
Tehniskās pārbaudes kritēriji, pēc kuriem nosaka, ar kādiem
nosacījumiem saimnieciskā darbība ir uzskatāma par tādu, kas būtiski
sekmē klimata pārmaiņu mazināšanu, un to, vai konkrētā saimnieciskā

darbība nenodara būtisku kaitējumu kādam no pārējiem vidiskajiem
mērķiem

1. MEŽSAIMNIECĪBA 

1.1. Pirmreizējā apmežošana

Darbības apraksts 

Meža izveidošana, to stādot, apzināti sējot vai dabiski atjaunojot uz zemes, kam
iepriekš  bijis  cits  izmantojums  vai  kas  iepriekš  netika  izmantota.  Pirmreizējā
apmežošana nozīmē zemes izmantojuma maiņu no nemeža zemes uz meža zemi
saskaņā  ar  Apvienoto  Nāciju  Organizācijas  Pārtikas  un  lauksaimniecības
organizācijas (FAO) pirmreizējās apmežošanas definīciju1, kur mežs ir zeme, kas
atbilst valsts tiesību aktos izmantotajai meža definīcijai, vai, ja tādas nav, atbilst
FAO meža definīcijai2.  Pirmreizējā apmežošana var aptvert  arī  agrāk notikušu
apmežošanu ar nosacījumu, ka tā notiek laikā starp koku stādīšanu un brīdi, kad
zemes izmantojums tiek atzīts par mežu.

Pie šīs kategorijas piederošās saimnieciskās darbības var saistīt ar NACE kodu
A2  saskaņā  ar  saimniecisko  darbību  statistisko  klasifikāciju,  kas  izveidota  ar
Regulu  (EK)  Nr. 1893/2006.  Pie  šīs  kategorijas  piederošās  saimnieciskās
darbības  ir  tikai  NACE  2. red.  darbības  02.10  (mežkopība  un  citas
mežsaimniecības  darbības),  02.20  (mežizstrāde),  02.30  (meža  produktu
vākšana) un 02.40 (mežsaimniecības palīgdarbības).

Tehniskās pārbaudes kritēriji

Tiek būtiski sekmēta klimata pārmaiņu mazināšana

1.  Pirmreizējās  apmežošanas  plāns  un  tālākas  meža  apsaimniekošanas  plāns  vai
līdzvērtīgs instruments

1.1.  Teritorija,  kurā notiek darbība,  ir  iekļauta pirmreizējās apmežošanas plānā,  kura

1 Meža  izveidošana,  to  stādot  vai  apzināti  sējot  zemē,  kam  iepriekš  bijis  cits
izmantojums, nozīmē zemes izmantošanas veida maiņu no nemeža zemes uz meža zemi (FAO
Global Resources Assessment 2020. Terms and definitions,  ([pieņemšanas datums] versija:
http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).

2 Zeme,  kura  aizņem vairāk nekā  0,5 ha un kurā koku augstums pārsniedz  5 m un
vainaga projekcija ir vairāk nekā 10 %, vai kurā augošie koki var sasniegt šos rādītājus in situ.
Te neietilpst  zeme, kuru galvenokārt  izmanto kā lauksaimniecības  vai  urbanizētu teritoriju
zemi  (FAO  Global  Resources  Assessment  2020). Terms  and  definitions,  ([pieņemšanas
datums] versija: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).

http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf
http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf


ilgums ir vai nu vismaz pieci gadi, vai valsts tiesību aktos noteiktais minimālais periods,
un kurš izstrādāts pirms darbības sākšanas un tiek pastāvīgi atjaunināts līdz brīdim, kad
šī  platība  atbilst  meža  definīcijai  valsts  tiesību  aktos  vai,  ja  tādas  nav,  FAO meža
definīcijai.

Pirmreizējās apmežošanas plāns satur visus elementus, kas prasīti valsts tiesību aktos
saistībā ar pirmreizējās apmežošanas vides ietekmējuma novērtējumu. 

