
Meža sertifikācijas veidi, standarti un principi. 
Vides sociālās un ekonomiskās interešu 

sabalansēšana apsaimniekojamā teritorijā

Jānis Švirksts

Sertifikācijas eksperts



FSC Grupu sertifikācija

• Ekonomiskie aspekti (1,6 milj. ha Valsts meža pret 
100 tūkst. ha Privāto mežu)

• Iespēja pārdot produktus par dārgāku cenu (+ 0,5 
Euro – 1,4 Euro)

• Uzlabota kontrole

• Samazināta birokrātija 

• Samazinātas izmaksas



Pārvaldes modelis



FSC Grupu sertifikācija

• Sertificētā teritorija 21 % Somijā un 58 % Latvijā. 

• Somijā pastāv lielas mežu sertifikācijas grupas, kā 
UPM-Kymmene Korporācijas Grupas shēma, kas 
zem sevis ir sertificējušas vairāk kā 60 grupas 
biedrus. 

• Šobrīd lielākā grupas sertifikācijas shēmā Latvijā 
sastāv no 4 grupas locekļiem.



Amerikas pieredze

Atvērta pieeja

Standartizēti dokumenti



Eiropas valstu produktivitāte 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&

plugin=1&language=en&pcode=tsdec310&toolbox=type





AUDITA DIENAS





FSC principi

1. Likumu un FSC principu ievērošana

2. Īpašumtiesības, lietošanas tiesības un atbildība

3. Pamatiedzīvotāju tiesības

4. Attiecības ar vietējo sabiedrību un strādnieku tiesības

5. Ieguvumi no meža

6. Ietekme uz vidi

7. Apsaimniekošanas plāns

8. Monitorings un novērtēšana 

9. Augstvērtīgo mežu saglabāšana

10. Plantācijas



Standarta Struktūra

‒ FSC PRINCIPLES AND CRITERIA FOR FOREST 

STEWARDSHIP

‒ FSC-STD-01-001 (version 4-0) EN

Pārbaudes 
līdzekļi

Indikatori

56 
Kritēriji

10 
Principi



1. PRINCIPS. LIKUMU UN FSC PRINCIPU 
IEVĒROŠANA

• 1.6. Meža apsaimniekotājiem ir jāspēj apliecināt savas ilgtermiņa saistības 
stingri ievērot FSC principus un kritērijus.

• 1.6.1) …MAP ir skaidri definēta apņemšanās ievērot FSC principus un 
kritērijus. Apakšuzņēmējiem ir jāapņemas ievērot FSC principu un kritēriju 
prasības.

• 1.6.4) Meža apsaimniekotājs meža teritorijās, kas neietilpst sertifikāta 
darbības jomā, neveic darbības, kas tīši pārkāpj FSC principus un kritērijus.



2. PRINCIPS. ĪPAŠUMTIESĪBAS, 
LIETOŠANAS TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

‒2.1.2) Izmantojot lietošanas tiesību līgumus, meža apsaimniekotājam ir

jābūt dokumentiem, kas apliecina tā juridiskās tiesības uz

apsaimniekojamo īpašumu un dod tiesības veikt meža apsaimniekošanu

un izmantot meža resursus vismaz 10 gadus … .

‒ 2.1.4) Meža apsaimniekotājam ir dokumentāli fiksēta procedūra

meža platību kartēšanai un zemes robežu marķēšanai dabā.



3. PRINCIPS. PAMATIEDZĪVOTĀJU 
TIESĪBAS

‒ Šis Princips nav piemērojams Latvijas situācijā, jo latvieši ir savas zemes 

pamatiedzīvotāji, tādēļ Latvijā nav pamatiedzīvotāju Standarta definīcijas kontekstā



4. PRINCIPS ATTIECĪBAS AR VIETĒJO SABIEDRĪBU UN 
STRĀDNIEKU TIESĪBAS

• 4.4.6) Meža apsaimniekotājs 
nodrošina publisku pieejamību 
apsaimniekošanas plānam (FSC 
7.4. kritēriju).

‒4.4. Apsaimniekošanas plānošanas un darbu izpildes

gaitā jāņem vērā šo darbību sociālās ietekmes

novērtējums, veicot pastāvīgas konsultācijas ar tiem,

kurus apsaimniekošanas darbības skar vistiešāk.

‒4.4.1) Meža apsaimniekotājs veic ar meža

apsaimniekošanu saistītu sociālās ietekmes

‒novērtējumu.



5. PRINCIPS Ieguvumi no meža

• 5.6.2) Regulārā meža apsaimniekošanas procesā ietvertajās operācijās 
veiktās mežizstrādes apjoms nedrīkst pārsniegt 10 gadu perioda vidējo 
pieļaujamo ikgadējo ciršanas apjomu

5.3.5) Maksimāli ierobežojot mežizstrādes atlikumus, meža apsaimniekotāji

izstrādā vadlīnijas darbam cirsmā, atzīmējot cirsmā atstātās biomasas 

ekoloģisko vērtību; meža apsaimniekotājiem ir rakstveida vadlīnijas attiecībā uz 

kritalu un stāvošu nokaltušu koku atstāšanu cirsmās.



