 

30 000 000,00 EUR 

Projekta kopējās izmaksas 

30 000 000,00 EUR 

Pārskats par ietekmi uz vidi un sabiedrību 

B Kategorija (2019. gada Vides un sociālā politika) Lauksaimniecības preču tirdzniecība un 
lauksaimniecības resursu nodrošināšana nav saistīta ar būtiskiem vides vai sociālajiem jautājumiem. 
Scandagra ir graudu tirgotājs Igaunijā, Latvijā un Lietuvā un darbojas kā lauksaimniecības izejvielu 
piegādātājs vairāk nekā 6000 vietējiem lauksaimniekiem. Scandagra nodarbojas ar mēslojuma, sēklu 
un augu aizsardzības līdzekļu iepirkšanu un izplatīšanu, kas lauksaimniekiem tiek nodrošināti uz 
priekšapmaksas nosacījumiem. Krājumi tiek iegūti no vadošajiem reģionālajiem un pasaules 
piegādātājiem. 

Uzņēmumam ir pietiekamas V&S sistēmas un politikas, lai atbilstu Bankas noteiktajām veiktspējas 
prasībām. Aizdevuma līdzekļi tiks izmantoti Scandagra Group darbības apgrozāmo līdzekļu 
finansēšanai Baltijas valstīs, uz kurām visām attiecas ES tiesību akti. Uzņēmums ir apstiprinājis, ka to 
darbību regulāri novērtē un uzrauga attiecīgās vides, veselības, drošības un darba aizsardzības 
iestādes, kā arī ir apstiprinājis, ka uzņēmums ievēro nepieciešamos noteikumus un likumus. Atbildību 
par vides, veselības un drošības jautājumiem pārvalda gan Grupas līmenī, gan atsevišķu 
meitasuzņēmumu līmenī, kur ir iecelti vadītāji vides, darba, veselības un drošības, kā arī piegādes 
ķēdes jautājumos. Atsevišķas iekārtas ir sertificētas ar starptautiski atzītām vadības sistēmām, 
piemēram, ISO 9001 un 14001, lai gan tas tiek darīts, kad tas ir nepieciešams, atkarībā no darbībām 
un ar to saistītajiem riskiem. Vajadzības gadījumā tiek piesaistīti ārējie konsultanti, kas sniedz 
Sabiedrībai konsultācijas par jautājumu un izmaiņu pārvaldību, kas var rasties likumdošanas 
grozījumu rezultātā. 

Personāla jautājumi atkal tiek pārvaldīti Grupas un individuālo vienību līmenī. Uzņēmumam ir 
mūsdienīga un progresīva pieeja personāla pārvaldībai, un tas pastāvīgi pārskata un atjaunina savu 
personāla politiku un procedūras, lai atbilstu paraugpraksei. Uzņēmums veic ikgadēju darbinieku 
piesaistes un efektivitātes aptauju, rezultāti tiek paziņoti darbiniekiem un nepieciešamības gadījumā 
tiek saskaņoti uzlabošanas plāni. Tāpat arī veselību un drošību pārvalda saskaņā ar valsts tiesību 
aktu prasībām, un tiek izmantoti ārējie konsultanti, lai veiktu risku novērtējumu un pēc vajadzības 
vienotos par rīcības plāniem un drošības norādījumiem. 

Uzņēmumam katru gadu būs jāziņo Bankai par veiktspējas prasību ieviešanu. 
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Tehniskā sadarbība 

Banka pēta iespējas atbalstīt klientu inovatīvu ilgtspējības un klimata pārmaiņu iniciatīvu izstrādē tā 
darbībās un piegādes ķēdē. Tehniskās palīdzības piešķiršanas galīgais apjoms un budžets tiks 
noteikti padziļinātās pārbaudes laikā. 

Papildināmība 

ERAB piedāvā termiņu, kas ir ilgāks par to, kāds ir pieejams klientam tirgū ar saprātīgiem 
noteikumiem. Bankas līdzdalība uzņēmuma parāda portfelī palīdzēs dažādot tā aizdevēju bāzi (šobrīd 
uzņēmums sadarbojas tikai ar divām vietējām komercbankām). Paredzams, ka bankas nefinansiālā 
papildināmība radīsies arī no plānotā TS atbalsta, lai veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, dodot 
iespēju Baltijas valstu lauksaimniekiem sākt mērīt savu ietekmi uz vidi un izstrādāt uzlabošanas 
stratēģijas. 

Uzņēmuma kontaktinformācija 

Aleksandrs Perekatovs (Aleksandr Perekatov) 
office@scandagra.com 
+370 694 54 019 
http://www.scandagra.com/ 
Ukmerges g. 283, LT-06313, Viļņa 

Izpratne par pāreju 

Papildu informācija par ERAB pieeju pārejas ietekmes novērtēšanai ir pieejama šeit. 

Uzņēmējdarbības iespējas 

Saistībā ar uzņēmējdarbības iespējām vai iepirkumiem sazinieties ar klienta uzņēmumu. 

Par sadarbības iespējām ar ERAB (kas nav saistītas ar iepirkumiem) sazinieties 

pa tālruni +44 20 7338 7168, 
e-pastā: projectenquiries@ebrd.com 

Informācija par sabiedriskā sektora projektiem pieejama vietnē ERAB iepirkumi, 
 
pa tālruni +44 20 7338 6794 
vai e-pastā: procurement@ebrd.com 

Vispārīgi jautājumi 

Īpašus pieprasījumus var veikt, izmantojot ERAB pieprasījumu veidlapu. 

