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Forest Stewardship Council® (FSC) ir neatkarīga, nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas ir
dibināta, lai atbalstītu videi atbilstošu, sociāli labvēlīgu un ekonomiski pamatotu pasaules mežu
apsaimniekošanu.
FSC mērķis ir panākt, lai pasaules meži būtu atbilstoši mūsu paaudzes sociālajām, ekoloģiskajām
un ekonomiskajām tiesībām un vajadzībām, neapdraudot nākamo paaudžu tiesības un vajadzības.
FSC-STD-60-004 V1-0 LV
STARPTAUTISKIE VISPĀ RĒ JIE INDIKATORI
Lapa 2 no 79

Saturs
A.

Mērķis

B.

Darbības joma

C.

Spēkā stāšanās datums

D.

Atsauces dokumenti

E.

Preambula

F.

Starptautiskie vispārējie indikatori
1. princips. Likumu ievērošana
A pielikums. Īss saraksts ar piemērojamiem tiesību aktiem,
noteikumiem un valsts ratificētajiem starptautiskiem nolīgumiem,
konvencijām un vienošanām
2. princips. Darbinieku tiesības un darba nosacījumi
B pielikums. Prasības darbinieku apmācībai
3. princips. Pamatiedzīvotāju tiesības
4. princips. Attiecības ar vietējo sabiedrību
5. princips. Ieguvumi no meža
C pielikums. Papildu prasības ekosistēmu pakalpojumiem
6. princips. Vides vērtības un ietekme uz vidi
D pielikums. Aizsargājamo teritoriju tīkla konceptuālā diagramma
7. princips. Apsaimniekošanas plānošana
E pielikums. Apsaimniekošanas plāna elementi
F pielikums. Plānošanas un monitoringa konceptuālais ietvars
8. princips. Monitorings un novērtēšana
G pielikums. Monitoringa prasības
9. princips. Augstvērtīgi elementi
H pielikums. Stratēģijas augstvērtīgu elementu saglabāšanai
10. princips. Apsaimniekošanas darbību īstenošana

G.

Terminu vārdnīca

FSC-STD-60-004 V1-0 EN
STARPTAUTISKIE VISPĀ RĒ JIE INDIKATORI
Lapa 3 no 79

A. Mērķis
Šī standarta mērķis ir izstrādāt starptautiskus vispārējus indikatorus (International Generic
Indicators – IGI), lai:


nodrošinātu FSC principu un kritēriju 5-1 versijas piemērošanu valsts līmenī;



nodrošinātu konsekventu FSC principu un kritēriju īstenošanu visā pasaulē;



vairotu un stiprinātu FSC sistēmas uzticamību;



uzlabotu nacionālo FSC standartu saskaņotību un kvalitāti;



sekmētu ātrāku un efektīvāku nacionālo FSC standartu apstiprināšanas procesu;



aizstātu sertifikācijas iestādes pagaidu standartus ar pagaidu nacionālajiem
standartiem valstīs, kurās nav apstiprinātu nacionālo FSC standartu.

B. Darbības joma
FSC direktoru padome savā 68. sanāksmē, kas notika 2015. gada martā, vienbalsīgi
apstiprināja starptautiskos vispārējos indikatorus (IGI), kuri jāņem par pamatu, izstrādājot
nacionālos standartus. IGI ir obligāti jāizmanto atsaucei, izstrādājot pagaidu nacionālos
standartus („sertifikācijas iestādes standarti”).
Standartu izstrādes darba grupām ir jāņem vērā norādījumi standarta izstrādātājiem, kā arī visi
starptautiskie vispārējie indikatori, tomēr viņi var indikatorus arī pieņemt, pielāgot, izslēgt vai
pievienot atkarībā no tā, cik tie ir būtiski un atbilstoši konkrētai valstij.
Sertifikācijas iestādēm, kas izstrādā pagaidu nacionālos standartus, ir jāņem vērā norādījumi
standarta izstrādātājiem, kā arī visi starptautiskie vispārējie indikatori, bet viņi var indikatorus arī
pieņemt vai pielāgot atkarībā no tā, cik tie ir būtiski un atbilstoši konkrētajai valstij.
FSC normatīvā regulējuma ietvaros šis standarts tiek regulāri pārskatīts un pārstrādāts, kā
aprakstīts FSC-PRO-01-001 procedūrā.
C. Spēkā stāšanās datums
Apstiprināšanas datums

2015. gada 25. marts

Publicēšanas datums

2015. gada 1. jūnijs

Spēkā stāšanās datums

2015. gada 1. septembris

Darbības periods

līdz 2020. gada 31. augustam (vai līdz aizstāšanas vai
atcelšanas datumam)

D. Atsauces dokumenti
Šajā dokumentā ir atsauces uz šādiem dokumentiem, kuri ir būtiski tā piemērošanā. Ja izdarīta
atsauce, nenorādot versijas numuru, atsauce attiecas uz minētā dokumenta jaunāko versiju
(ieskaitot visus grozījumus).
FSC-DIR-20-007

FSC direktīva par FSC meža apsaimniekošanas novērtējumiem

FSC-POL-01-004

Politika organizāciju saistībai ar FSC

FSC-POL-20-003

Par teritoriju izslēgšanu no sertifikāta darbības jomas

FSC-POL-30-001

FSC politika pesticīdu jomā

FSC-POL-30-401

FSC sertifikācija un ILO konvencijas

FSC-POL-30-602

FSC ĢMO (ģenētiski modificētu organismu) interpretācija

FSC-PRO-01-001

FSC normatīvo dokumentu izstrāde un pārskatīšana

FSC-PRO-01-005

Pārsūdzību izskatīšana

FSC-PRO-01-008

Sūdzību izskatīšana FSC sertifikācijas sistēmas ietvaros

FSC-PRO-01-009

Asociācijas sūdzību izskatīšanas politika FSC sertifikācijas sistēmas
ietvaros
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FSC-PRO-60-006

Nacionālo meža apsaimniekošanas standartu izstrāde un pārnese
FSC principos un kritērijos (V5-1 versija)

FSC-STD-01-001

FSC meža apsaimniekošanas principi un kritēriji

FSC-STD-01-002

FSC terminu vārdnīca

FSC-STD-01-003

SLIMF atbilstības kritēriji

FSC-STD-30-005

FSC standarts meža apsaimniekošanai grupās

FSC-STD-60-002

Nacionālo meža apsaimniekošanas standartu struktūra un saturs

FSC-STD-60-006

Prasības nacionālo meža apsaimniekošanas standartu izstrādei un
uzturēšanai

FSC-GUI-60-002

SIR vadlīnijas standartu izstrādātājiem

E. Preambula
Ievads
Šis standarts iekļauj FSC starptautiskos vispārējos indikatorus (IGI), un tas ir galvenais FSC
sertifikācijas sistēmas dokuments. Starptautiskos vispārējos indikatorus veido preambula,
desmit principi un ar tiem saistītie kritēriji un indikatori, pielikumi, norādījumi standarta
izstrādātājiem un terminu vārdnīca.
Preambula sniedz būtisku informāciju visiem, kurus interesē FSC sertifikācija un tā ietver šādas
sadaļas:
1.

Starptautisko vispārējo indikatoru mērķis

2.

Starptautisko vispārējo indikatoru izstrāde

3.

Mērogs, intensitāte un risks (SIR)

4.

Norādījumi standarta izstrādātājiem

5.

Pielikumi

Termini, kuru definīcijas atrodamas FSC principu un kritēriju 5-1 versijas vai starptautisko
vispārējo indikatoru (IGI) terminu vārdnīcā, ir attēloti slīprakstā un atzīmēti ar zvaigznīti*. Turklāt
redakcionālu apsvērumu dēļ, kā arī, lai atvieglotu šī dokumenta izmantošanu, termini, kas
iekļauti IGI terminu vārdnīcā, arī ir izcelti principu un kritēriju aprakstā.
1.

Starptautisko vispārējo indikatoru mērķis

Starptautiskie vispārējie indikatori (IGI) ir indikatoru kopums, kas FSC principu un kritēriju 5-1
versijā atbilst katra kritērija normatīvajam elementam. Tie ir jāizmanto atsaucei, uzsākot jebkuru
nacionālo vai reģionālo FSC meža apsaimniekošanas standartu, tostarp pagaidu standartu,
izstrādi vai pārnešanu.
IGI ir izstrādāti tā, lai tos varētu pielāgot reģionālā vai valsts līmenī. Noteikumi, saskaņā ar
kuriem indikatori jāpielāgo, ir aprakstīti standartā FSC-STD-60-002 („Nacionālo meža
apsaimniekošanas standartu struktūra un saturs”) un FSC-PRO-60-006 procedūrā („Nacionālo
meža apsaimniekošanas standartu izstrāde un pārnese FSC principu un kritēriju V5-1 versijā”)
2.

Vispārējo starptautisko indikatoru izstrāde

Vispārējo starptautisko indikatoru (IGI) izstrāde sākās 2012. gada jūnijā, kad notika IGI
izstrādes grupas pirmā sanāksme, kurā piedalījās IGI darba grupa, kurā ietilpa seši pārstāvji, pa
diviem no katras FSC palātas, kā arī tehnisko ekspertu grupa astoņu locekļu sastāvā, no kuriem
seši bija reģionālie pārstāvji, bet divi – FSC akreditētu sertifikācijas iestāžu pārstāvji. 2013. gada
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janvārī ieinteresētajām pusēm nodeva apspriešanai IGI pirmo versiju, bet otro versiju –
2014. gada februārī, kad notika arī indikatoru testēšana dabā.
Ieinteresēto pušu atsauksmes par pirmo indikatoru projekta versiju tika saņemtas no aptuveni
200 fiziskām personām, uzņēmumiem, organizācijām un FSC tīkla partneriem. Tika
noskaidrotas galvenās problēmas, kuras tika ņemtas vērā, izstrādājot turpmākās indikatoru
projekta versijas. Pēc projekta otrās versijas apspriešanas un testēšanas dabā 2014. gada
aprīlī sākās darbs pie IGI galīgās versijas pabeigšanas. No aptuveni 300 fiziskām personām,
uzņēmumiem, organizācijām un FSC tīkla partneriem tika saņemti gan vispārēji, gan specifiski
komentāri par konkrētiem indikatoriem, konkrētām piezīmēm otrajā projekta variantā, kā arī par
vispārīgiem jautājumiem un tēmām. Piecas FSC akreditētas sertifikācijas iestādes testēja
indikatorus dabā sešos kontinentos, proti, plantācijās, dabiskos mežos, grupu un kopienu
apsaimniekotos mežos.
Visi otrās publiskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri kopā ar rezultātiem, kas iegūti,
testējot indikatorus dabā, tika ņemti vērā, sagatavojot IGI galīgo versiju.
Vienlaikus ar indikatoru publisko apspriešanu visos FSC reģionos notika reģionālie semināri. Šo
tikšanos laikā FSC pārstāvji un IGI darba grupa tikās ar tīkla partneriem un standartu izstrādes
darba grupu locekļiem, lai atbalstītu IGI publisko apspriešanu valsts līmenī un saņemtu
komentārus un papildu informāciju no FSC ieinteresētajām pusēm.
Lai izstrādātu un saskaņotu vispārējos starptautiskos indikatorus, IGI grupa rīkoja piecas
sanāksmes klātienē, kuras papildināja liels skaitu telefonkonferenču zvanu. Noslēguma
sanāksme notika 2014. gada maija beigās, bet turpmākajos mēnešos tika pārbaudīta indikatoru
kvalitāte, sagatavota preambula un pabeigta terminu vārdnīca un mēroga, intensitātes un riska
(SIR) vadlīnijas. Pēc tam, kad šīs sadaļas bija pabeigtas, tās apstiprināja IGI darba grupa un
nosūtīja FSC Politikas un standartu komitejai lēmuma pieņemšanai.
2014. gada izskaņā indikatoru galīgo versiju nodeva FSC ieinteresētajām pusēm pēdējai
pārskatīšanai, lai tās varētu pārskatīt IGI standartu un SIR vadlīnijas pirms Politikas un
standartu komiteja nosūta tos FSC valdei lēmuma pieņemšanai, kā arī sniegt komentārus par
šiem dokumentiem un tos novērtēt.
Pārskats, kurā apkopota IGI standarta un SIR vadlīniju izstrādes gaitā, kā arī komentāri, kas
saņemti pēdējās ieinteresēto pušu sanāksmes laikā, tika nosūtīts FSC valdei lēmuma
pieņemšanai.
FSC valde 2015. gada martā šo standartu apstiprināja.
Mērogs, intensitāte un risks

3.

FSC mēroga, intensitātes un riska (SIR) jēdziens ir aplūkots SIR vadlīnijās standartu
izstrādātājiem (FSC-GUI-60-002, atrodas izstrādes procesā). Standartu izstrādātājiem jāvadās
pēc šīm vadlīnijām, izstrādājot nacionālos standartus. SIR vadlīniju mērķis ir sniegt:


vispārēju regulējumu standarta izstrādātājiem, kā novērtēt mērogu, intensitāti un risku
(SIR), izstrādājot nacionālos meža apsaimniekošanas standartus un pagaidu
nacionālos standartus;



„mēroga” un „intensitātes” definīcijas un vispārējas robežvērtības, ko standarta
izstrādātāji var izmantot atsaucei, nosakot robežvērtības nacionālajos standartos;



precizējumu tam, uz ko tieši SIR attiecas. Galvenokārt mērogu, intensitāti un risku
attiecina uz apsaimniekošanas darbību ietekmi, taču atsevišķos gadījumos šos
kritērijus piemēro arī citiem, ar organizāciju nesaistītiem elementiem;



analīzi kritēriju līmenī par to, kas potenciāli tiek apdraudēts.