• 10 dzīvi koki uz 1 ha;

• 5m3 mirušās koksnes uz 1 ha

• Apsaimniekojamajā teritorijā 10 % 
no kopējās mežu platības jāatvēl, 
lai saglabātu bioloģiskās 
daudzveidības ziņa vērtīgas 
mežaudzes.

6. PRINCIPS. IETEKME UZ VIDI

‒Augstvērtīgie meži
bioloģiski vērtīgu mežaudžu koncentrācijas vietās ir jāizvērtē mežaudzes, kurās 

valdošās sugas vecums pārsniedzis: priedei - 140 gadus; eglei - 120 gadus; bērzam -

100 gadus, osim – 100 gadus; melnalksnim - 80 gadus; apsei - 70 gadus. Jāizvērtē šo 

audžu atbilstība bioloģiski vērtīgu mežaudžu izdalīšanas kritērijiem.



Pirms meža nogabalu 

traucējošu darbību uzsākšanas 

projekta (nogabala) līmenī 

vienmēr tiek veikti ietekmes uz 

vidi novērtējumi atbilstoši 

darbību mērogam un 

sarežģītības pakāpei.



7. PRINCIPS: APSAIMNIEKOŠANAS 
PLĀNS

‒Apsaimniekošanas plānam 

atbilstoši saimnieciskās darbības 

mērogam un intensitātei ir jābūt 

izstrādātam, ieviestam praksē un to 

ir regulāri jāatjauno. Tajā ir jābūt 

skaidri definētiem 

apsaimniekošanas ilgtermiņa 

mērķiem un šo mērķu sasniegšanas 

paņēmieniem.



8. PRINCIPS: MONITORINGS UN 
NOVĒRTĒŠANA

8.2. Meža apsaimniekošanā ir jāveic monitorings, kas paredz izpēti un datu 

ievākšanu vismaz par šādiem rādītājiem:

a) meža produktu ieguves apjomi;

b) meža resursu pieauguma tempi, atjaunošanās un meža veselības stāvoklis;

c) floras un faunas sastāvs un tajā novērotās pārmaiņas;

d) mežizstrādes un citu darbību sociālā ietekme un ietekme uz vidi;

e) meža apsaimniekošanas izmaksas, ražīgums un efektivitāte.



9. PRINCIPS AUGSTVĒRTĪGO MEŽU 
SAGLABĀŠANA

‒ Veicot saimnieciskās darbības augstvērtīgos mežos, ir jāsaglabā vai jāvairo tiem 

raksturīgās īpašības. 

AS LVM



‒9.4. Lai izvērtētu augstvērtīgo meža īpašību saglabāšanai 

vai vairošanai izmantoto metožu efektivitāti, ir jāveic 

ikgadējs monitorings.

‒Izpildes indikatori:

‒9.4.1) Tiek izstrādāti metožu efektivitātes novērtēšanas 

rādītāji un iekļauti apsaimniekošanas plāna sadaļā, kas 

attiecas uz augstvērtīgo meža īpašību saglabāšanu.

Apzinātas 
vērtības

Ikgadējs 
monitorings

Uzlabojumi 
/ MAP



10. PRINCIPS: PLANTĀCIJAS



IZMAKSAS

FSC-POL-20-005-V2-0

+ SERTIFIKĀCIJA

+ IEKŠĒJĀS SISTĒMAS UZTURĒŠANA



IZMAKSAS

+ SERTIFIKĀCIJA

+ IEKŠĒJĀS SISTĒMAS UZTURĒŠANA

Jābūt attiecīgajai kvalifikācijai un praktiskajām 
zināšanām!



Ieguvumi

• LMSP atbalsts sertifikācijas procesa laikā

• Flagmanis Latvijā

• Piemaksas par sertificētu koksni

• Papildus punkti atbalsta maksājumos

• Piegādājot FSC sertificētu koksni nav jāpierāda 
tās legalitāte vai Vides aizsardzības prasību 
ievērošana (saistībā ar SBP)



Ieguvumi

• Sertifikācija ļauj paust viedokli visās Pasaules 
skatuvēs

• Sadarbība ar līdzīgām organizācijā Eiropas un 
Pasaules līmenī



Vai mūs sadzird?

• Uzņēmums

• Pārstāvis

• Nacionālais birojs



FSC Starptautiskie biedri



Nepazaudējiet starp kokiem mežu un starp 
mežiem cilvēku. 

Paldies par uzmanību

sapratni

veltīto laiku!