Vides un sociālā politika (VSP) 

VSP un ar to saistītās Izpildes prasības (IP) nosaka veidus, kā ERAB īsteno savas saistības veicināt 
„videi nekaitīgu un ilgtspējīgu attīstību”. VSP un IP ir iekļauti īpaši noteikumi klientiem, lai viņi ievērotu 
piemērojamās valsts tiesību aktu prasības attiecībā uz sabiedrības informēšanu un apspriešanu, kā 
arī lai izveidotu sūdzību izskatīšanas mehānismu, kas atvieglotu ieinteresēto personu jautājumu un 

mailto:office@scandagra.com
http://www.scandagra.com/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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sūdzību saņemšanu un risināšanu, jo īpaši attiecībā uz klienta un projekta vides un sociālo sniegumu. 
Proporcionāli projekta vides un sociālo risku un ietekmes veidam un apjomam ERAB papildus lūdz 
saviem klientiem atklāt informāciju par projektu radīto risku un ietekmi vai arī veikt nozīmīgas 
pārrunas ar ieinteresētajām personām, apsverot viņu atsauksmes un reaģējot uz tām. 

Plašāka informācija par ERAB praksi šajā jautājumā ir sniegta VSP. 

Integritāte un atbilstība 

ERAB Galvenās atbilstības amatpersonas birojs (GAAB) veicina labu pārvaldību un nodrošina, lai 
visām bankas darbībām tiktu piemēroti visaugstākie integritātes standarti saskaņā ar labāko 
starptautisko praksi. Lai nodrošinātu, ka projekti nerada Bankai nepieņemamu integritāti vai 
reputācijas risku, visiem Bankas klientiem tiek veikta padziļināta integritātes izpēte. Banka uzskata, ka 
problēmu noteikšana un risināšana projekta novērtēšanas apstiprināšanas posmos ir visefektīvākais 
veids, kā nodrošināt Bankas darījumu integritāti. GAAB ir galvenā loma šajos aizsardzības centienos, 
un tas arī palīdz uzraudzīt integritātes riskus projektos pēc investīciju veikšanas. 

GAAB ir atbildīgs arī par iespējamo krāpšanas, korupcijas un nepareizas rīcības izmeklēšanu ERAB 
finansētos projektos. Ikvienam, kam ir aizdomas par krāpšanu vai korupciju Bankā vai ārpus tās, 
jāiesniedz rakstveida ziņojums Galvenajai atbilstības amatpersonai pa e-pastu 
compliance@ebrd.com. Visi iesniegtie ziņojumi tiks nodoti GAAB turpmākai pārbaudei. Visi ziņojumi, 
arī anonīmie, tiks izskatīti. Ziņojumi var būt sagatavoti jebkurā Bankas vai Bankas darbības valsts 
valodā. Informācija ir jāsniedz godprātīgi. 

Informācijas piekļuves politika (IPP) 

IPP pēc tās stāšanās spēkā 2020. gada 1. janvārī nosaka veidus, kādos ERAB izpauž informāciju un 
konsultējas ar ieinteresētajām pusēm, lai veicinātu labāku informētību par ERAB stratēģijām, politikas 
dokumentiem un aktivitātēm. Lūdzu, apmeklējiet lapu „Informācijas piekļuves politika”, lai uzzinātu, 
kāda informācija ir pieejama ERAB tīmekļa vietnē. 

Īpašus pieprasījumus var veikt, izmantojot ERAB pieprasījumu veidlapu. 

Neatkarīgais projekta atbildības mehānisms (NPAM) 

Ja centieni risināt problēmas, kas saistītas ar vides, sociālās vai publiskās informācijas atklāšanu 
Klientam vai Bankai, ir neveiksmīgi (piemēram, izmantojot Klienta sūdzību izskatīšanas mehānismu 
projekta līmenī vai tieši iesaistoties Bankas vadībai), privātpersonas un organizācijas var mēģināt 
savas bažas risināt, izmantojot ERAB neatkarīgo projekta atbildības mehānismu (NPAM). 

IPAM neatkarīgi pārskata projekta problēmas, kuras, domājams, ir radījušas (vai varētu radīt) 
kaitējumu. Mehānisma mērķis ir: atbalstīt dialogu starp projekta ieinteresētajām personām, lai 
atrisinātu vides, sociālos un publiskās informācijas atklāšanas jautājumus; noteikt, vai Banka ir 
ievērojusi savus Vides un sociālās politikas vai projektam specifiskos noteikumus par Informācijas 
piekļuves politiku; un, ja piemērojams, novērš jebkādas esošās neatbilstības, vienlaikus novēršot 
turpmākās neatbilstības no Bankas puses. 

Lūdzu, apmeklējiet Neatkarīgā projekta atbildības mehānisma (NPAM) tīmekļa vietni, lai uzzinātu 
vairāk par NPAM un tā pilnvarām, kā iesniegt pieprasījumu pārskatīšanai vai sazināties ar IPAM, 
izmantojot e-pastui ipam@ebrd.com, lai saņemtu norādījumus un papildinformāciju par NPAM un to, 
kā iesniegt pieprasījumu. 
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