4.
Norādījumi standarta izstrādātājiem
Norādījumi standarta izstrādātājiem sniedz konkrētus norādījumus, kas jāņem vērā, izstrādājot
nacionālā standarta indikatorus. Izteiksmes veids atspoguļo prasību raksturu un atbilst ISO
„verbālajām izteiksmes formām, izklāstot noteikumus”, proti:


teikumi vienkāršajā tagadnē pauž noteikumus, kas stingri jāievēro;
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„vajadzētu” norāda, ka starp vairākām izvēles iespējām viena ir ieteicama kā īpaši
atbilstoša, neminot vai neizslēdzot citas iespējas. Standarta izstrādātājs var sekot šiem
norādījumiem, izvēloties līdzvērtīgu izteiksmes veidu ar nosacījumu, ka šādu izvēli var
pierādīt un pamatot;



„drīkst” norāda uz darbību, kas ir pieļaujama standarta ietvaros;



„var” lieto apgalvojumos par materiālu, fizisku vai cēlonisku iespējamību un spēju.

Šo norādījumi mērķis ir:
 precizēt indikatoru piemērojamību dažādiem apsaimniekošanas vienību veidiem,
piemēram, plantācijām un dabiskiem mežiem;


izskaidrot indikatoru mērķi, piemēram, prasības likumā noteikto un paražu tiesību
noteikšanai saskaņā ar 1., 3. un 4. principu;



izskaidrot saikni starp dažādu kritēriju un principu indikatoriem, piemēram, iespēju
piemērot strīdu risināšanas kārtību 1.6., 2.6. un 4.6. kritērijā;



ieviest galvenos terminus un jēdzienus, ko nepieciešams pielāgot valsts līmenī,
piemēram, „kultūras videi piemērota iesaistīšanās”, „dzīvotni raksturojošās īpašības” un
„labākā pieejamā informācija”; kā arī



sniegt ieteikumus saistībā ar nepieciešamību pievienot jaunas nacionālās
robežvērtības vai paraugprakses piemērus.

5.
Pielikumi
Starptautiskajiem vispārējiem indikatoriem (IGI) (F sadaļai) ir astoņi pielikumi, kas standarta
izstrādātājiem nodrošina ietvaru, kurš ļauj ievērot konkrētas standarta prasības. Katra pielikuma
ievada formulējums atspoguļo prasību raksturu, kuru kopsavilkums apkopts šajā tabulā,
atbilstoši ISO „verbālajām izteiksmes formām”.
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Pielikums

Nosaukums

Norādes standarta izstrādātājiem

1. princips, A pielikums

Īss saraksts ar piemērojamiem tiesību
aktiem, noteikumiem un valsts
ratificētajiem starptautiskiem
nolīgumiem, konvencijām un
vienošanām

Standarta izstrādātāji sastāda sarakstu ar
visiem tiesību aktiem, obligāto pielietoto praksi
un likumā noteiktajām un paražu tiesībām, ko
piemēro valsts un, ja nepieciešams, vietējā
līmenī, kā izklāstīts A pielikumā. Šis saraksts
tiks pievienots nacionālajam standartam vai
pagaidu nacionālajam standartam.

2. princips, B pielikums

Prasības darbinieku apmācībai

Standarta izstrādātāji nodrošina, ka šādas
apmācību prasības ir iekļautas nacionālajos
standartos un pagaidu nacionālajos
standartos, ka tās ir samērīgas mēroga,
intensitātes un riska apjoma ziņā un atbilst
esošajām valsts un vietējā līmeņa prasībām
apmācībai.
Standarta Izstrādātāji drīkst arī iekļaut
attiecīgos šī pielikuma elementus nacionālo
standartu vai pagaidu nacionālo standartu
indikatoros.

5. princips, C pielikums

Papildu prasības ekosistēmu
pakalpojumiem

Standarta izstrādātājiem vajadzētu pieņemt
visus C pielikuma indikatorus.

6. princips, D pielikums

Aizsargājamo teritoriju tīkla
konceptuālā diagramma

Standarta izstrādātāji izmanto šo
diagrammu, izstrādājot atbilstošas vadlīnijas
valsts un reģionālā līmenī aizsargājamo
teritoriju tīklu izveidei.

7. princips, E pielikums

Apsaimniekošanas plāna elementi

Standarta izstrādātāji nodrošina, ka
attiecīgie šī pielikuma elementi
ir iekļauti prasībās, kas noteiktas
apsaimniekošanas plāna saturam atbilstoši
apsaimniekošanas darbību mērogam,
intensitātei un riskam, kā arī atbilstu valstī un
reģionālajā līmenī spēkā esošajam
apsaimniekošanas plānošanas regulējumam.

7. princips, F pielikums

Plānošanas un monitoringa
konceptuālais ietvars

Standarta izstrādātāji var izmantot šo
diagrammu, nosakot, cik bieži tiek pārskatīti
dažādi apsaimniekošanas,
plānošanas un monitoringa dokumenti.

8. princips, G pielikums

Monitoringa prasības

Standarta izstrādātāji nodrošina, ka
attiecīgie šī pielikuma elementi
ir iekļauti prasībās, kas noteiktas monitoringa
plānu saturam, kā arī atbilst valsts un
reģionālajā līmenī spēkā esošajām
monitoringa prasībām un apsaimniekojamās
teritorijas mērogam, intensitātei un riskam.

9. princips, H pielikums

Stratēģijas augstvērtīgu elementu
saglabāšanai

Standarta izstrādātāji ņem vērā šo pielikumu,
izstrādājot apsaimniekošanas stratēģijas
augstvērtīgu elementu saglabāšanai.
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F. Starptautiskie vispārējie indikatori

1. PRINCIPS. LIKUMU IEVĒROŠANA
Organizācija* ievēro visus piemērojamos tiesību aktus* un
noteikumus, kā arī valsts ratificētos* starptautiskos nolīgumus,
konvencijas un vienošanās (Principi un kritēriji V4, 1. princips)
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji:

1.1



nosaka gadījumus, kad izmantošanu un piekļuvi reglamentē paražu tiesības*, un
vajadzības gadījumā pievieno papildu indikatorus, lai nodrošinātu, ka šīs tiesības, kas
ļauj veikt sertifikāta darbības jomā ietilpstošās darbības, tiktu dokumentāri apstiprinātas
(1.1.1. indikators);



nosaka atbilstošu kārtību, kādā paražu tiesības*, kas reglamentē izmantošanu un
piekļuvi, tiek atzītas un piešķirtas, un kā šādas atzītas paražu tiesības* ir
dokumentāri jāapstiprina (1.2.1. indikators);



nosaka, kur valsts līmenī pastāv paražu valdījuma tiesības* apsaimniekot un izmantot
resursus, un nodrošina, ka tās tiek norādītas indikatoros (1.2.1. indikators);
Paražu tiesības* ir turpmāk aplūkotas 3. un 4. principā*.

Organizācijai* ir skaidri noteikts juridisks statuss, ko nosaka dokumentēta un
neapstrīdama juridiski noformēta reģistrācija*, ar kompetentās* iestādes dotu rakstisku
atļauju veikt konkrētās darbības. (jauns)
1.1.1 Juridiski noformēta reģistrācija*, kas ļauj veikt visus pasākumus, kuri ietilpst sertifikāta darbības
jomā, ir dokumentēta un neapstrīdama.
1.1.2 Juridiski noformēto reģistrāciju* ir piešķīrusi kompetenta* iestāde likumā noteiktā kārtībā.

1.2

Organizācija pierāda, ka apsaimniekojamās teritorijas* juridiskais* statuss, tostarp valdījuma
tiesības* un lietošanas tiesības*, kā arī tās robežas ir skaidri noteiktas. (Principi un kritēriji V4, 2.1.
kritērijs)
1.2.1 Juridiski noformētas valdījuma tiesības*, kas ļauj apsaimniekot un izmantot resursus atbilstoši
sertifikāta darbības jomai, ir dokumentētas.
1.2.2 Juridiski noformētas valdījuma tiesības* ir piešķīrusi kompetenta* iestāde likumā noteiktā kārtībā.
1.2.3 Visas sertifikāta darbības jomā ietilpstošās apsaimniekojamās teritorijas* robežas ir skaidri
marķētas vai dokumentētas, kā arī skaidri atzīmētas kartēs.

1.3

Organizācijai* ir likumīgas* tiesības strādāt apsaimniekojamā teritorijā*, kas atbilst
organizācijas* un apsaimniekojamās teritorijas* juridiskajam* statusam, ievērojot noteiktas
saistības un pienākumus, ko nosaka piemērojamie valsts un vietēja mēroga tiesību akti,
noteikumi un administratīvās prasības. Likumīgās* tiesības ļauj iegūt meža produktus un/vai
nodrošināt ekosistēmu pakalpojumus* apsaimniekojamā teritorijā*. Organizācija* maksā
likumīgās nodevas, kas saistītas ar šīm tiesībām un pienākumiem. (Principi un kritēriji V4, 1.1.,
1.2. un 1.3. kritērijs)
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji sastāda sarakstu ar visiem
valsts un vajadzības gadījumā vietējā mērogā piemērojamiem likumiem*, obligātajiem prakses
kodeksiem* un likumā noteiktām* un paražu tiesībām*, kā izklāstīts A pielikumā.
1.3.1 Visas apsaimniekojamā teritorijā* īstenotās darbības tiek veiktas saskaņā ar:
1)

piemērojamiem tiesību aktiem*, noteikumiem un administratīvām prasībām;

2)

likumā noteiktām* un paražu tiesībām*; un

3)
obligātajiem prakses kodeksiem*.
1.3.2 Visu likumā noteikto ar meža* apsaimniekošanu saistīto nodevu apmaksa tiek veikta
savlaicīgi*.
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1.3.3 Apsaimniekošanas plānā* paredzētās darbības atbilst visiem piemērojamiem tiesību
aktiem*.
1.4

Organizācija* izstrādā un ievieš pasākumus un/vai sadarbojas ar regulatīvām iestādēm, lai
sistemātiski aizsargātu apsaimniekojamo teritoriju* un nepieļautu tajā nelikumīgu vai
nelegālu resursu izmantošanu, apmešanos un citas nelegālas darbības (Principi un kritēriji
V4, 1.5. kritērijs).
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji izstrādā indikatorus, kurus
piemēro gan tādos gadījumos, kad zeme pieder trešai personai, gan tad, ja organizācijai* jāīsteno
sadarbības stratēģija ar regulatīvo iestādi, zemes īpašnieku un/vai citām ieinteresētām pusēm, lai
ar visiem iespējamiem saprātīgiem* līdzekļiem novērstu nelegālas darbības. Šis kritērijs* paredz,
ka organizācija* ne vienmēr var īstenot aizsardzības pasākumus, piemēram, ja organizācijai* pašai
zeme nepieder vai ja tai nav atbilstošu likumā noteiktu* tiesību veikt kontroli (1.4.1. un
1.4.2. indikators).
Pasākumos, kuru mērķis ir aizsargāt apsaimniekojamo teritoriju* no neatļautas vai nelegālas
resursu izmantošanas, apmešanās un citām nelegālām* darbībām, lielāka nozīme tiek piešķirta
preventīvām darbībām nekā kontrolei „pēc notikušā”, un tie var ietvert:





uz meža* ceļiem ir uzstādīti vārti un/vai piekļuve augsta riska* zonām tiek kontrolēta;
pagaidu ceļi pēc mežizstrādes tiek slēgti;
uz meža* ceļiem notiek apgaitas, lai konstatētu un novērstu nelegālu piekļuvi mežam*;
tiek atvēlēti cilvēkresursi un finanšu resursi, lai savlaicīgi konstatētu un kontrolētu
nelegālas darbības darbinieku likumā noteikto* tiesību* ietvaros.

1.4.1
Tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu aizsardzību* pret neatļautu vai nelegālu
mežizstrādi, medībām, zveju, slazdu izlikšanu, meža produktu vākšanu, apmešanos un citām
neatļautām darbībām.
1.4.2
Gadījumos, kad aizsardzības* nodrošināšana ir regulatīvo iestāžu likumā noteikts*
pienākums, tiek ieviesta sistēma sadarbībai ar šīm regulatīvajām iestādēm, lai konstatētu,
kontrolētu un nepieļautu neatļautas vai nelegālas darbības un ziņotu par tām.
1.4.3
1.5

Konstatējot nelegālas vai neatļautas darbības, tiek īstenoti pasākumi to novēršanai.

Organizācija* ievēro piemērojamos valsts tiesību aktus*, vietēja mēroga noteikumus,
ratificētās* starptautiskās konvencijas un obligātos prakses kodeksus*, ko piemēro meža
produktu transportēšanai un tirdzniecībai apsaimniekojamajā teritorijā* un ārpus tās, un/vai
līdz pirmajai tirdzniecības vietai. (Principi un kritēriji V4, 1.3. kritērijs).
1.5.1
Tiek demonstrēta atbilstība piemērojamiem valsts tiesību aktiem*, vietēja mēroga
noteikumiem*, ratificētajām* starptautiskajām konvencijām un obligātajiem prakses kodeksiem*, ko
piemēro meža produktu transportēšanai un tirdzniecībai līdz pirmajai tirdzniecības vietai.
1.5.2
Tiek demonstrēta atbilstība CITES prasībām, tostarp ir sertifikāti CITES sugu
ieguvei un tirdzniecībai.