1.2.Vai  nu  pirmējās  apmežošanas  plānā,  vai —  ja  informācijas  trūkst —  kādā  citā
dokumentā ir sniegta detalizēta informācija par šādiem punktiem:

(a) teritorijas apraksts saskaņā ar tās reģistrāciju zemesgrāmatā;

(b) teritorijas  sagatavošana  un  tās  ietekme  uz  jau  pastāvošiem  oglekļa
uzkrājumiem,  tostarp  augsni  un  virszemes  biomasu,  nolūkā  aizsargāt  zemes
platības ar lielu oglekļa uzkrājumu3;

(c) apsaimniekošanas mērķi, tostarp būtiski ierobežojumi;

(d) vispārīgās  stratēģijas  un  plānotās  darbības,  ar  ko  iecerēts  sasniegt
apsaimniekošanas mērķus, tostarp paredzamās operācijas visā meža ciklā;

(e) meža dzīvotnes konteksta definīcija, tostarp galvenās esošās un plānotās meža
koku sugas, kā arī to izplatība un sadalījums;

(f) meža nogabali, ceļi, servitūta tiesības un cita publiskā piekļuve, fiziskie faktori,
tostarp ūdensceļi, teritorijas, uz kurām attiecas juridiski un citi ierobežojumi;

(g) pasākumi, kas veikti, lai izveidotu un saglabātu labu meža ekosistēmu stāvokli;

(h) sabiedriski  apsvērumi  (t. sk.  ainavas  saglabāšana,  apspriešanās  ar
ieinteresētajām  personām  saskaņā  ar  valsts  tiesību  aktos  paredzētajiem
noteikumiem);

(i) ar  mežu  saistīto  risku,  tostarp  meža  ugunsgrēku,  kaitēkļu  un  slimību
uzliesmojumu novērtējums ar mērķi novērst, samazināt un kontrolēt riskus, kā
arī pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu aizsardzību pret atlikušajiem riskiem
un pielāgošanos tiem;

(j) novērtējums par ietekmi uz nodrošinātību ar pārtiku;

(k) visi pirmreizējai apmežošanai relevantie DNSH kritēriji.

1.3. Kad zemes platība ir kļuvusi par mežu, pirmreizējās apmežošanas plāna vietā stājas
meža  apsaimniekošanas  plāns  vai  līdzvērtīgs  instruments,  kā  noteikts  valsts  tiesību
aktos,  vai,  ja  valsts  tiesību  aktos  meža  apsaimniekošanas  plāns  vai  līdzvērtīgs

3 Zemes  platības  ar  lielu  oglekļa  uzkrājumu  ir  mitrāji  (arī  kūdrāji)  un  pastāvīgas
mežaudzes Direktīvas (ES) 2018/2001 29. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunkta nozīmē.



instruments  nav  definēts,  kā  minēts  FAO “meža  platības  ar  ilgtermiņa  meža
apsaimniekošanas  plānu”  definīcijā4.  Meža  apsaimniekošanas  plāns  vai  līdzvērtīgs
instruments aptver 10 gadus vai vairāk un tiek pastāvīgi atjaunināts. 

1.4.  Tiek sniegta  informācija  par  šādiem punktiem,  ja  tie  nav jau  dokumentēti  meža
apsaimniekošanas plānā vai līdzvērtīgā sistēmā: 

(a) apsaimniekošanas mērķi, tostarp būtiski ierobežojumi5;

(b) vispārīgās  stratēģijas  un  plānotās  darbības,  ar  ko  iecerēts  sasniegt
apsaimniekošanas mērķus, tostarp paredzamās operācijas visā meža ciklā;

(c) meža dzīvotnes konteksta definīcija, tostarp galvenās esošās un plānotās meža
koku sugas, kā arī to izplatība un sadalījums;

(d) teritorijas definīcija saskaņā ar tās reģistrāciju zemesgrāmatā;

(e) meža nogabali, ceļi, servitūta tiesības un cita publiskā piekļuve, fiziskie faktori,
tostarp ūdensceļi, teritorijas, uz kurām attiecas juridiski un citi ierobežojumi;

(f) pasākumi, kas veikti, lai saglabātu meža ekosistēmas labā stāvoklī;

(g) sabiedriski  apsvērumi  (t. sk.  ainavas  saglabāšana,  apspriešanās  ar
ieinteresētajām  personām  saskaņā  ar  valsts  tiesību  aktos  paredzētajiem
noteikumiem);

(h) ar  mežu  saistīto  risku,  tostarp  meža  ugunsgrēku,  kaitēkļu  un  slimību
uzliesmojumu novērtējums ar mērķi novērst, samazināt un kontrolēt riskus, kā
arī pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu aizsardzību pret atlikušajiem riskiem
un pielāgošanos tiem;

(i) visi meža apsaimniekošanai relevantie DNSH kritēriji.

