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pārstrādātā uz risku balstītas pieejas procedūra. 

FSC ar iepazīstina ar pārskatīto FSC-STD-20-007 Meža apsaimniekošanas 

novērtēšanas standartu, versija 4-0, un pārskatīto procedūru FSC-PRO-

60-010 "Nacionālā meža apsaimniekošanas standarta riska novērtējuma 

izstrāde", versija 2-1. 

FSC-STD-20-007 Meža apsaimniekošanas novērtēšanas standarts 

nodrošina lielāku pārredzamību un konsekvenci dažādu sertifikācijas 

iestāžu veiktajos novērtējumos. Pārskatītais standarts paredz arī 

efektivitāti, izmantojot uz rezultātiem orientētus un uz risku balstītus 

meža apsaimniekošanas novērtējumus. Tas nodrošina pamatu, lai 

sertifikācijas iestādes varētu noteikt atbilstošu audita metodi katram 

novērtēšanas veidam un organizācijai. 

Šī pārskatītā versija ir strukturēta tā, lai saskaņotu meža 

apsaimniekošanas novērtējuma ziņojumu saturu ar jaunajiem 

instrumentiem, ko FSC iekļauj digitalizācijai. Tas nodrošina novērtēšanas 

procesā iegūto datu standartizāciju un atbilstību. FSC digitālā audita 

ziņojuma veidne (DAR) tiks atjaunināta, lai atspoguļotu pārskatītā 

standarta izmaiņas. 

Standartā iekļautas pārskatītas un jaunas prasības attiecībā uz maziem 

un neintensīvi apsaimniekotiem mežiem (SLIMF). Šīs prasības ir 

paredzētas, lai vēl vairāk racionalizētu SLIMF apsaimniekošanas vienību 

sertifikācijas procesu, neapdraudot FSC sistēmas integritāti. Tagad šīs 

prasības ir attiecinātas arī uz kopienu mežiem. SLIMF un kopienas mežu 

atbilstības kritēriji ir sīkāk precizēti gaidāmajā pārskatītajā FSC-STD-01-

003 SLIMF atbilstības kritēriju dokumentā (V2-0). 

 

Standarts tiek publicēts kopā ar riska novērtējuma izstrādes procedūru 

(FSC-PRO-60-010), jo tie ir pārskatīti vienlaikus, lai nodrošinātu 

saskaņošanu un inovācijas, izmantojot uz risku balstītas pieejas. Riska 

novērtējumi ļaus nākotnē sagatavot un piemērot meža 



apsaimniekošanas novērtējumus, lai labāk ievērotu riskus. Šī procedūra 

ir paredzēta FSC tīkla partneriem, kas veic savu meža apsaimniekošanas 

standartu riska novērtējumu. Tā tika pārskatīta, lai sniegtu papildu 

skaidrojumus un precizējumus. Tai ir pievienots vadlīniju dokuments 

FSC-GUI-60-010. 

FSC martā organizē informatīvus tīmekļa seminārus visām 

ieinteresētajām pusēm par pārskatītajiem normatīvajiem dokumentiem. 

Tiks organizētas divas viena vebināra sesijas, kas notiks šādos datumos: 

2023. gada 8. martā plkst. 15:00 pēc Viduseiropas laika (šī sesija tiks 

vienlaicīgi tulkota spāņu un franču valodā). Reģistrējieties, lai piedalītos 

tīmekļa seminārā 2023. gada 9. martā plkst. 9:30 pēc Viduseiropas laika. 