1.6

Organizācija* konstatē, novērš un atrisina strīdus*, kas saistīti ar normatīvajiem aktiem vai
paražu tiesību normām*, kurus var savlaicīgi* atrisināt ārpus tiesas, iesaistot* ietekmētās
ieinteresētās puses*. (Principi un kritēriji V4, 2.3. kritērijs)
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji iekļauj savos standartos
punktu, ka strīdu* risināšanas kārtības izstrādei ir nepieciešama aktīva un kultūras videi atbilstoša*
iesaistīšanās* strīdu* konstatēšanā.
Pamatiedzīvotāju* un vietējo kopienu*, kurām ir konkrētas tiesības, noteikšana ir aprakstīta 3.1. un
4.1. kritērijā*. Resursu kontrole un informētas personas brīva, iepriekšēja piekrišana* ir aplūkota
3.2. un 4.2. kritērijā*. 3.5. un 4.7. kritērijā* ir aprakstīta īpaši svarīgu teritoriju aizsardzība.
Tradicionālo zināšanu* un intelektuālā īpašuma* aizsardzība ir aprakstīta 3.6. un 4.8. kritērijā*.
Strīdi* var rasties arī saistībā ar likumā noteiktām* un paražu tiesībām*, tostarp par meža*
īpašumtiesībām, apstrīdētām zemes īpašumtiesībām, apstrīdētu meža* nodošanu koncesijā vai
meža* valdījuma tiesībām* (1.6.1. indikators).
Standarta izstrādātāji izstrādā metodiku, kā ieviest kultūras videi atbilstošu* strīdu* izskatīšanas
kārtību atbilstoši 7.6. kritērijā* noteiktajām prasībām.
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Strīdu* izskatīšana aplūkota 1.6. kritērijā* saistībā ar likumā noteiktām valdījuma tiesībām,
2.6. kritērijā* – saistībā ar darbinieku sūdzībām, bet 4.6. kritērijā* – saistībā ar vietējām kopienām
un atsevišķām personām, kuras ietekmē apsaimniekošanas darbības.
1.6.1 Ir izveidota publiski pieejama* strīdu* izskatīšanas kārtība, kas ir izstrādāta, izmantojot
kultūras videi atbilstošu* ietekmēto ieinteresēto pušu* iesaistīšanas* pieeju.
1.6.2 Uz strīdiem*, kas ir saistīti ar piemērojamiem tiesību aktiem* vai paražu tiesībām*,
kurus var atrisināt ārpus tiesas, reaģē savlaicīgi*, un tie ir jau atrisināti vai šobrīd tiek
risināti.
1.6.3 Tiek uzturēts aktualizēts reģistrs par strīdiem saistībā ar piemērojamiem tiesību
aktiem* vai paražu tiesībām*, tostarp:
1) par pasākumiem, kas tiek veikti, lai strīdus* atrisinātu;
2) par visu strīdu* izskatīšanas rezultātiem; un
3) par neatrisinātiem strīdiem*, iemesliem, kāpēc tie nav atrisināti, un to, kā tie tiks
atrisināti.
1.6.4 Darbības tiek pārtrauktas jomās, kurās pastāv strīdi*, kas ir:
1) nozīmīgi*; vai
2) būtiski ieilguši*; vai,
3) ja tie skar ievērojamu* skaitu interešu.
1.7

Organizācija* publisko apņemšanos nepiedāvāt un nepieņemt kukuļus naudā vai jebkādā
citā koruptīvā veidā, un ievēro normatīvo aktu prasības korupcijas novēršanas jomā, ja tādi
pastāv. Ja šādi normatīvie akti nav pieņemti, organizācija* īsteno citus korupcijas
novēršanas pasākumus, kas atbilst apsaimniekošanas darbību mērogam* un intensitātei*,
kā arī korupcijas riskam*. (jauns)
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Lai gan saskaņā ar šo kritēriju* korupcija
kopumā tiek uzskatīta par nelikumīgu, ne visās valstīs pastāv vai tiek īstenoti tiesību akti korupcijas
novēršanai.
Gadījumos, kad nav tiesību aktu korupcijas novēršanas jomā vai tie nav efektīvi, standarta
izstrādātāj paredz citus korupcijas novēršanas pasākumus, piemēram, organizācija* izstrādā pati
vai slēdz ar citām valsts vai privātā sektora organizācijām oficiālus godprātības paktus, kuru
dalībnieki oficiāli paziņo, ka apņemas neiesaistīties korupcijā, piedāvājot vai pieņemot kukuļus gan
naudā, gan jebkādā citā koruptīvā veidā, un šie paziņojumi tiek plaši publiskoti. (1.7.4. indikators)
Neatkarīgai trešai pusei, kas specializējas šajā jomā, jāuzrauga, kā notiek šādas apņemšanās
ieviešana praksē.
1.7.1
Tiek īstenota politika, kas ietver apņemšanos nepiedāvāt un nepieņemt jebkāda veida
kukuļus.

1.8

1.7.2

Šī politika atbilst vai pārsniedz attiecīgo normatīvo aktu prasības.

1.7.3

Politika ir publiski pieejama* bez maksas.

1.7.4

Nenotiek kukuļošana, spaidi un citas koruptīvas darbības.

1.7.5

Konstatējot korupciju, tiek veikti korektīvi pasākumi.

Organizācija* demonstrē ilgtermiņa apņemšanos apsaimniekojamā teritorijā* ievērot
FSC principus* un kritērijus*, kā arī īstenot FSC politiku un standartus. Paziņojums par
šādu apņemšanos ir iekļauts publiski pieejamā* dokumentā, kas ir brīvi pieejams.
(Principi un kritēriji V4, 1.6. kritērijs).
1.8.1
Rakstiska politika, ko apstiprinājusi persona, kura ir pilnvarota to īstenot, ietver
ilgtermiņa* apņemšanos īstenot meža* apsaimniekošanas praksi atbilstoši FSC principiem* un
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kritērijiem*, kā arī ar tiem saistītajai politikai un standartiem.
1.8.2

Politika ir publiski pieejama* bez maksas.
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1. princips, A pielikums. Īss saraksts ar piemērojamiem tiesību
aktiem, noteikumiem un valsts ratificētajiem starptautiskiem
nolīgumiem, konvencijām un vienošanām.
1. Likumīgas* tiesības veikt mežizstrādi
1.1. Zemes valdījuma
Tiesību akti un noteikumi, kas attiecas uz zemes valdījuma tiesībām*, tostarp
tiesības* un
paražu tiesībām*, kā arī apsaimniekošanas tiesībām, kas ietver likumā
apsaimniekošanas tiesības noteiktu* metožu izmantošanu valdījuma tiesību* un apsaimniekošanas tiesību
iegūšanai. Šie tiesību akti un noteikumi attiecas arī uz likumā noteiktu*
uzņēmumu un nodokļu maksātāja reģistrāciju, kā arī attiecīgu likumā paredzēto
atļauju saņemšanu.
1.2. Koncesijas licences

Tiesību akti, kas nosaka kārtību, kādā tiek izsniegtas meža* koncesijas
licences, ieskaitot likumā noteiktu* metožu izmantošanu koncesijas licenču
iegūšanai. Ar koncesijas licencēm biežāk saistītās problēmas ir kukuļošana,
korupcija un nepotisms.

1.3. Apsaimniekošana un
mežizstrādes plānošana

Jebkuras valsts vai vietēja mēroga likumīgās* prasības apsaimniekošanas
plānošanai, ieskaitot meža* inventarizācijas veikšanu, meža*
apsaimniekošanas plāna* sagatavošanu un ar to saistīto plānošanu un
monitoringu, ietekmes uz vidi novērtējumu veikšanu, konsultēšanos ar citām
organizācijām, kā arī šo pasākumu apstiprināšanu kompetentās* iestādēs.

1.4. Ciršanas atļaujas

Valsts vai vietēja mēroga normatīvie akti, kas nosaka kārtību, kādā izsniedz
ciršanas atļaujas, licences vai citus likumā noteiktos* dokumentus, kuri
nepieciešami mežizstrādes veikšanai. Tas attiecas arī uz likumā noteikto*
metožu izmantošanu atļauju iegūšanai. Korupcija ir visizplatītākā problēma,
kas saistīta ar ciršanas atļauju izsniegšanu.

2. Nodokļi un nodevas
2.1. Ar mežizstrādi saistīto Normatīvie akti, kas nosaka kārtību, kādā maksājamas visas likumīgās ar
mežizstrādi saistītās nodevas, piemēram, atalgojums, maksa par kubikmetru,
nodevu samaksa
maksa par apjomu. Tas attiecas arī uz maksājumiem, kas aprēķināti, balstoties
uz pareizu kvantitātes, kvalitātes un sugu klasifikāciju. Kļūdaina meža*
produktu klasifikācija ir plaši izplatīta problēma, kas nereti ir saistīta ar to
amatpersonu kukuļošanu, kuras ir atbildīgas par klasifikācijas kontroli.
2.2. Pievienotās vērtības
Normatīvie akti, kas attiecas uz dažādiem pārdošanas nodokļiem, ko piemēro
nodoklis un citi ar pārdošanu pārdotajiem materiāliem, tostarp augoša meža* (koku uz celma) pārdošanai.
saistīti nodokļi
2.3. Ienākumu un peļņas
nodokļi

Normatīvie akti, kas attiecas uz ienākumu un peļņas nodokļiem saistībā ar
peļņu, kas iegūta no meža* produktu pārdošanas un mežizstrādes. Šī
kategorija attiecas arī uz ienākumiem no kokmateriālu pārdošanas, bet neietver
citus nodokļus, ko parasti piemēro uzņēmumiem, kā arī nav saistīta ar algu
maksājumiem.

3. Mežizstrāde
3.1. Normatīvie akti, kas
regulē mežizstrādi

Jebkuras likumā noteiktās* prasības mežizstrādes tehnikai un metodēm
tostarp izlases cirtēm, jaunaudžu kopšanai, kailcirtēm,
kokmateriālu izvešanai no cirsmas, mežizstrādes sezonālie ierobežojumi u.tml.
Parasti normatīvajos aktos tiek noteiktas arī prasības cirsmu platībai, cērtamo
koku minimālajam vecumam un/vai diametram, elementiem, kas jāsaglabā,
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veicot mežizstrādi u.c. Ir jāņem vērā arī nosacījumi tehnoloģisko koridoru
izveidošanai, ceļu, meliorācijas sistēmu un tiltu būvei, kā arī mežizstrādes
plānošanai un kontrolei. Tiek piemēroti arī jebkuri saistoši mežizstrādes prakses
kodeksi.
3.2. Aizsargājamās
teritorijas un sugas

Starptautiski, valsts un reģionāla mēroga līgumi, likumi un
noteikumi, ko piemēro aizsargājamām teritorijām, atļautajiem meža*
izmantošanas veidiem un aktivitātēm, un/vai retām, apdraudētām vai
izzūdošām sugas, tostarp to dzīvotnēm* un potenciālajām dzīvotnēm*.

3.3. Vides prasības

Valsts un reģionāla mēroga līgumi un noteikumi, ko piemēro vides vērtību*
noteikšanai un/vai aizsardzībai*, ieskaitot, bet ne tikai tās vērtības, kuras
ietekmē mežizstrāde, pieļaujamiem augsnes bojājumiem, buferzonu
izveidošanu (piem., gar ūdenstecēm, laucēm, ligzdošanas vietām), ekoloģisko
koku saglabāšanai cirsmās, mežizstrādes sezonāliem ierobežojumiem, vides
prasībām meža* tehnikai, pesticīdu* un citu ķimikāliju izmantošanai, bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai*, gaisa kvalitātei, ūdens kvalitātes aizsardzībai *
un atjaunošanai*, atpūtas vietu darbībai, ar mežu nesaistītas infrastruktūras*
attīstībai, resursu izpētei un minerālu ieguvei, utt.

3.4. Darba drošība un
veselības aizsardzība

Likumā noteiktie individuālie aizsardzības* līdzekļi personām, kas iesaistītas
mežizstrādes darbos, drošu ciršanas un kokmateriālu izvešanas metožu
izmantošana, aizsardzības* zonu izveide ap mežizstrādes vietām, meža
tehnikai noteikto darba drošības prasību ievērošana un likumā noteiktās darba
drošības prasības ķīmisko vielu izmantošanai. Veselības aizsardzības un darba
drošības prasības, kas jāņem vērā, veicot darbus mežā* (nevis birojā vai darot
citus darbus, kas nav tieši saistīti ar darbu mežā*).

3.5. Likumīga*
nodarbinātība

Likumā noteiktas* prasības darbinieku nodarbināšanai mežizstrādes darbos,
tostarp prasības attiecībā uz līgumiem un darba atļaujām, prasības attiecībā uz
obligāto apdrošināšanu, apliecībām un apmācību sertifikātiem, kā arī citas
prasības attiecībā uz apmācību, prasības attiecībā uz darba devēja ieturēto
sociālo un ienākuma nodokļu samaksu. Ir jāievēro arī prasības par darbinieku
minimālo vecumu un par minimālo vecumu, no kura var strādāt bīstamus
darbus, likumus, kas aizliedz piespiedu darbu, diskrimināciju un ierobežo
brīvību apvienoties organizācijās.

4. Trešo pušu tiesības
4.1.Paražu tiesības*
4.2. Informētas personas
brīva, iepriekšēja
piekrišana*
4.3. Pamatiedzīvotāju*
tiesības

Likumi, kas ietver paražu tiesības*, kuras ir būtiskas, veicot mežizstrādi, tostarp
prasības dalīties ar ieguvumiem no meža un ievērot pamatiedzīvotāju tiesības.
Likumi, kas paredz „informētas personas brīvu, iepriekšēju piekrišanu” saistībā
ar meža* apsaimniekošanas tiesību un paražu tiesību* nodošanu
organizācijai*, kas veic mežizstrādi.
Likumi, kas nosaka pamatiedzīvotāju* tiesības, ciktāl tās ir saistītas ar
mežsaimnieciskām darbībām. Iespējamie aspekti, kas jāņem vērā, ir
zemes valdījuma* tiesības un tiesības izmantot noteiktus meža* resursus, kā arī
īstenot tradicionālās nodarbošanās mežā*.

5. Tirdzniecība un transportēšana
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PIEZĪME. Šī sadaļa ietver prasības meža* apsaimniekošanas darbībām, kā arī materiālu pārstrādei un
tirdzniecībai.
5.1.
Sugu
klasifikācija, Likumi, kas nosaka, kā iegūtos kokmateriālus klasificē pēc
kvantitāte un kvalitāte
sugām, apjomiem un kvalitātes, tos pārdodot un transportējot. Ir zināms, ka
iegūtos kokmateriālus mēdz nepareizi klasificēt, lai izvairītos no likumā noteikto
nodokļu un nodevu nomaksas vai lai to samazinātu.
5.2. Tirdzniecība un
transportēšana

Visas nepieciešamās tirdzniecības un transportēšanas atļaujas, kā arī
likumā noteiktās pavadzīmes, kas vajadzīgas, transportējot kokmateriālus pēc
mežizstrādes.