1.5.  Darbība  atbilst  pirmreizējās  apmežošanas  paraugpraksēm,  kas  noteiktas  valsts
tiesību aktos, vai, ja šādas pirmreizējās apmežošanas paraugprakses valsts tiesību aktos
nav noteiktas, darbība atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

(a) darbība atbilst Komisijas Deleģētajai regulai (ES) Nr. 807/20146;

(b) darbība atbilst Eiropas mēroga Pamatnostādnēm par pirmreizējo un atkārtoto
apmežošanu, īpaši saskaņā ar UNFCCC prasībām7.

4 Meža platība, kam ir dokumentēts ilgtermiņa (10 gadu vai vairāk) apsaimniekošanas
plāns, kurā ir izvirzīti definēti apsaimniekošanas mērķi un kuru periodiski pārskata.

FAO  Global  Resources  Assessment  2020. Terms  and  definitions,  ([pieņemšanas  datums]  versija:
http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).

5 T. sk.  analīze  par  i) koksnes  resursu  ilgtspējību  ilgtermiņā,  ii)  ietekmi/slodzi  uz
dzīvotņu saglabāšanu,  saistīto dzīvotņu daudzveidību un nosacījumu, ka mežizstrādei  jābūt
tādai, kas samazina ietekmi uz augsni.

6 Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus (OV
L 227, 31.7.2014., 1. lpp.).



1.6. Darbībā netiek degradēta zeme ar lielu oglekļa uzkrājumu8.

1.7. Ar attiecīgo darbību saistītā apsaimniekošanas sistēma atbilst likumības pārbaudes
pienākumam un  likumības  prasībām,  kas  noteiktas  Eiropas  Parlamenta  un Padomes
Regulā (ES) Nr. 995/20109.

1.8.  Pirmreizējās  apmežošanas  plāns  un  pēcākais  meža  apsaimniekošanas  plāns  vai
līdzvērtīgs instruments paredz monitoringu, kas nodrošina plānā ietvertās informācijas
pareizību, jo īpaši attiecībā uz datiem par skarto teritoriju.

2. Klimatieguvumu analīze

2.1. Ja teritorija meža ieguves apgabala līmenī atbilst prasībai nodrošināt, ka ilgtermiņā
tiek saglabāts vai palielināts oglekļa uzkrājumu un piesaistītāju līmenis mežā saskaņā ar
Direktīvas (ES) 2018/2001 29. panta 7. punkta b) apakšpunktu, darbība atbilst šādiem
kritērijiem:

(a) klimatieguvumu analīze apliecina, ka SEG emisiju un piesaistījumu neto bilance,
ko darbība radītu 30 gadu periodā kopš darbības  uzsākšanas,  ir  mazāka par
bāzlīniju, kas atbilst SEG emisiju un piesaistījumu neto bilancei 30 gadu periodā
kopš darbības  uzsākšanas,  ja  attiecīgajā  teritorijā  darbība nenotiktu  un tiktu
piekopta ierastā prakse;

(b) uzskata, ka ilgtermiņa klimatieguvumus apliecina pierādījumi par saskaņotību
ar Direktīvas (ES) 2018/2001 29. panta 7. punkta b) apakšpunktu.

2.2.  Ja  teritorija  meža  ieguves  apgabala  līmenī  neatbilst  prasībai  nodrošināt,  ka
ilgtermiņā tiek saglabāts vai palielināts oglekļa uzkrājumu un piesaistītāju līmenis mežā
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/2001 29. panta 7. punkta b) apakšpunktu, darbība atbilst
šādiem kritērijiem:

(a) klimatieguvumu analīze apliecina, ka SEG emisiju un piesaistījumu neto bilance,
ko darbība radītu 30 gadu periodā kopš darbības  uzsākšanas,  ir  mazāka par

7 Forest Europe Pan-European Guidelines for Afforestation and Reforestation with a
special focus on the provisions of the UNFCCC, ko 2008. gada 12. un 13. novembrī pieņēma
Ministru konferences par mežu aizsardzību Eiropā (MCPFE) ekspertu līmeņa sanāksmē un
2008. gada  4. novembrī  Eiropas  Bioloģiskās  un  ainaviskās  daudzveidības  stratēģijas
(PEBLDS)  birojs  PEBLDS Padomes  vārdā  ([pieņemšanas  datums]  versija:
https://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2008/Geneva/Guidelines_Aff_Ref_ADOP
TED.pdf).