5.3. Ārzonas tirdzniecība un Tiesību akti, kas regulē ārzonas tirdzniecību. Ārzonas tirdzniecība ar saistītiem
transfertcenu veidošana
uzņēmumiem, kuri atrodas zemu nodokļu valstīs vai teritorijās, apvienojumā ar
mākslīgi veidotām transfertcenām ir labi zināms veids, kā izvairīties no likumā
noteikto nodokļu un nodevu nomaksas koksnes ieguves valstī, un to uzskata
par nozīmīgu avotu, lai gūtu līdzekļus, kurus var izmantot meža* darbos un
mežizstrādē iesaistīto darbinieku kukuļošanai. Daudzas valstis ir pieņēmušas
likumus, ko piemēro transfertcenu veidošanai un ārzonas tirdzniecībai. Jāņem
vērā, ka šajā sadaļā var iekļaut tikai transfertcenu veidošanu un ārzonas
tirdzniecību, ja tā aizliegta ar likumu attiecīgajā valstī.
5.4. Muitas noteikumi
5.5. CITES

Muitas likumi, ko piemēro eksporta/importa licencēm un produktu klasifikācijai
(kodi, daudzums, kvalitāte un sugas).
CITES atļaujas (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām
savvaļas dzīvnieku un augu sugām jeb Vašingtonas konvencija)

6. Citu saistību ievērošana
Likumi, kas nosaka, ka nepieciešama atbilstoša apiešanās vai citu saistību
ievērošana, piemēram, jāiesniedz deklarācija un/vai jāglabā ar tirdzniecību
6.1. Citu saistību ievērošana
saistīti dokumenti u.c.
7. Ekosistēmu pakalpojumi
Likumi, kas attiecas uz ekosistēmu pakalpojumu* tiesībām, tostarp paražu
tiesībām* un apsaimniekošanas tiesībām, kuras paredz likumā noteiktu*
metožu izmantošanu, lai pieprasītu un saņemtu ieguvumus no meža, kā arī
apsaimniekošanas tiesībām, kas saistītas ar ekosistēmu pakalpojumiem*.
Valsts un reģionāla mēroga likumi un noteikumi, kas attiecas uz ekosistēmu
pakalpojumu * noteikšanu, aizsardzību un apmaksu. Prasības par uzņēmuma
oficiālu reģistrēšanu un reģistrēšanos kā nodokļu maksātājam, attiecīgo likumā
noteikto atļauju saņemšanu pakalpojumu izmantošanai, maksājumiem un
prasībām, kas saistītas ar ekosistēmu pakalpojumiem* (ieskaitot tūrismu).

FSC-STD-60-004 V1-0 EN
STARPTAUTISKIE VISPĀ RĒ JIE INDIKATORI
Lapa 15 no 79

2. PRINCIPS. DARBINIEKU* TIESĪBAS UN DARBA
APSTĀKĻI
Organizācija* uztur nemainīgā līmenī vai uzlabo
darbinieku* sociālās un ekonomiskās labklājības līmeni
(jauns)
Organizācija* darba vietā ievēro principus un tiesības atbilstoši 1998. gada

2.1

ILO Deklarācijai par pamatprincipiem un tiesībām darbā, kura balstās uz
astoņām ILO pamatkonvencijām. (Principi un kritēriji V4, 4.3. kritērijs)
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji norāda valsts tiesību
aktus un noteikumus, kuros iekļautas astoņu Starptautiskās Darba organizācijas (ILO)
pamatkonvenciju prasības:


1930. gada konvencijas Nr. 29 par piespiedu darbu;



1948. gada konvencijas Nr. 87 par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties
organizācijās;
1949. gada konvencijas Nr. 98 par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un koplīgumu
slēgšanu;
1951. gada konvencijas Nr. 100 par vienādu atalgojumu;
1957. gada konvencijas Nr. 105 par piespiedu darba atcelšanu;
1958. gada konvencijas Nr. 111 par diskrimināciju (attiecībā uz nodarbošanos un
nodarbinātību);
1973. gada konvencijas Nr. 138 par minimālo vecumu;
1999. gada konvencijas Nr. 182 par viskaitīgāko bērnu darba veidu aizliegumu.








Standarta izstrādātāji norāda jebkādas neatbilstības, kas pastāv starp uzskaitītajām ILO
pamatkonvenciju prasībām un valsts tiesību aktiem, un indikatoros uzskaita pasākumus, kuri
organizācijai* jāveic, lai šīs neatbilstības novērstu.

2.1.1

Darbinieku* nodarbinātības prakse un nosacījumi atbilst principiem un tiesībām
darbā, kuri izklāstīti astoņās ILO pamatkonvencijās un noteikti 1998. gada ILO
Deklarācijā par pamatprincipiem un tiesībām darbā.

2.1.2

Darbinieki* var brīvi apvienoties darba organizācijās vai iestāties tajās, ar
nosacījumu, ka tiek ievēroti noteikumi, kas regulē šādu darba organizāciju
veidošanu.

2.1.3

Vienošanās īsteno, slēdzot koplīgumus ar oficiālām vai neoficiālām darbinieku
organizācijām*.

Organizācija* veicina dzimumu līdztiesību* tādās jomās kā nodarbinātība,
apmācības
iespējas,
līgumu
slēgšana,
iesaistīšanās*
procesi
un
apsaimniekošanas darbības. (jauns)

2.2

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji norāda valsts tiesību
aktus, kas paredz dzimumu līdztiesību* tādās jomās kā nodarbinātība, apmācības iespējas,
līgumu slēgšana, iesaistīšanās* procesi un apsaimniekošanas darbības. Standarta izstrādātāji
atzīmē jebkādas neatbilstības starp šī kritērija* un valsts tiesību aktu prasībām un izstrādā
indikatorus, kas apraksta pasākumus, kuri organizācijai jāveic, lai šīs neatbilstības novērstu.
Atsevišķos gadījumos, lai šīs neatbilstības novērstu, organizācijai varētu būt nepieciešams
izveidot papildu sistēmas, kuras varētu ietvert:


apmācības iespēju nodrošināšanu sievietēm, lai apgūtu prasmes, kas nepieciešamas
viņu profesionālai izaugsmei;



tādu programmu ieviešanu, kas sievietēm palīdzētu ieņemt amatus visos
organizācijas* līmeņos, nodrošinot arī darbaudzināšanu un iespēju apgūt vadības
prasmes;
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2.3



alternatīvu darba apmaksas metožu izstrādi, lai veicinātu sieviešu-darba ņēmēju
drošību, piemēram, tiešu mācību maksas apmaksu;



elastīgas darba politikas un prakses ieviešanu vecākiem, piemēram, elastīgu darba
laiku, darbu maiņās un iespēju strādāt mājās laikā, ko bērni pavada skolā;



vīriešiem piedāvāt iespēju izmantot paternitātes atvaļinājumu, lai atbalstītu ģimeni;



alternatīvu darba pienākumu uzticēšanu, kas neparedz atalgojuma
samazināšanu grūtniecības laikā, kad sievietēm jādara fiziski vieglāks darbs; un



speciālas telpas izveidošanu grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar
krūti, kā arī bērnudārza nodrošināšanu pirmsskolas vecuma bērniem.
2.2.1

Ir ieviestas sistēmas, kas veicina dzimumu līdztiesību* un novērš dzimumu
diskrimināciju tādās jomās kā nodarbinātība, apmācības iespējas, līgumu
slēgšana, iesaistīšanās* procesi un apsaimniekošanas darbības.

2.2.2

Nodarbinātības iespējas uz vienādiem nosacījumiem ir pieejamas gan vīriešiem,
gan sievietēm, un sievietes tiek mudinātas aktīvi iesaistīties visos nodarbinātības
līmeņos.

2.2.3

Darbs, ko parasti veic sievietes (kokaudzētavās, mežkopībā, lasot ogas un sēnes,
tās sverot un iepakojot u.c.) ir iekļauts apmācību un veselības aizsardzības un
darba drošības programmās tādā pašā apmērā kā darbs, ko parasti veic vīrieši.

2.2.4

Sievietes un vīrieši saņem vienādu atalgojumu par vienādu darbu.

2.2.5

Sievietēm pašām tiek izmaksāts viņu atalgojums, izmantojot savstarpēji atrunātu
metodi (piemēram, ar bankas pārskaitījumu, sedzot skolas maksu u.c.), lai
nodrošinātu, ka viņas pašas saņem un patur savu algu.

2.2.6

Dekrēta atvaļinājums pēc bērna piedzimšanas ilgt vismaz sešas nedēļas.

2.2.7

Tēvi var izmantot paternitātes atvaļinājumu un par tā izmantošanu nepiemēro
sankcijas.

2.2.8

Sanāksmes, vadības komiteju sēdes un lēmumu pieņemšanas forumus organizē
tā, lai tajos būtu iesaistītas gan sievietes, gan vīrieši, un lai tie veicinātu abu
dzimumu aktīvu līdzdalību.

2.2.9

Pastāv konfidenciāli un efektīvi ziņošanas mehānismi, kas ļauj novērst seksuālās
uzmākšanās gadījumus un diskrimināciju dzimuma, ģimenes stāvokļa, civilstāvokļa
vai seksuālās orientācijas dēļ.

Organizācija* ievieš darba drošības un veselības aizsardzības praksi, lai pasargātu
darbiniekus* no negadījumiem darba vietā un novērstu apdraudējumus veselībai.
Šāda prakse atbilst apsaimniekošanas darbību mērogam, intensitātei un riska*
pakāpei, kā arī ievēro vai pārsniedz ILO prakses kodeksa ieteikumus par darba
drošību un veselības aizsardzību meža darbos. (Principi un kritēriji V4, 4.2. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji A pielikuma 3.4. sadaļā
norāda valsts tiesību aktus un noteikumus, kas pieņemti darbinieku* veselības aizsardzības un
darba drošības jomā, kuri atbilst vai pārsniedz prasības, kas izklāstītas ILO prakses kodeksā par
darba drošību un veselības aizsardzību meža darbos un ILO 1981. gada Darba drošības un
veselības aizsardzības konvencijā Nr. 155.
Standarta izstrādātāji atzīmē jebkādas neatbilstības starp šī kritērija* un valsts tiesību aktu
prasībām un apraksta pasākumus, kuri organizācijai* jāveic, lai šīs neatbilstības novērstu
(2.3.1. indikators).
2.3.1

Veselības aizsardzības un darba drošības praksi izstrādā un īsteno, un tā atbilst
vai pārsniedz prasības, kas noteiktas ILO prakses kodeksā par darba drošību un
veselības aizsardzību meža darbos.

2.3.2

Darbiniekiem * ir individuālās aizsardzības līdzekļi, kas atbilst viņiem uzticēto
pienākumu veikšanai.
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2.4

2.3.3

Tiek uzraudzīta individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana.

2.3.4

Veselības aizsardzības un darba drošības prakse tiek dokumentēta, tostarp tiek
reģistrēts nelaimes gadījumu skaits un nelaimes gadījumu dēļ dīkstāvē
pavadītais laiks.

2.3.5

Nelaimes gadījumi atgadās retāk un tie nav smagi, salīdzinājumā ar vidējiem
rādītājiem meža* nozarē valstī kopumā.

2.3.6

Veselības aizsardzības un darba drošības prakse tiek pārskatīta un attiecīgi
pārstrādāta pēc nopietniem nelaimes gadījumiem vai avārijām.

Organizācija* maksā algu, kas atbilst vai pārsniedz minimālās standarta likmes
meža* nozarē vai likmes, kas atbilst citai atzītai vienošanās par algām meža*
nozarē, vai iztikas minimumu*, ja tas ir lielāks par likumā noteikto* minimālo algu.
Ja nepiemēro nevienu no iepriekšminētajiem nosacījumiem, organizācija* izstrādā
metodes iztikas minimuma* noteikšanai, iesaistot* procesā darbiniekus*. (jauns)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji norāda visas meža*
nozarē noteiktās standarta likmes, citas atzītas meža* nozares vienošanās par algām un iztikas
minimuma* kritērijus, un nosaka, kuri no tiem pārsniedz likumā noteiktās* minimālās algas apmēru
un par kādu summu. Standarta izstrādātāji pielāgo 2.4.2. un 2.4.3. indikatorus, balstoties uz šo
atšķirību analīzi.
Standarta izstrādātāji drīkst izmantot metodes iztikas minimuma* noteikšanai, kuras pašlaik
izstrādā ISEAL.
Pieeja, ko izmanto iztikas minimuma* noteikšanai, ir kultūras videi atbilstoša*, ievērojot
7.6. kritērijā* noteiktās prasības (2.4.3. indikators).
2.4.1

Organizācijas* maksātās algas jebkuros apstākļos atbilst vai pārsniedz likumā
noteiktās* minimālās algas likmes, ja šādas likmes pastāv.

2.4.2

Maksātās algas atbilst vai pārsniedz:
1) minimālās meža* nozarē noteiktās standarta likmes; vai
2) likmes, ko nosaka cita atzīta meža* nozares vienošanās par algām; vai

2.5

2.6

2.4.3

3) iztikas minimumu*, kas ir lielāks nekā likumā noteiktā* minimālā alga.
Ja nav noteikts minimālās algas līmenis, algas apmēru nosaka, izmantojot
kultūras videi atbilstošu* darbinieku* iesaistīšanu* un/vai formālas un
neformālas darbinieku organizācijas*.

2.4.4

Algas, atalgojumus un līguma summas savlaicīgi izmaksā.

Organizācija* uzskatāmi pierāda, ka darbiniekiem* ir nodrošināta darbam
nepieciešamā apmācība un ka viņu darbs tiek pārraudzīts, lai droši un efektīvi
īstenotu apsaimniekošanas plānu* un visas apsaimniekošanas darbības. (Principi
un kritēriji V4, 7.3. kritērijs)
2.5.1

Darbiniekiem* ir nodrošināta darbam nepieciešamā apmācība atbilstoši
B pielikumam un viņu darbs tiek pārraudzīts, lai droši un efektīvi īstenotu
apsaimniekošanas plānu* un visas apsaimniekošanas darbības.

2.5.2

Ir pieejams atjaunināts reģistrs par katram darbiniekam* nodrošināto apmācību.