8 Zemes  platības  ar  lielu  oglekļa  uzkrājumu  ir  mitrāji  (arī  kūdrāji)  un  pastāvīgas
mežaudzes Direktīvas (ES) 2018/2001 29. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunkta nozīmē.

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 20. oktobris),
ar  ko  nosaka  pienākumus  tirgus  dalībniekiem,  kas  laiž  tirgū  kokmateriālus  un  koka
izstrādājumus (OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.).



bāzlīniju, kas atbilst SEG emisiju un piesaistījumu neto bilancei 30 gadu periodā
kopš darbības  uzsākšanas,  ja  attiecīgajā  teritorijā  darbība nenotiktu  un tiktu
piekopta ierastā prakse;

(b) darbības projicētā ilgtermiņa vidējā neto SEG bilance ir mazāka nekā 2.2. punktā
minētā  bāzlīnijas  projicētā  ilgtermiņa  vidējā  neto  SEG  bilance;  šeit  ar
“ilgtermiņu” jāsaprot vai nu 100 gadi, vai visa meža cikla ilgums, atkarībā no tā,
kurš laika sprīdis ir garāks.

2.3. Klimatieguvuma aprēķins atbilst visiem šiem kritērijiem:

(a) analīze ir saskanīga ar 2019. gada precizējumu 2006. gada IPCC vadlīnijām par
nacionālajiem  siltumnīcefekta  gāzu  inventarizācijas  pārskatiem10.
Klimatieguvumu analīze balstās uz pārredzamu, precīzu, konsekventu, pilnīgu
un  salīdzināmu  informāciju,  tā  aptver  visas  darbības  ietekmētās  oglekļa
krātuves,  t. sk.  virszemes  biomasu,  pazemes  biomasu,  atmirušo koksni,  meža
nobiras un augsni, tajā ir izmantoti konservatīvi pieņēmumi un tajā ir pienācīgi
apsvērti riski, kas saistīti ar oglekļa sekvestrēšanas nepastāvīgumu un apvērsi,
piesātinājuma risku un noplūžu risku.

(b) ierastā prakse, t. sk. mežizstrādes prakse, ir viena no šīm:

i) apsaimniekošanas prakse, kas dokumentēta meža apsaimniekošanas plāna
vai  līdzvērtīgs  dokumenta  pēdējā  versijā  pirms  darbības  uzsākšanas,  ja
tāds ir; 

ii) pati jaunākā ierastā prakse pirms darbības uzsākšanas;

iii) prakse,  kas  atbilst  tādai  apsaimniekošanas  sistēmai,  kas  nodrošina,  ka
ilgtermiņā tiek saglabāts vai palielināts oglekļa uzkrājumu un piesaistītāju
līmenis  meža  apgabalā  saskaņā  ar  Regulas  (ES)  2018/2001  29. panta
7. punkta b) apakšpunktu.

(c) Analīzes  detalizētība  ir  proporcionāla  attiecīgā  apgabala  lielumam,  un  tiek
izmantotas šim apgabalam specifiskas vērtības;

(d) emisijas  un  piesaistījumi,  kuru  cēlonis  ir  dabiski  iztraucējumi,  piemēram,
kaitēkļi un slimības,  meža ugunsgrēki,  vējš, vētras nodarīti postījumi,  un kuri
ietekmē apgabalu un izraisa pazeminātu sniegumu, nav skaitāmi kā neatbilstība
Regulai (ES) 2020/852, ar nosacījumu, ka klimatieguvumu analīze ir saskanīga
ar  2019.  gada  precizējumu  2006.  gada  IPCC vadlīnijām  par  nacionālajiem
siltumnīcefekta  gāzu  inventarizācijas  pārskatiem  attiecībā  uz  dabisku
iztraucējumu radītām emisijām un piesaistījumiem.