Iesaistot darbiniekus*, organizācija* ievieš mehānismus strīdu risināšanai un
taisnīgas kompensācijas* nodrošināšanai darbiniekiem* par zaudējumiem vai
kaitējumu īpašumam, arodslimībām*, vai traumām darba vietā*, kas gūtas,
strādājot organizācijā*. (jauns)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Strīdi ar darbiniekiem* bieži vien var rasties
ar rasi, dzimumu vai seksuālo orientāciju saistītu iemeslu dēļ. Tāpēc standarta
izstrādātāji izstrādā indikatorus, lai nodrošinātu, ka tiek izmantota kultūras videi atbilstoša*
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iesaistīšanas* pieeja, lai noteiktu strīdu* risināšanas kārtību, ievērojot 7.6. kritērijā* noteiktās
prasības (2.6.1. indikators).
2.6.1

Strīdu* risināšanas kārtība ir ieviesta un izstrādāta, izmantojot kultūras videi
atbilstošu* darbinieku* iesaistīšanas* pieeju.

2.6.2

Darbinieku* sūdzības tiek saņemtas un izskatītas, sniedzot atbildi, un ir jau
atrisinātas vai arī šobrīd tiek risinātas.

2.6.3

Tiek uzturēts aktualizēts reģistrs par darbinieku* sūdzībām saistībā ar viņiem
nodarītajiem zaudējumiem vai kaitējumu īpašumam, arodslimībām* vai
traumām, tostarp:
1) par pasākumiem, kas tiek veikti, lai sūdzības atrisinātu;
2) visu strīdu* izskatīšanas rezultātiem, tostarp par taisnīgu kompensāciju*; un
3) neatrisinātiem strīdiem*, iemesliem, kāpēc tie nav atrisināti, un to, kā tie tiks
atrisināti.

2.6.4

Darbiniekiem * tiek nodrošināta taisnīga kompensācija* par nodarītajiem
zaudējumiem vai kaitējumu īpašumam, kā arī par arodslimībām* vai traumām,
kas saistītas ar darbu.
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2. princips, B pielikums. Prasības darbinieku* apmācībai
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta Izstrādātāji nodrošina, ka šādas
apmācību prasības ir iekļautas nacionālajos standartos un pagaidu nacionālajos standartos, ka
tās ir samērīgas mēroga, intensitātes un riska* apjoma ziņā un atbilst esošajām valsts un vietējā
līmeņa prasībām apmācībai.
Standarta izstrādātāji drīkst arī iekļaut attiecīgos šī pielikuma elementus nacionālo standartu vai
pagaidu nacionālo standartu indikatoros.
Šajā pielikumā iekļautais saraksts ar apmācību prasībām ir paredzēts tiem darbiniekiem*, kuri ir
atbildīgi par nacionālo standartu vai pagaidu nacionālo standartu piemērošanu.
Darbinieki* :
1) veic meža* darbus, kas atbilst piemērojamo tiesību* aktu prasībām (1.5. kritērijs*);
2) izprot astoņu ILO pamatkonvenciju saturu, nozīmi un piemērojamību (2.1. kritērijs*);
3) atpazīst seksuālas uzmākšanās gadījumus un diskrimināciju dzimuma dēļ un ziņo par
šādiem gadījumiem (2.2. kritērijs*);
4) apejoties ar bīstamām vielām un tās izmetot atkritumos, ievēro drošības pasākumus, lai
nodrošinātu, ka to izmantošana nerada risku* veselībai (2.3. kritērijs*);
5) pilda savus pienākumus, jo īpaši saistībā ar bīstamiem darbiem vai darbiem, kas saistās
ar īpašu atbildību (2.5. kritērijs*);
6) nosaka, kur pamatiedzīvotājiem* ir likumā noteiktas* un paražu tiesības* saistībā ar
apsaimniekošanas darbībām (3.2. kritērijs*);
7) nosaka un ievieš ANO Deklarācijas par pamatiedzīvotāju tiesībām (UNDRIP) un ILO
konvencijas Nr. 169 piemērojamās prasības (3.4. kritērijs*);
8) nosaka vietas, kuras ir īpaši svarīgas pamatiedzīvotājiem* to kultūrvēsturiskās,
ekoloģiskās, ekonomiskās vai reliģiskās nozīmes dēļ, un īsteno nepieciešamos
pasākumus, lai tās aizsargātu un izvairītos no negatīvas ietekmes pirms meža*
apsaimniekošanas pasākumu uzsākšanas (3.5. un 4.7. kritērijs*);
9) nosaka, kur vietējai kopienai* ir likumā noteiktas* un paražu tiesības* saistībā ar
apsaimniekošanas darbībām (4.2. kritērijs*);
10) veic sociālās, ekonomiskās un ietekmes uz vidi novērtējumus* un izstrādā atbilstošus šīs
ietekmes mazināšanas pasākumus (4.5. kritērijs*);
11) īsteno pasākumus, kas saistīti ar noteikto ekosistēmu pakalpojumu* uzturēšanu un/vai
uzlabošanu (5.1. kritērijs*);
12) izmanto un uzglabā pesticīdus* (10.7. kritērijs*); un
13) ievieš procedūras, lai nodrošinātu sakopšanu pēc atkritumu* vielu noplūdēm
(10.12. kritērijs*).
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3. PRINCIPS. PAMATIEDZĪVOTĀJU* TIESĪBAS
Organizācija* nosaka un atzīst* pamatiedzīvotāju* likumīgās* un
paražu* īpašumtiesības, zemes, teritorijas* un resursu izmantošanas
un apsaimniekošanas tiesības, kuras ietekmē apsaimniekošanas
darbības. (Principi un kritēriji V4, 3. princips)
3.1

Organizācija* nosaka, kādi pamatiedzīvotāji* dzīvo apsaimniekojamā teritorijā*,
vai tos pamatiedzīvotājus*, kurus ietekmē apsaimniekošanas darbības. Pēc tam
organizācija*, iesaistot* šos pamatiedzīvotājus*, nosaka viņu valdījuma tiesības*,
piekļuves tiesības un meža* resursu un ekosistēmu pakalpojumu* izmantošanas
tiesības, viņu paražu tiesības* un likumīgās* tiesības un pienākumus, kas ir spēkā
apsaimniekojamā teritorijā*. Organizācija* arī nosaka jomas, kurās šīs tiesības tiek
apstrīdētas (jauns).

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Šis kritērijs* paredz, ka ir jānosaka tādi
pamatiedzīvotāji*, kuriem ir pamatotas un likumīgas prasības ļaut viņiem piekļūt ieguvumiem un
produktiem no meža vai ekosistēmu pakalpojumiem* apsaimniekojamā teritorijā*. Tie ir iedzīvotāji,
kuri ir apstiprinājuši savas tiesības uz zemi, mežiem* un citiem resursiem, balstoties uz sen
iedibinātām to izmantošanas tradīcijām, kā arī iedzīvotāji, kas to vēl nav izdarījuši (piemēram,
tāpēc, ka viņiem trūkst izpratnes vai nav iespēju to izdarīt) (3.1.1. indikators).
Standarta izstrādātāji izstrādā indikatorus, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad nav rakstisku
dokumentu vai reģistra ierakstu, kas pierādītu, kas attiecīgās tiesības pastāv, tiek izmantotas
kultūras videi atbilstošas* metodes, lai noteiktu, atzītu un dokumentētu šādas pamatiedzīvotāju*
tiesības un pienākumus.
Standarta izstrādātāji izstrādā metodiku, lai īstenotu kultūras videi atbilstošu* pieeju, kā noteikt un
dokumentēt pamatiedzīvotāju* tiesības un pienākumus atbilstoši 7.6. kritērija* prasībām
(3.1.2. indikators).
Turklāt ir jārespektē to pamatiedzīvotāju*, kuri negrib, lai ar viņiem kontaktējas, tiesības atrasties
izolācijā (piemēram, Peru, Brazīlijā), izstrādājot attiecīgu indikatoru (3.1.2. indikators).
Pamatiedzīvotāji*, kurus ietekmē apsaimniekošanas darbības, ir gan tie iedzīvotāji, kas apdzīvo
teritorijas, kuras robežojas ar apsaimniekojamo teritoriju*, gan tie iedzīvotāji, kuri atrodas tālāk, bet
kuri varētu izjust apsaimniekojamā teritorijā* veikto darbību negatīvo ietekmi.
Mehānismi strīdu* risināšanai ar pamatiedzīvotājiem* atbilst 1.6. kritērija* prasībām, ja šie strīdi
attiecas uz likumīgām valdījuma tiesībām; vai 4.6. kritērija* prasībām, ja strīdi ir saistīti ar
apsaimniekošanas darbību ietekmi (3.1.2. indikators).
3.1.1

Ir noteikti pamatiedzīvotāji*, kurus varētu ietekmēt apsaimniekošanas darbības.

3.1.2

Izmantojot kultūras videi atbilstošu* 3.1.1. punktā minēto pamatiedzīvotāju*
iesaistīšanu*, ir dokumentētas un/vai kartē atzīmētas:
1) viņu likumīgās* un paražu* valdījuma tiesības*;
2) viņu likumīgās* un paražu* piekļuves tiesības un meža* resursu un ekosistēmu
pakalpojumu* izmantošanas tiesības*;
3) viņu spēkā esošās likumā noteiktās* un paražu tiesības* un pienākumi;
4) pierādījumi, kas atstiprina šīs tiesības un pienākumus;
5) jomas, kurās pastāv strīdi par tiesībām starp pamatiedzīvotājiem* un valdību
un/vai citām pusēm;
6) ir sagatavots kopsavilkums, kā organizācija* ievēro likumā noteiktās* un
paražu tiesības*, kā arī apstrīdētās tiesības;
7) pamatiedzīvotāju* centieni un mērķi saistībā ar apsaimniekošanas darbībām.

3.2

Organizācija* atzīst un atbalsta pamatiedzīvotāju* likumā noteiktās* un paražu
tiesības* kontrolēt apsaimniekošanas darbības apsaimniekojamā teritorijā* vai
saistībā ar to, ciktāl tas nepieciešams, lai aizsargātu savas tiesības, resursus,
zemes un teritorijas*. Ir nepieciešama informētas personas brīva, iepriekšēja
piekrišana*, lai pamatiedzīvotāji* uzticētu trešai personai apsaimniekošanas
darbību kontroli (Principi un kritēriji V4, 3.1. un 3.2. kritērijs)
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NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji apsver iespēju
piemērot aktīvas iesaistīšanās* un kopīgas apsaimniekošanas pieeju valsts vai vietējā
līmenī (3.2.1. un 3.2.4. indikators).
3.2.1

Izmantojot kultūras videi atbilstošu* pamatiedzīvotāju* iesaistīšanu*, viņi tiek
informēti par to, kad, kur un kā viņi var iesniegt savus komentārus par
apsaimniekošanas darbībām un pieprasīt veikt izmaiņas tajās, ciktāl tas
nepieciešams, lai aizsargātu viņu tiesības, resursus, zemes un teritorijas*.

3.2.2

Organizācija* nepārkāpj pamatiedzīvotāju* likumā noteiktās* un paražu tiesības*.

3.2.3

Ja ir pierādījumi, ka ir pārkāptas pamatiedzīvotāju* likumā noteiktās* un paražu
tiesības*, kas saistītas ar apsaimniekošanas darbībām, pārkāpumi ir jānovērš,
vajadzības gadījumā izmantojot kultūras videi atbilstošu* iesaistīšanos* un/vai
strīdu* izskatīšanas procedūru atbilstoši 1.6. vai 4.6. kritērijam*.

3.2.4

Pirms apsaimniekošanas darbībām, kas ietekmē viņu tiesības, pamatiedzīvotāji*
dod informētas personas brīvu, iepriekšēja piekrišanu*, nodrošinot, ka:
1) pamatiedzīvotāji* zina savas tiesības un pienākumus attiecībā uz resursiem;
2) pamatiedzīvotāji* ir informēti par to resursu vērtību ekonomiskā, sociālā
un vides izteiksmē, kuru kontroli viņi vēlas uzticēt trešai personai;
3) pamatiedzīvotāji* ir informēti par to, ka viņiem ir tiesības atsaukt vai mainīt
savu piekrišanu veikt ierosinātās apsaimniekošanas darbības, ciktāl tas
nepieciešams, lai aizsargātu savas tiesības, resursus, zemes un teritorijas*;
un
4) pamatiedzīvotāji* ir informēti par notiekošajām un nākotnē plānotajām
meža* apsaimniekošanas darbībām.

3.3

Uzticot apsaimniekošanas darbību kontroli, starp organizāciju* un
pamatiedzīvotājiem * tiek noslēgts saistošs līgums*, izmantojot informētas
personas brīvu, iepriekšēju piekrišanu*. Līgumā atrunā tā darbības ilgumu,
noteikumu pārskatīšanas nosacījumus, atjaunošanu, izbeigšanu, ekonomiskos
nosacījumus, kā arī citus līguma noteikumus un nosacījumus.
Līgumā iekļauj nosacījumu, ka pamatiedzīvotāji* pārauga organizācijas* atbilstību
līguma noteikumiem un nosacījumiem. (jauns)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji izstrādā indikatorus,
ņemot vērā to, ka pamatiedzīvotāji * var izvēlēties ratificēt saistošus līgumus* rakstiski vai kādā
citā veidā atbilstoši viņu kultūras videi* un iesaistīšanās* veidam. Saistoši līgumi* atspoguļo
vietējās kultūras tradīcijas un to pamatā var būt arī mutiska vienošanās un godprātība, un tie
jāizmanto gadījumos, kad pamatiedzīvotāji* nevēlas izmantot rakstiskas vienošanās vai nu
praktisku apsvērumu vai principa pēc. Atzīstot, ka pamatiedzīvotāji * var nevēlēties dot informētas
personas brīvu, iepriekšēju piekrišanu* un/vai deleģēt kontroli pār saviem resursiem dažādu
iemeslu dēļ, pamatiedzīvotāji * var izvēlēties atbalstīt apsaimniekošanas darbības citā veidā pēc
savas izvēles (3.3.1. un 3.3.2. indikators).

3.4

3.3.1

Kad tiesības kontrolēt apsaimniekošanas darbības ir piešķirtas, izmantojot
informētas personas brīvu, iepriekšēju piekrišanu*, pamatojoties uz kultūras videi
atbilstošu iesaistīšanos*, saistošajā līgumā* atrunā tā darbības ilgumu, noteikumu
pārskatīšanas nosacījumus, atjaunošanu, izbeigšanu, ekonomiskos
nosacījumus, kā arī citus līguma noteikumus un nosacījumus.

3.3.2

Saistošie līgumi* tiek reģistrēti.