2.4. Meža saimniecībām, kuru platība ir mazāka par 13 ha, klimatieguvumu analīze nav
jāveic.

10 2019.  gada  precizējums  2006.  gada  IPCC vadlīnijām  par  nacionālajiem
siltumnīcefekta  gāzu  inventarizācijas  pārskatiem  ([pieņemšanas  datums]  versija:
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).



3. Pastāvīguma garantija

3.1.  Saskaņā ar  valsts  tiesību aktiem to,  ka  apgabalam,  kurā darbība notiek,  ir  meža
statuss, garantē kāds no šādiem pasākumiem:

(a) apgabals ir klasificēts kā pastāvīgs meža rajons saskaņā ar FAO definīciju11;

(b) teritorija ir klasificēta kā aizsargājama teritorija;

(c) uz teritoriju attiecas jebkāda juridiska vai līgumiska garantija, kas nodrošina, ka
tā tiks saglabāta kā mežs.

3.2.  Saskaņā  ar  valsts  tiesību  aktiem  darbības  veicējs  apņemas  nodrošināt,  ka  arī
pirmreizējās  apmežošanas  plāna,  kā  arī  pēcākā  meža  apsaimniekošanas  plāna  vai
līdzvērtīga  instrumenta  turpmākie  atjauninājumi,  kas  attiecas  uz  norisēm  ārpus
finansētās darbības, būs orientēti uz 2. punktā minēto klimatieguvumu sasniegšanu. Bez
tam darbības veicējs apņemas jebkādu 2. punktā minētā klimatieguvuma samazināšanos
kompensēt  ar  līdzvērtīgu  klimatieguvumu,  ko  rada  tādas  darbības  veikšana,  kas
uzskatāma par kādu no šajā regulā definētajām mežsaimniecības darbībām.

4. Audits

Divu gadu laikā kopš darbības uzsākšanas un pēc tam reizi  10 gados to,  vai darbība
atbilst  klimata  pārmaiņu  mazināšanas  būtiskas  sekmēšanas  kritērijam  un  DNSH
kritērijam, verificē kāds no tālāk minētajiem:

(a) relevantās valsts kompetentās iestādes;

(b) sertificētājs,  kas  ir  neatkarīga  trešā  puse,  pēc  valsts  iestāžu  vai  darbības
operatora pieprasījuma.

Izmaksu  samazināšanas  labad  auditus  var  veikt  kopā  ar  meža  sertifikācijas,
klimatsertifikācijas vai kādu citu auditu.

Sertificētājs, kas ir neatkarīga trešā puse, nedrīkst būt nekādā interešu konfliktā nav ar
īpašnieku vai finansētāju un nedrīkst būt iesaistīts darbības izstrādē vai īstenošanā.

5. Grupas novērtējums

To, vai ir izpildīti klimata pārmaiņu mazināšanas būtiskas sekmēšanas kritēriji un DNSH
kritēriji, var pārbaudīt:

(a) Direktīvas  (ES)  2018/2001  2. panta  30. punktā  definētā  meža  ieguves
apgabala12 līmenī; 

11 Meža  teritorija,  ko  paredzēts  saglabāt  kā  mežu  un  ko  nedrīkst  pārvērst  citādi
izmantojamā zemē,

FAO  Global  Resources  Assessment  2020. Terms  and  definitions,  ([pieņemšanas  datums]  versija:
http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).



(b) tādu  saimniecību  grupas  līmenī,  kuras  ir  pietiekami  viendabīgas,  lai  būtu
iespējams izvērtēt mežsaimniecības darbības ilgtspējas risku, ar nosacījumu, ka
starp  visām  šīm  saimniecībām  pastāv  ilgstoša  saikne  un  kas  tās  piedalās
darbībā, un ka šo saimniecību grupas sastāvs arī turpmāko auditu laikā nebūs
mainījies.

Netiek nodarīts būtisks kaitējums (DNSH)

2)  Pielāgošanās
klimata
pārmaiņām

Darbība  atbilst  šā  pielikuma  A papildinājumā  izklāstītajiem
kritērijiem.

3)  Ilgtspējīga
ūdeņu  un  jūras
resursu
izmantošana  un
aizsardzība

Darbība  atbilst  šā  pielikuma  B papildinājumā  izklāstītajiem
kritērijiem.

Šīs  iedaļas  1.2.k)  punktā  minētā  detalizētā  informācija  satur
noteikumus,  kā  ievērot  šā  pielikuma  B papildinājumā  izklāstītos
kritērijus.

4)  Pāreja  uz
aprites ekonomiku

Neattiecas

5)  Piesārņojuma
novēršana  un
kontrole

Pesticīdu  izmantošana  ir  samazināta,  un  saskaņā  ar  Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK13 priekšroka tiek
dota  alternatīvām  pieejām  vai  paņēmieniem,  kas  var  ietvert
neķīmiskas  alternatīvas  pesticīdiem,  izņemot  gadījumus,  kad
pesticīdu lietošana ir vajadzīga kaitēkļu un slimību uzliesmojumu
kontrolei. 

Darbības  ietvaros  ir  līdz  minimumam  samazināta  mēslošanas
līdzekļu izmantošana un netiek izmantoti kūtsmēsli. Darbība atbilst
Regulas  Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  (ES)  2019/100914 vai
valsts noteikumiem par mēslošanas līdzekļu vai augsnes ielabotāju

12 “Ieguves apgabals” ir ģeogrāfiski  noteikta platība,  no kuras iegūst  meža biomasas
izejvielu, no kuras var iegūt ticamu un neatkarīgu informāciju un kurā apstākļi ir pietiekami
viendabīgi, lai varētu novērtēt riskus saistībā ar meža biomasas ilgtspēju un likumību.

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/128/EK ( 2009. gada 21. oktobris),
ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai (OV L 309,
24.11.2009., 71. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1009 (2019. gada 5. jūnijs), ar ko
nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza
Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003
(OV L 170, 25.6.2019., 1. lpp.).



izmantošanu lauksaimniecībā.

Tiek  veikti  pienācīgi  dokumentēti  un  verificējami  pasākumi,  lai
izvairītos  no  tādu  aktīvo  vielu  izmantošanas,  kas  uzskaitītas
Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  Regulas  (ES)  2019/1021
I pielikuma  A daļā1516,  Roterdamas  konvencijā  par  procedūru,
saskaņā  ar  kuru  starptautiskajā  tirdzniecībā  dodama  iepriekš
norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām
un  pesticīdiem17,  Minamatas  konvencijā  par  dzīvsudrabu18,
Monreālas protokolā par ozona slāni noārdošām vielām19, un tādu
aktīvo  vielu  izmantošanas,  kuras  PVO  rekomendētajā  pesticīdu
bīstamības klasifikācijā20 ir iekļautas I.a klasē (“ārkārtīgi bīstamas”)
vai  I.b klasē  (“ļoti  bīstamas”).  Darbība atbilst  attiecīgajiem valsts
tiesību aktiem par aktīvajām vielām.

Tiek novērsts ūdens un augsnes piesārņojums, un, ja piesārņojums
ir radies, tiek veikti attīrīšanas pasākumi.

6)
Biodaudzveidības
un  ekosistēmu
aizsardzība  un
atjaunošana

Kompetentās  iestādes  noteiktajās  saglabājamās  teritorijās  vai
aizsargājamās  dzīvotnēs  darbība  ir  saskaņā  ar  šo  teritoriju
saglabāšanas mērķiem.

Netiek  pārveidotas  dzīvotnes,  kas  ir  īpaši  jutīgas  pret
biodaudzveidības  zudumu  vai  kurām  ir  augsta  saglabāšanas
vērtība,  vai  teritorijas,  kas  saskaņā  ar  valsts  tiesību  aktiem  ir
atstātas atmatā tāpēc, lai šādas dzīvotnes atjaunotu.

Šīs  iedaļas  1.2.k)  punktā  (Pirmreizējās  apmežošanas  plāns)  un
1.4.i)  punktā  (Meža  apsaimniekošanas  plāns  vai  līdzvērtīga
sistēma)  minētā  detalizētā  informācija  paredz  noteikumus,  kā
uzturēt un potenciāli vairot biodaudzveidību saskaņā ar valsts un

15 Ar  ko  Savienībā  īsteno  Stokholmas  Konvenciju  par  noturīgajiem  organiskajiem
piesārņotājiem (OV L 209, 31.7.2006., 3. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1021 (2019. gada 20. jūnijs) par
noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 169, 25.6.2019., 45. lpp.).