3.3.3

Saistošais līgums* iekļauj nosacījumu, ka pamatiedzīvotāji* pārauga
organizācijas* atbilstību līguma noteikumiem un nosacījumiem.

Organizācija* atzīst un atbalsta pamatiedzīvotāju* tiesības, paražas un
kultūras tradīcijas saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijās
2007. gada deklarāciju par pamatiedzīvotāju tiesībām un ILO 1989.
gada konvenciju Nr. 169. (Principi un kritēriji V4, 3.2. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji nodrošina
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ka ANO deklarācijas par pamatiedzīvotāju tiesībām (2007.g.) un ILO konvencijas Nr. 169
(1989. g.) prasības ir iekļautas nacionālajos standartos un pagaidu nacionālajos standartos. Šis
kritērijs* attiecas uz tiem ANO deklarācijas par pamatiedzīvotāju tiesībām (2007.g.) un ILO
konvencijas Nr. 169 (1989. g.) pantiem, kuri attiecas tieši uz pamatiedzīvotāju* tiesībām,
paražām, kultūras tradīcijām un reliģisko pārliecību, kas jāievēro apsaimniekojamā teritorijā*.
Šis kritērijs* attiecas arī uz tām valstīm un jurisdikcijām, kuras nav apstiprinājušas ANO
deklarāciju un/vai ratificējušas* ILO konvenciju Nr. 169. Tādējādi, lai nodrošinātu atbilstību šim
kritērijam*, organizācijai* varētu būt jāpārsniedz likumā noteiktās* saistības tajā valstī vai
jurisdikcijā, kurā atrodas apsaimniekojamā teritorija*.
Ja šis kritērijs* ir pretrunā normatīvajiem aktiem, piemēro atsevišķu FSC procedūru
(skat. FSC-STD-20-007 „Meža apsaimniekošanas novērtējumi”). Šādas „pretrunas” dēvē par
situācijām, kad vienlaikus nav iespējams ievērot gan principu* un kritēriju* prasības, gan likumā
noteiktās prasības (avots: FSC-STD-01-001 V5-0). Saistībā ar šo kritēriju* kā piemēru varētu
minēt situāciju, kad viens vai vairāki ILO konvencijas Nr. 169 panti ir pretrunā konkrētiem valsts
tiesību aktiem (3.4.1. indikators).

3.5

3.6

3.4.1

Organizācija* nepārkāpj pamatiedzīvotāju* tiesības, paražas un kultūras
tradīcijas, kas definētas UNDRIP un ILO konvencijā Nr. 169.

3.4.2

Ja ir pierādījumi, ka organizācija* ir pārkāpusi pamatiedzīvotāju* tiesības, paražas
un kultūras tradīcijas, kas definētas UNDRIP un ILO konvencijā Nr. 169,
pārkāpums tiek dokumentēts, norādot arī pasākumus šo pamatiedzīvotāju*
tiesību, paražu un kultūras tradīciju atjaunošanai*, apmierinot pamatiedzīvotāju*
vēlmes.

Iesaistot* pamatiedzīvotājus*, organizācija* nosaka vietas, kas ir īpaši svarīgas to
kultūrvēsturiskās, ekoloģiskās, ekonomiskās vai reliģiskās nozīmes dēļ un uz
kurām pamatiedzīvotājiem* ir likumīgas* vai paražu tiesības*. Organizācija* šīs
vietas atzīst un, iesaistot* pamatiedzīvotājus*, vienojas par to apsaimniekošanu
un/vai aizsardzību* (Principi un kritēriji V4, 3.3. kritērijs)
3.5.1

Vietas, kuras ir īpaši svarīgas to kultūrvēsturiskās, ekoloģiskās, ekonomiskās vai
reliģiskās nozīmes dēļ, uz kurām pamatiedzīvotājiem* ir likumīgas* vai paražu
tiesības*, tiek noteiktas, izmantojot kultūras videi atbilstošu* pamatiedzīvotāju*
iesaistīšanu*.

3.5.2

Šādu vietu aizsardzības pasākumi tiek saskaņoti, dokumentēti un īstenoti,
izmantojot kultūras videi atbilstošu* pamatiedzīvotāju* iesaistīšanu*. Ja
pamatiedzīvotāji* uzskatīs, ka šādu vietu noteikšana dabā vai atzīmēšana kartē
varētu apdraudēt šo vietu vērtību vai aizsardzību*, būs izmanto citi līdzekļi.

3.5.3

Atrodot vai atklājot jaunas vietas, kuras ir īpaši svarīgas to kultūrvēsturiskās,
ekoloģiskās, ekonomiskās vai reliģiskās nozīmes dēļ, to tuvumā
apsaimniekošanas darbības tiek nekavējoties pārtrauktas, līdz brīdim, kad tiek
noteikti aizsardzības pasākumi, vai nu vienojoties ar pamatiedzīvotājiem*, vai
piemērojot vietēja mēroga vai valsts tiesību aktus*.

Organizācija* atbalsta pamatiedzīvotāju* tiesības aizsargāt* un izmantot savas
tradicionālās zināšanas* un kompensē vietējām kopienām* šādu zināšanu un viņu
intelektuālā īpašuma* izmantošanu. Starp organizāciju* un pamatiedzīvotājiem*
tiek noslēgts saistošs līgums* atbilstoši 3.3. kritērijam* par šādu izmantošanu ar
informētas personas brīvu, iepriekšēju piekrišanu*, kas dota pirms šādas
izmantošanas, un šī izmantošana atbilst intelektuālā īpašuma* tiesību
aizsardzības* prasībām. (Principi un kritēriji V4, 3.4. kritērijs)
3.6.1

Tradicionālās zināšanas* un intelektuālais īpašums* ir aizsargāts un tiek
izmantots vienīgi tad, kad tradicionālo zināšanu* un intelektuālā īpašuma*
likumīgie īpašnieki ir devuši informētas personas brīvu, iepriekšēju piekrišanu*¸
kura ir oficiāli apstiprināta saistošā līgumā*.
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3.6.2

Pamatiedzīvotāji* saņem kompensāciju saskaņā ar saistošo
līgumu*, kas noslēgts ar informētas personas brīvu, iepriekšēju piekrišanu* par
tradicionālo zināšanu* un intelektuālā īpašuma* izmantošanu.
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4. PRINCIPS. ATTIECĪBAS AR VIETĒJO SABIEDRĪBU
Organizācija* uztur nemainīgā līmenī vai uzlabo vietējo kopienu*
sociālo un ekonomisko labklājības līmeni. (Principi un kritēriji V4,
4. princips)
4.1

Organizācija* nosaka, kādas vietējās kopienas* dzīvo apsaimniekojamā
teritorijā*, vai tos iedzīvotājus, kurus ietekmē apsaimniekošanas darbības. Pēc tam
organizācija*, iesaistot* šīs vietējās kopienas*, nosaka viņu valdījuma tiesības*,
piekļuves tiesības un meža* resursu un ekosistēmu pakalpojumu* izmantošanas
tiesības, viņu paražu tiesības* un likumā noteiktās* tiesības un pienākumus, kas ir
spēkā apsaimniekojamā teritorijā*. (jauns)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM: Šis kritērijs* paredz, ka ir jānosaka tādas vietējās
kopienas*, kurām ir pamatotas un likumīgas prasības ļaut tām piekļūt ieguvumiem un produktiem no
meža vai ekosistēmu pakalpojumiem* apsaimniekojamā teritorijā*. Tās ir kopienas, kuras ir
apstiprinājušas savas tiesības uz zemi, mežiem* un citiem resursiem, balstoties uz sen iedibinātām to
izmantošanas tradīcijām, kā arī kopienas, kas to vēl nav izdarījušas (piemēram, tāpēc, ka tām trūkst
izpratnes vai nav iespēju to izdarīt).
Vietējās kopienas*, kuras ietekmē apsaimniekošanas darbības, ir gan tie iedzīvotāji, kas apdzīvo
teritorijas, kuras robežojas ar apsaimniekojamo teritoriju*, gan tie iedzīvotāji, kuri atrodas tālāk, bet
kuri varētu izjust apsaimniekojamā teritorijā* veikto darbību negatīvo ietekmi (4.1.1. indikators).
Mehānismi strīdu* risināšanai ar vietējām kopienām* atbilst 1.6. kritērija* prasībām, ja šie strīdi
attiecas uz likumīgām valdījuma tiesībām; vai 4.6. kritērija* prasībām, ja strīdi ir saistīti ar
apsaimniekošanas darbību ietekmi (4.1.2. indikators).
4.1.1

Ir noteiktas vietējās kopienas*, kuras dzīvo apsaimniekojamā teritorijā*, un tās
vietējās kopienas*, kuras varētu ietekmēt apsaimniekošanas darbības.

4.1.2

Izmantojot kultūras videi atbilstošu* 4.1.1. punktā minēto vietējo kopienu*
iesaistīšanu*, ir dokumentētas un/vai kartē atzīmētas:
1) viņu likumīgās* un paražu* valdījuma tiesības*;
2) viņu likumīgās* un paražu* piekļuves tiesības un meža* resursu un
ekosistēmu pakalpojumu* izmantošanas tiesības*;
3) viņu spēkā esošās likumā noteiktās* un paražu tiesības* un pienākumi;
4) pierādījumi, kas atstiprina šīs tiesības un pienākumus;
5) jomas, kurās pastāv strīdi par tiesībām starp vietējām kopienām*, valdību
un/vai citām pusēm;
6) kopsavilkums, kā organizācija* ievēro likumā noteiktās* un paražu tiesības*,
kā arī apstrīdētās tiesības; un
7) vietējo kopienu* centieni un mērķi saistībā ar apsaimniekošanas darbībām.

4.2

Organizācija* atzīst un atbalsta vietējo kopienu* likumīgās* un paražu
tiesības* kontrolēt apsaimniekošanas darbības apsaimniekojamā teritorijā* vai
saistībā ar to, ciktāl tas nepieciešams, lai aizsargātu savas tiesības, resursus, zemes
un teritorijas*. Ir nepieciešama informētas personas brīva, iepriekšēja piekrišana*,
lai vietējās kopienas* uzticētu trešai personai apsaimniekošanas darbību kontroli
(Principi un kritēriji V4, 2.2. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji izstrādā indikatorus, lai
nodrošinātu, ka tiesības dot informētas personas brīvu, iepriekšēju piekrišanu* piešķir vienīgi
vietējām kopienām*, kurām ir likumā noteiktas* vai paražu tiesības* apsaimniekojamā teritorijā*.
Vietējo kopienu* informētas personas brīvas, iepriekšējas piekrišanas* apjoms aprobežojas ar
tiesībām, kas pastāv apsaimniekojamā teritorijā*un tikai tādā mērā, ciktāl apsaimniekošanas
darbības ietekmē šīs tiesības (4.2.4. indikators).
4.2.1

Izmantojot kultūras videi atbilstošu* vietējo kopienu* iesaistīšanu*, viņas tiek
informētas par to, kad, kur un kā viņas var iesniegt savus komentārus par
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apsaimniekošanas darbībām un pieprasīt veikt izmaiņas tajās, ciktāl tas
nepieciešams , lai aizsargātu viņu tiesības.
4.2.2

Organizācija* nepārkāpj vietējo kopienu* likumā noteiktās* un paražu tiesības*
kontrolēt apsaimniekošanas darbības.

4.2.3

Ja ir pierādījumi, ka ir pārkāptas vietējo kopienu* likumā noteiktās* un paražu
tiesības*, kas saistītas ar apsaimniekošanas darbībām, pārkāpumi ir jānovērš,
vajadzības gadījumā izmantojot kultūras videi atbilstošu* iesaistīšanos* un/vai
strīdu* izskatīšanas procedūru atbilstoši 1.6. vai 4.6. kritērijam*.

4.2.4

Pirms apsaimniekošanas darbībām, kas ietekmē viņu tiesības, vietējās kopienas*
dod informētas personas brīvu, iepriekšēja piekrišanu*, nodrošinot, ka:
1) vietējās kopienas* zina savas tiesības un pienākumus attiecībā uz
resursiem;
2)

vietējās kopienas* ir informētas par to resursu vērtību ekonomiskā, sociālā
un vides izteiksmē, kuru kontroli viņi vēlas uzticēt trešai personai;

3) vietējās kopienas* ir informētas par to, ka viņām ir tiesības atsaukt vai mainīt
savu piekrišanu veikt ierosinātās apsaimniekošanas darbības, ciktāl tas
nepieciešams, lai aizsargātu savas tiesības un resursus; un
4) vietējās kopienas* ir informētas par notiekošajām un nākotnē plānotajām
meža* apsaimniekošanas darbībām.
4.3

Organizācija* nodrošina saprātīgas* iespējas vietējām kopienām*,
apakšuzņēmējiem un piegādātājiem nodarbinātības, apmācības un citu
pakalpojumu jomā atbilstoši tās īstenoto apsaimniekošanas darbību mērogam* un
intensitātei *. (Principi un kritēriji V4, 4.1. kritērijs)
4.3.1

Vietējās kopienas*, vietējie apakšuzņēmēji un vietējie piegādātāji ir informēti, ka
viņiem tiek nodrošinātas saprātīgas* iespējas:
1) nodarbinātības;
2) apmācības un

4.4

3) citu pakalpojumu jomās.
Organizācija* īsteno papildu pasākumus, iesaistot* vietējās kopienas*, kuri
veicinātu viņu sociālo un ekonomisko attīstību un būtu atbilstoši tās īstenoto
apsaimniekošanas darbību mērogam*, intensitātei * un sociāli ekonomiskai
ietekmei. (Principi un kritēriji V4, 4.4. kritērijs)
4.4.1

Sociālās un ekonomiskās attīstības iespējas vietējā mērogā tiek noteiktas,
izmantojot kultūras videi atbilstošu* vietējo kopienu* un citu attiecīgu organizāciju
iesaistīšanu*.

4.4.2

Tiek īstenoti un/vai atbalstīti projekti un papildu pasākumi, kas veicina
sociālo un ekonomisko izaugsmi vietējā mērogā, un tie atbilst apsaimniekošanas
darbību sociāli ekonomiskai ietekmei.
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4.5

Organizācija*, iesaistot* vietējās kopienas*, veic pasākumus, lai konstatētu,
novērstu un mazinātu tās apsaimniekošanas darbību ievērojamu* negatīvu
ietekmi uz vidi un sociāli ekonomisko jomu un ietekmētajām kopienām. Veiktie
pasākumi ir atbilstoši šādu apsaimniekošanas darbību mērogam, intensitātei
un riskam* un to negatīvajai ietekmei (Principi un kritēriji V4, 4.4. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Šis kritērijs* neaizliedz organizācijai* sniegt
pakalpojumus vietējām kopienām* un tādējādi konkurēt ar vietējo uzņēmumu sniegtajiem
pakalpojumiem, piemēram, transporta pakalpojumiem vai uzņēmuma veikaliem, kuri ir pieejami ne
tikai darbiniekiem*, bet arī vietējiem iedzīvotājiem.
Standarta izstrādātāji izstrādā indikatorus, lai noteiktu, cik lielā mērā organizācijai* ir jādod savs
ieguldījums, lai mazinātu negatīvo sociāli ekonomisko ietekmi uz attiecīgajām kopienām
(4.5.1. indikators)
4.5.1

4.6

Iesaistot* vietējās kopienas* kultūras videi atbilstošā* veidā, veic pasākumus,
lai konstatētu, novērstu un mazinātu apsaimniekošanas darbību ievērojamu*
negatīvu ietekmi uz vidi un sociāli ekonomisko jomu.

Iesaistot* vietējās kopienas*, organizācija* ievieš mehānismus sūdzību
izskatīšanai un taisnīgas kompensācijas* nodrošināšanai vietējām kopienām*
saistībā ar organizācijas* īstenoto apsaimniekošanas darbību radīto ietekmi .
(Principi un kritēriji V4, 4.5. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji izstrādā metodiku,
kā ieviest kultūras videi atbilstošu* strīdu* izskatīšanas kārtību atbilstoši 7.6. kritērijā*
noteiktajām prasībām.
4.6.1

Ir izveidota publiski pieejama* strīdu* izskatīšanas kārtība, kas ir izstrādāta,
izmantojot kultūras videi atbilstošu* vietējo kopienu* iesaistīšanas* pieeju.

4.6.2

Uz sūdzībām, kas saistītas ar apsaimniekošanas darbību ietekmi, reaģē
savlaicīgi*, un tās ir jau atrisinātas vai šobrīd tiek risinātas.

4.6.3

Tiek uzturēts aktualizēts reģistrs par sūdzībām saistībā ar apsaimniekošanas
darbību ietekmi, tostarp:
1) par pasākumiem, kas tiek veikti, lai sūdzību iemeslu novērstu;
2) par visu strīdu* izskatīšanas rezultātiem, tostarp par taisnīgu kompensāciju*
vietējām kopienām* un privātpersonām; un
3) par neatrisinātiem strīdiem*, iemesliem, kāpēc tie nav atrisināti, un to, kā tie
tiks atrisināti.

4.6.4

Darbības tiek pārtrauktas jomās, kurās pastāv strīdi*, kas ir:
1) nozīmīgi*;
2) būtiski ieilguši*; vai
3) skar ievērojamu* skaitu interešu.

4.7

Iesaistot* vietējās kopienas*, organizācija* nosaka vietas, kas ir īpaši svarīgas to
kultūrvēsturiskās, ekoloģiskās, ekonomiskās vai reliģiskās nozīmes dēļ un uz
kurām vietējās kopienām* ir likumā noteiktas* vai paražu tiesības*. Organizācija* šīs
vietas atzīst un, iesaistot* vietējās kopienas*, vienojas par to apsaimniekošanu
un/vai aizsardzību* (jauns)
4.7.1 Vietas, kuras ir īpaši svarīgas to kultūrvēsturiskās, ekoloģiskās, ekonomiskās vai
reliģiskās nozīmes dēļ, uz kurām vietējām kopienām* ir likumā noteiktas* vai
paražu tiesības*, tiek noteiktas, izmantojot kultūras videi atbilstošu* vietējās
kopienas* iesaistīšanu*, un organizācija* atzīst šādas vietas.
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4.8

4.7.2

Šādu vietu aizsardzības pasākumi tiek saskaņoti, dokumentēti un īstenoti,
izmantojot kultūras videi atbilstošu* vietējo kopienu* iesaistīšanu*. Ja vietējās
kopienas* uzskatīs, ka šādu vietu noteikšana dabā vai atzīmēšana kartē varētu
apdraudēt šo vietu vērtību vai aizsardzību*, būs izmanto citi līdzekļi.

4.7.3

Atrodot vai atklājot jaunas vietas, kuras ir īpaši svarīgas to kultūrvēsturiskās,
ekoloģiskās, ekonomiskās vai reliģiskās nozīmes dēļ, to tuvumā
apsaimniekošanas darbības tiek nekavējoties pārtrauktas, līdz brīdim, kad tiek
noteikti aizsardzības pasākumi, vai nu vienojoties ar vietējām kopienām*, vai
piemērojot vietēja mēroga vai valsts tiesību aktus*.

Organizācija* atbalsta vietējo kopienu* tiesības aizsargāt* un izmantot savas
tradicionālās zināšanas* un kompensē vietējām kopienām* šādu zināšanu un
viņu intelektuālā īpašuma* izmantošanu. Starp organizāciju* un vietējām
kopienām* tiek noslēgts saistošs līgums* atbilstoši 3.3. kritērijam* par šādu
izmantošanu ar informētas personas brīvu, iepriekšēju piekrišanu*, kas dota
pirms šādas izmantošanas, un šī izmantošana atbilst intelektuālā īpašuma*
tiesību aizsardzības* prasībām. (jauns)
4.8.1

Tradicionālās zināšanas* un intelektuālais īpašums* ir aizsargāts un tiek izmantots
vienīgi tad, kad tradicionālo zināšanu* un intelektuālā īpašuma* likumīgie īpašnieki
ir devuši informētas personas brīvu, iepriekšēju piekrišanu*¸ kura ir oficiāli
apstiprināta saistošā līgumā*.

4.8.2

Vietējās kopienas* saņem kompensāciju saskaņā ar saistošo līgumu*, kas
noslēgts ar informētas personas brīvu, iepriekšēju piekrišanu* par tradicionālo
zināšanu* un intelektuālā īpašuma* izmantošanu.
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5. PRINCIPS. IEGUVUMI NO MEŽA*
Organizācija * efektīvi apsaimnieko apsaimniekojamā teritorijā*
esošus daudzveidīgus produktus un pakalpojumus, nodrošinot
ilgtermiņā* savu ekonomisko dzīvotspēju* un plašu sociālo un
vides ieguvumu klāstu. (Principi un kritēriji V4, 5. princips)
Organizācija* nosaka, izmanto vai ļauj izmantot daudzveidīgus produktus
un/vai ieguvumus, izmantojot dažādus resursus un ekosistēmu
pakalpojumus*, kas sastopami apsaimniekojamā teritorijā*, lai stiprinātu un
dažādotu vietējo ekonomiku atbilstoši apsaimniekošanas darbību mērogam*
un intensitātei*. (Principi un kritēriji V4, 5.2 un 5.4. kritērijs).

5.1

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. 7.1. kritērijā* (5.1.2. indikators) ir atrodams
skaidrojums, kā šajā standartā ir lietots termins „apsaimniekošanas mērķi*”.
Standarta izstrādātājiem vajadzētu ņemt vērā, ka dažkārt galvenais apsaimniekošanas mērķis*
organizācijai* varētu būt arī saglabāšana* vai aizsardzība* (5.1.2. indikators).
5.1.1

Ir noteikti tie resursi un ekosistēmu pakalpojumi *, kas varētu stiprināt un
dažādot vietējo ekonomiku.

5.1.2

Atbilstoši apsaimniekošanas mērķiem* ir noteikti ieguvumi un produkti, ko
organizācija* izmanto, un/vai tie ir pieejami citiem, kuri tos var izmantot, lai
stiprinātu un dažādotu vietējo ekonomiku.

5.1.3

Ja organizācija* FSC sistēmas ietvaros apgalvo, kas uztur un/vai uzlabo
ekosistēmu pakalpojumus*, tiek ievērotas C pielikumā izklāstītās papildu
prasības.

Organizācija* parasti izmanto pakalpojumus un veic produktu ieguvi
apsaimniekojamā teritorijā* tādā apjomā, ko var pastāvīgi uzturēt, vai mazākā
apjomā (Principi un kritēriji V4, 5.6. kritērijs).

5.2

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji sniedz nelielo mežu
īpašniekiem skaidras norādes par to, kā veikt analīzi, lai aprēķinātu koksnes ieguves apjomu*, ja
pirms tam analīze nav veikta vai arī veikta minimāla analīze, un/vai ja datu ir maz, vai arī to nav
vispār (5.2.1. un 5.2.2. indikators). Turklāt standarta izstrādātāji nosaka meža* produktivitātei
atbilstošu mērogu* platības un laika ziņā.
Standarta izstrādātāji izstrādā indikatorus, lai neļautu lielās, reģionāli izkliedētās
apsaimniekojamās teritorijās* koncentrēt ikgadējo ieguves apjomu tikai vienā kvartālā vai cirst
tikai vienas sugas kokus tādā veidā, kas ietekmētu organizācijas* spēju nodrošināt atbilstību
visiem citiem standarta aspektiem.
Standarta izstrādātāji katram indikatoram, kurā iekļauta prasība par labākās pieejamās
informācijas* izmantošanu, norāda labāko pieejamo informāciju* (5.2., 6.1., 6.4., 6.5., 6.10., 9.1.,
9.2. kritērijs*). Norādījumos standarta izstrādātajiem kritēriju* līmenī iekļautie saraksti sniedz
piemērus, kādi dati jāmeklē (5.2. kritērijs*) vai kādi ir labākās pieejamās informācijas* avoti (6.1.
kritērijs un 9. princips).
Standarta izstrādātāji norāda labāko pieejamo informāciju*, ko organizācija* izmanto 5.2.1. un
5.2.4. indikatorā, piemēram:


aktuālo informāciju par pieaugumu un ieguves apjomu;



aktuālos inventarizācijas datus;



datus par apjomu un platību samazināšanos, ko izraisa koku bojāeja, kā arī dabiskie
traucējumi, piemēram, ugunsgrēki, kaitēkļi un slimības; un
datus par apjomu un platību samazināšanos, lai nodrošinātu atbilstību visām citām šī
standarta prasībām.
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Organizācija* vienā gadā var nocirst vairāk nekā viena gada normu ar nosacījumu, ka tā ievēro
visas citas šī standarta prasības un tikai tad, ja ieguves apjomi nepārsniedz vidējo desmit gadu
periodam aprēķināto pieļaujamo ciršanas apjomu. Standartā ir noteikts desmit gadu periodu, bet
atkāpes ir jāpamato nacionālā līmenī. Standarta izstrādātāji nacionālajā līmenī nosaka, kāds ir
attiecīgais periods, pamatojoties uz meža* aprites cikliem un esošajiem plānošanas cikliem
(5.2.3. indikators).
Standarta izstrādātāji var noteikt nopietnus dabiskos traucējumus (piemēram, vējgāzes,
ugunsgrēkus un kaitēkļu epidēmijas) vai tādus meža* atjaunošanas mērķus*, kas ļauj veikt
īslaicīgu un neplānotu koku ciršanu, pārsniedzot ikgadējos pieļaujamos ciršanas apjomus
(5.2.3. indikators).
Standarta izstrādātāji nosaka tos meža nekoksnes produktus* nacionālā un reģionālā kontekstā,
kurus var apdraudēt apsaimniekošanas darbības, lai nodrošinātu, ka to ievākšana neapdraud
vides vērtības* (5.2.4. indikators).
Medību, zvejas un augu vākšanas kontrole un pārvaldība ir aplūkota 6.6. kritērijā*.

5.3

5.2.1

Koksnes ieguves apjomu* aprēķina, balstoties uz labākās pieejamās
informācijas* analīzi par pieaugumu un ieguves apjomu; meža inventarizācijas
datiem; datiem par koku bojāejas līmeni un ekosistēmu funkcijām*.

5.2.2

Pamatojoties uz koksnes ieguves apjomu* analīzi, nosaka maksimālo pieļaujamo
ikgadējo koksnes ieguves apjomu, kas nepārsniedz tādu ieguves apjomu, kuru
var pastāvīgi uzturēt, tostarp nodrošinot, lai ieguves apjoms nepārsniegtu
pieaugumu.

5.2.3

Uzskaita faktisko ikgadējo koksnes ieguves apjomu, un ieguves apjoms konkrētā
laika periodā nepārsniedz pieļaujamo ieguves apjomu, kas noteikts saskaņā ar
5.2.2. indikatoru, tādā pašā konkrētā laika periodā.

5.2.4

Aprēķina organizācijas* pārziņā esošo nekoksnes produktu* komerciālas ieguves
ilgtspējīgus apjomus un tos ievēro. Ilgtspējīgi ieguves apjomi ir aprēķināti,
balstoties uz labāko pieejamo informāciju*.

Organizācija* uzskatāmi parāda, ka apsaimniekošanas darbību pozitīvie un
negatīvie ārējie faktori* ir iekļauti apsaimniekošanas plānā*. (Principi un kritēriji V4,
5.1. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Apsaimniekošanas darbību sociālas un vides
izmaksas un ieguvumus bieži vien neuzskaita un dēvē par ārējiem faktoriem*. Ārējie faktori* var
radīt izmaksas, jo nepieciešams novērst, mazināt, atjaunot* vai kompensēt negatīvu ietekmi, kā to
paredz šie principi* un kritēriji*.
Standarta izstrādātāji izstrādā indikatorus, lai nodrošinātu to, ka organizācija* veic finanšu
plānošanu un izmaksu uzskaiti apsaimniekojamai teritorijai*. Skat. 5.5. kritēriju* turpmāk.

5.4

5.3.1

Izmaksas, kas saistītas ar apsaimniekošanas darbību negatīvās sociālas un vides
ietekmes novēršanu, mazināšanu vai kompensēšanu, uzskaita un dokumentē
apsaimniekošanas plānā*.