17 Roterdamas konvencija par procedūru,  saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā
dodama  iepriekš  norunāta  piekrišana  attiecībā  uz  dažām  bīstamām  ķīmiskām  vielām  un
pesticīdiem (OV L 63, 6.3.2003., 29. lpp.).

18 Minamatas konvencija par dzīvsudrabu (OV L 142, 2.6.2017., 6. lpp.).

19 Monreālas  protokols  par  ozona slāni  noārdošām vielām (OV L 297,  31.10.1988.,
21. lpp.).

20 PVO  rekomendētā  pesticīdu  klasifikācija  pēc  bīstamības  (2019. gada  versija)
([pieņemšanas  datums]  versija:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).



vietējiem noteikumiem, tostarp:

(a) nodrošināt  dzīvotņu  un  sugu  labu  aizsardzības  statusu,
uzturēt tipiskās dzīvotnes sugas;

(b) izslēgt  invazīvu  svešzemju  sugu  izmantošanu  vai
izplatīšanu;

(c) izslēgt svešzemju sugu izmantošanu, ja vien nevar pierādīt,
ka: 

i) meža  reproduktīvā  materiāla  izmantošana  rada
labvēlīgus  un  piemērotus  ekosistēmas  apstākļus
(piemēram, klimatu, augsnes kritērijus un veģetācijas
zonu, meža ugunsizturību);

ii) vietējās sugas, kas pašlaik sastopamas šajā teritorijā,
vairs  nav  pielāgojušās  paredzamajiem
klimatiskajiem,  augsnes  un  hidroloģiskajiem
apstākļiem;

(d) nodrošināt  augsnes  fiziskās,  ķīmiskās  un  bioloģiskās
kvalitātes uzturēšanu un uzlabošanu;

(e) veicināt biodaudzveidībai labvēlīgu praksi,  kas pastiprina
dabiskos procesus mežos; 

(f) izslēgt ļoti biodaudzveidīgu ekosistēmu pārveidošanu par
mazāk biodaudzveidīgām ekosistēmām;

(g) nodrošināt  ar  mežu  saistīto  dzīvotņu  un  sugu
daudzveidību;

(h) nodrošināt  mežaudžu  struktūru  daudzveidību  un
nobriedušu  mežaudžu  un  atmirušas  koksnes  uzturēšanu
vai uzlabošanu.

1.2. Mežu atveseļošana un atjaunošana, tostarp atkārtota apmežošana
un meža dabiskā reģenerācija pēc ekstrēma notikuma

Darbības apraksts

Valsts tiesību aktos definēta mežu atveseļošana un atjaunošana. Ja valsts tiesību
aktos šādas definīcijas  nav,  atveseļošanas  un atjaunošanas  definīcija  ir  vai  nu
definīcija attiecīgo valstu plaši atzītā, zinātniski recenzētā zinātniskajā literatūrā,
vai definīcija, kas atbilst FAO “meža atjaunošanas”21 jēdzienam, vai definīcija, kas
atbilst kādai no mežam piemērojamām ekoloģiskās atjaunošanas22 definīcijām,

21 Meža atjaunošana ietver:
- atveseļošanu, proti, vēlamo sugu, struktūru vai procesu atjaunošanu esošā ekosistēmā;
- rekonstrukciju, proti, autohtonu augu atjaunošanu zemē, kura tiek izmantota citiem mērķiem; 
- pārgūšanu, proti, tādas stipri degradētas zemes atjaunošanu, kurā nav nekādas veģetācijas;
- aizstāšanu (pats radikālākais paņēmiens), proti, strauju klimata pārmaiņu apstākļos konkrētajai

vietai slikti pielāgojušās un migrētnespējīgas sugas tiek aizstātas ar introducētām sugām, 



vai  meža  atveseļošanas23 definīcijai  saskaņā  ar  Bioloģiskās  daudzveidības
konvenciju24. Pie šīs kategorijas piederošās saimnieciskās darbības ietver arī ar
mežu  saistītās  darbības,  kas  atbilst  definīcijām  “atkārtota  apmežošana”25 un
“dabiski reģenerējies mežs”26 pēc ekstrēma notikuma, ja ekstrēmais notikums ir
vai nu definēts valsts tiesību aktos vai,  ja valsts tiesību aktos šādas definīcijas
nav,  atbilst  IPCC ekstrēma  laikapstākļu  notikuma27 definīcijai;  vai  pēc  dabas
ugunsgrēka,  ja dabas ugunsgrēks ir vai nu definēts valsts tiesību aktos,  vai,  ja
valsts tiesību aktos šādas definīcijas nav, atbilst definīcijai 

Forest restoration module. In Sustainable Forest Management (SFM) Toolbox: ([pieņemšanas datums]
versija:  http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-
restoration/basic-knowledge/en/).

22 Ekoloģiskā atjaunošana (arī ekosistēmu atjaunošana): 
- process, kura gaitā ekosistēma atgriežas pie savas dabiskās struktūras un funkcijas, kāda tā

bija pirms iztraucējuma; 
- process, kura gaitā palīdz atkopt degradētu, iedragātu vai iznīcinātu ekosistēmu; 
- process, kura gaitā teritorija tiek tīši pārveidota, lai izveidotu definētu, atohtonu ekosistēmu.

Procesa  mērķis  ir  emulēt  specificētās  ekosistēmas  struktūru,  funkciju,  daudzveidību  un
dinamiku; 

- cilvēka  iejaukšanās  [..]  ar  mērķi  paātrināt  iedragāto  dzīvotņu  atkopšanos  vai  panākt
ekosistēmas atgriešanos iespējami tuvāk stāvoklim pirms iztraucējuma, 

Most  used  definitions/descriptions  of  key  terms  related  to  ecosystem  restoration.  Konvencijas  par
bioloģisko  daudzveidību  11. Pušu  konference,  2012.  UNEP/CBD/COP/11/INF/19
([pieņemšanas  datums]  versija:  https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-
11/information/cop-11-inf-19-en.pdf).

23 Meža  atveseļošana  ir  process,  kura  gaitā  tiek  atjaunota  meža  kapacitāte  atkal
nodrošināt  preces  un  pakalpojumus,  tomēr  atveseļota  meža  stāvoklis  nav  identisks  tā
stāvoklim pirms degradācijas,

Most  used  definitions/descriptions  of  key  terms  related  to  ecosystem  restoration.  Konvencijas  par
bioloģisko  daudzveidību  11. Pušu  konference,  2012.  UNEP/CBD/COP/11/INF/19
([pieņemšanas  datums]  versija:  https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-
11/information/cop-11-inf-19-en.pdf).

24 ([pieņemšanas datums] versija: https://www.cbd.int/convention/text/).

25 Meža atkārtota ierīkošana, apstādot un/vai apzināti apsējot zemi, kas klasificēta kā
mežs, 

FAO  Global  Resources  Assessment  2020. Terms  and  definitions,  ([pieņemšanas  datums]  versija:
http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).

26 Mežs, ko galvenokārt veido koki, kas izauguši dabiskas reģenerācijas rezultātā.
FAO  Global  Resources  Assessment  2020. Terms  and  definitions,  ([pieņemšanas  datums]
versija: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).

27 Ekstrēms laikapstākļu notikums ir konkrētā vietā un sezonā reti sastopams notikums.
Apzīmējums “reti” tiek definēts dažādi, bet ekstrēms laikapstākļu notikums parasti ir tik rets
vai retāks kā pēc novērojumiem aplēstas varbūtību blīvuma funkcijas 10. vai 90. procentile.
Pēc definīcijas tā saukto ekstrēmo laikapstākļu raksturlielumi absolūtā izteiksmē katrā vietā
var  atšķirties.  Ja  ekstrēmu laikapstākļu  režīms ilgst  kādu laiku,  piemēram,  sezonu,  to  var
klasificēt par ekstrēmu klimatisku notikumu, jo īpaši tad, ja tas dod vidējo vai kopējo vērtību,
kas pati par sevi ir ekstrēma (piemēram, sausums vai spēcīgas lietusgāzes sezonas laikā). Sk.
IPCC,  2018:  Annex  I:  Glossary ([pieņemšanas  datums]  versija:
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/). 

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/
http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf
http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf
http://www.fao.org/sustainable

	1. Mežsaimniecība
	1.1. Pirmreizējā apmežošana
	Darbības apraksts
	Tehniskās pārbaudes kritēriji

	1.2. Mežu atveseļošana un atjaunošana, tostarp atkārtota apmežošana un meža dabiskā reģenerācija pēc ekstrēma notikuma
	Darbības apraksts