5.3.2

Ieguvumus, kas saistīti ar apsaimniekošanas darbību pozitīvo sociālo un vides
ietekmi, nosaka un ietver apsaimniekošanas plānā*.

Organizācija* izmanto vietējās pārstrādes iespējas un vietējos pakalpojumus,
pievienojot vietējo vērtību, lai izpildītu organizācijas* prasības, ja tādas ir, atbilstoši
mērogam, intensitātei un riskam*. Ja šādi pakalpojumi uz vietas nav pieejami,
organizācija* īsteno saprātīgus* centienus, lai palīdzētu izveidot šādus
pakalpojumus. (Principi un kritēriji V4, 5.2. kritērijs)
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NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji definē, ko nozīmē vārds
„vietējs” šajā kritērijā*. Šī kritērija* mērķis ir ļaut organizācijai* veicināt turpmāku sociālo un
ekonomisko izaugsmi plašākā mērogā, kas neaprobežojas vienīgi ar nodarbināšanu pašā
organizācijā*. Vēlamais rezultāts ir panākt, lai organizācija* sekmētu vietējās ekonomikas
attīstību, iepērkot attiecīgos vietējos pakalpojumus un produktus vai atbalstot jaunu atbilstošu
pakalpojumu izveidošanu un atbilstošu vietējo produktu piegādi. Jomas, kurās jau strādā vietējo
pakalpojumu sniedzēji, priekšroka jādod šiem uzņēmējiem pirms citu pakalpojumu sniedzēju
nolīgšanas.
5.4.1

Situācijās, kad vietējas un citas izcelsmes ražotāju izmaksas, kvalitāte un
ražotspēja ir vismaz līdzvērtīga, izmanto vietējās preces, pakalpojumus un
pārstrādes iespējas, radot pievienoto vietējo vērtību.

5.4.2

Tiek veikti saprātīgi* centieni, lai izveidotu un vairotu ražotspēju tur, kur nav
pieejamas vietējās preces, pakalpojumi un pārstrādes iespējas, radot pievienoto
vietējo vērtību.

Organizācija*, plānojot izdevumus atbilstoši mērogam, intensitātei un riskam*,
apliecina apņemšanos nodrošināt ilgtermiņa* ekonomisko dzīvotspēju*. (Principi un
kritēriji V4, 5.1. kritērijs)

5.5

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Šajā kritērijā* minētie izdevumi ietver,
piemēram, izmaksas, kas saistītas ar:


aizsardzības pasākumiem pret resursu „pārtēriņu” vai vērtīgāko sugu pārmērīgu izciršanu
(izmantojot izlases cirtes) apsaimniekojamā teritorijā* atbilstoši 5.2. kritērijam*; un



negatīvo ārējo faktoru* novēršanu, mazināšanu vai kompensēšanu, kā noteikts
principos* un kritērijos* (skat. 5.3. kritēriju*).
5.5.1

Apsaimniekošanas plāna* īstenošanai piešķir pietiekami daudz līdzekļu, lai
nodrošinātu atbilstību šim standartam un ilgtermiņa* ekonomisko dzīvotspēju*.

5.5.2
5.5.3

Apsaimniekošanas plāna* īstenošanai paredz izdevumus un ieguldījumus, lai
nodrošinātu atbilstību šim standartam un ilgtermiņa* ekonomisko dzīvotspēju*.
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5. princips, C pielikums. Papildu prasības ekosistēmu
pakalpojumiem*.
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātājiem vajadzētu iekļaut visus
C pielikuma indikatorus.
Sertificējot ekosistēmu pakalpojumus*, tiek piemērotas arī visas pārējās šī standarta prasības.
Samaksas saņemšana par ekosistēmu pakalpojumiem* vai pretendēšana uz tiem ir brīvprātīga.
Šis pielikums un pievienotie normatīvie akti un vadlīnijas apraksta prasības un metodes, kā
sertificēt sniegtos ekosistēmu pakalpojumus*, lai uzlabotu piekļuvi ekosistēmu pakalpojumu*
maksājumu tirgum.
Apsaimniekošanas un monitoringa pasākumi attiecībā uz vides vērtībām* un ekosistēmu
pakalpojumiem* pārklājas. Ja organizācija* FSC sistēmas ietvaros apgalvo, ka uztur un/vai uzlabo
ekosistēmu pakalpojumus*, piemēro papildu apsaimniekošanas un monitoringa prasības, lai
nodrošinātu, ka šāds apgalvojums ir ticams, un uzskatāmi demonstrētu ietekmi.
„FSC vadlīnijas ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai un uzlabošanai” (tiks izstrādātas) sniegs
norādījumus, kā noteikt ekosistēmu pakalpojumus*, kādas būs apsaimniekošanas stratēģijas un
kādi būs pasākumi to uzturēšanai un uzlabošanai.
„FSC procedūra meža apsaimniekošanas ietekmes demonstrēšanai uz ekosistēmu
pakalpojumiem” (tiks izstrādāta) aprakstīs prasības, kā novērtēt to pasākumu rezultātus un
ietekmi, kuri īstenoti, lai uzturētu un/vai uzlabotu ekosistēmu pakalpojumu* sniegšanu. Procedūra
arī aprakstīs, kā ietekmes novērtējuma rezultātus izmantot par pamatu apgalvojumiem FSC
sistēmas ietvaros par ekosistēmu pakalpojumu* sniegšanu, ko organizācija * var izteikt atbilstoši
piemērojamām FSC preču zīmju prasībām.
Standarta izstrādātāji izmanto šādus vispārējos indikatorus par pamatu indikatoru izstrādei valsts
vai reģionālā līmenī.
I. Vispārīgi indikatori
1) Ir izstrādāts publiski pieejams* ekosistēmu pakalpojumu sertifikācijas dokuments un tas
iekļauj:
i.
ekosistēmu pakalpojumu* deklarāciju, pamatojoties uz kuru tiek vai tiks izteikts
apgalvojums;
ii.

deklarēto ekosistēmu pakalpojumu* pašreizējā stāvokļa aprakstu;

iii.

likumīgās* valdījuma* tiesības apsaimniekot, lietot un/vai saņemt maksājumus
par deklarētajiem ekosistēmu pakalpojumiem*;

iv.

apsaimniekošanas mērķus*, kas saistīti ar deklarēto ekosistēmu pakalpojumu*
uzturēšanu un/vai uzlabošanu;

v.

pārbaudāmus mērķus*, kas saistīti ar deklarēto ekosistēmu pakalpojumu*
uzturēšanu un/vai uzlabošanu;

vi.

apsaimniekošanas darbības un stratēģijas, kas saistītas ar deklarētajiem
ekosistēmu pakalpojumiem*;

vii.

platības apsaimniekojamā teritorijā* un ārpus tās, kuras veicina deklarētos
ekosistēmu pakalpojumus*;

viii.

apdraudējumus deklarētajiem ekosistēmu pakalpojumiem* apsaimniekojamā
teritorijā* un ārpus tās;
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x.

apsaimniekošanas pasākumu aprakstu, kuru mērķis ir samazināt apdraudējumu
deklarētajiem ekosistēmu pakalpojumiem* apsaimniekojamā teritorijā* un ārpus
tās;

xi.

metodikas aprakstu, kura izmantota, lai novērtētu apsaimniekošanas pasākumu
ietekmi uz deklarētajiem ekosistēmu pakalpojumiem* apsaimniekojamā teritorijā*
un ārpus tās, pamatojoties uz FSC procedūru meža apsaimniekošanas ietekmes
demonstrēšanai uz ekosistēmu pakalpojumiem;

xii.

monitoringa rezultātu aprakstu, kuri saistīti ar apsaimniekošanas darbību un
stratēģiju īstenošanu, lai uzturētu un/vai uzlabotu deklarētos ekosistēmu
pakalpojumus*;

xiii.

aprakstu, kurā izklāstīti darbību un apdraudējumu ietekmes uz deklarētajiem
ekosistēmu pakalpojumiem* novērtējuma rezultāti;

xiv.

sarakstu ar vietējām kopienām un citām organizācijām, kuras iesaistītas
pasākumos, kuriem ir saistība ar deklarētajiem ekosistēmu pakalpojumiem*;

xv.

kopsavilkumu par kultūras videi atbilstošu* pamatiedzīvotāju* un vietējo
kopienu* iesaistīšanu*saistībā ar deklarētajiem ekosistēmu
pakalpojumiem*, tostarp ekosistēmu pakalpojumu* pieejamību un
izmantošanu, kā arī dalīšanos ar ieguvumiem atbilstoši 3. un 4. principam*.

2) Ietekmes novērtējuma rezultāti rāda, ka ir sasniegti vai pārsniegti pārbaudāmi mērķi*,
kas izvirzīti deklarēto ekosistēmu pakalpojumu* uzturēšanai un/vai uzlabošanai.
3) Ietekmes novērtējuma rezultāti rāda, ka apsaimniekošanas darbības neietekmē
negatīvi deklarētos ekosistēmu pakalpojumus* apsaimniekojamā teritorijā* un ārpus
tās.

II. Apsaimniekošanas indikatori
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Katram konkrētam deklarētam ekosistēmu
pakalpojumam* izmanto šādus apsaimniekošanas indikatorus, izstrādājot indikatorus valsts vai
reģionālā līmenī.
A. Visi pakalpojumi
1) Apsaimniekošanas indikatori visiem ekosistēmu pakalpojumiem* nodrošina, ka:
i. netiek nosusināti kūdrāji*;
ii. mitrāji*, kūdrāji*, savannas vai dabiskās pļavas* netiek pārvērstas par plantācijām*
vai zemēm, ko izmanto kādā citā veidā;
iii. netiek sertificētas teritorijas, kas kopš 1994. gada novembra no mitrājiem*,
kūdrājiem*, savannām vai dabiskām pļavām* pārvērstas par plantācijām*, izņemot,
ja:
a) organizācija* sniedz skaidrus un pietiekamus pierādījumus, ka nav
tieši vai netieši atbildīga par šo zemju transformēšanu; vai
b) zemju transformēšana apsaimniekojamajā teritorijā* rada skaidrus,
būtiskus, papildu, drošus ilgtermiņa* ieguvumus aizsardzības* jomā;
un
c) to teritoriju kopējā platība, kuras izveidotas par plantācijām* kopš
1994. gada novembra, nepārsniedz 5% no kopējās
apsaimniekojamās teritorijas* platības;
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iv. neatkarīgi zinoši eksperti apstiprina organizācijas* apsaimniekošanas stratēģijas
un darbību efektivitāti, lai saglabātu un/vai uzlabotu konstatētās augstvērtīgās*
teritorijas.
B. Oglekļa piesaiste un uzglabāšana
1) Papildus 6. principā* un 9. principā* noteiktajai prasībai par vides vērtību* saglabāšanu,
izsakot apgalvojumus par oglekļa piesaisti un uzglabāšanu, organizācija* spēj pierādīt
šādus aspektus:
i. mežus* aizsargā to oglekļa koncentrācijas dēļ atbilstoši FSC vadlīnijām par
ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanu un uzlabošanu;
ii. apsaimniekošanas darbības ļauj saglabāt, uzlabot vai atjaunot* oglekļa
koncentrāciju mežā*, tostarp nodrošinot meža* aizsardzību* un saudzējošas
mežizstrādes praksi saistībā ar oglekli, kā noteikts FSC vadlīnijās par ekosistēmu
pakalpojumu uzturēšanu un uzlabošanu.
C. Bioloģiskās daudzveidības* saglabāšana*
1) Papildus 6. principā* un 9. principā* minētajiem noteikumiem par bioloģiskās
daudzveidības aizsardzību, izsakot apgalvojumus par bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu*, organizācija* spēj pierādīt šādus aspektus:
i. apsaimniekošanas darbības saglabā, uzlabo un atjauno*:
a) retas un apdraudētas sugas* un to dzīvotnes*, tostarp veidojot
aizsargājamās zonas*, aizsargājamās teritorijas*, savienojamību* un
citus konkrētus līdzekļus, lai veicinātu to izdzīvošanu un dzīvotspēju;
un
b) dabiskās ainavas īpašības, tostarp meža* daudzveidību, sastāvu un
struktūru;
ii. aizsargājamo teritoriju tīkls* un aizsargājamās teritorijas ārpus apsaimniekojamās
teritorijas*:
a) ietver plašu vides vērtību* klāstu apsaimniekojamajā teritorijā*;
b) ir pietiekama lieluma un ar funkcionāliem sugu pārvietošanās
koridoriem, lai veicinātu dabiskos procesus;
c) iekļauj daudzveidīgas dzīvotnes, kas nepieciešamas galvenajām
sugām* un retām un apdraudētām sugām*;
d) ir pietiekama lieluma un savienotas ar funkcionāliem sugu
pārvietošanās koridoriem ar citām piemērotām dzīvotnēm, veicinot
dzīvotspējīgu centrālo sugu*, tostarp reto un apdraudēto sugu*
populāciju eksistenci reģionā.
iii. neatkarīgi zinoši eksperti apstiprina organizācijas* aizsargājamo teritoriju tīkla*
funkcionalitāti.
D. Sateces baseinu aizsardzība
1) Papildus 6. principā* noteiktajiem ūdens aizsardzības un 10. principā* noteiktajiem dabas
katastrofu* ietekmes samazināšanas pasākumiem, izsakot apgalvojumus par sateces
baseinu aizsardzību, ir jāspēj pierādīt šādi aspekti:
i. novērtējumā norāda:
a) hidroloģiskās īpašības un savienojumus, tostarp pastāvīgās un
īslaicīgās ūdenstilpes*, ūdensteces* un ūdens nesējslāņus*;
b) pamatiedzīvotāju* un vietējo kopienu* vajadzību pēc dzeramā ūdens
apsaimniekojamā teritorijā* un ārpus tās, ko var ietekmēt
apsaimniekošanas darbības;
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c) pārmērīgas ūdens resursu noslodzes* un ūdens trūkuma* skartas
zonas; un
d) organizācijas* un citu lietotāju ūdens patēriņu.
2) īsteno pasākumus, lai saglabātu, uzlabotu un atjaunotu* pastāvīgās un īslaicīgas
ūdenstilpes*, ūdensteces* un ūdens nesējslāņus*;
3) ķīmiskās vielas, atkritumus un nogulsnes nenovada ūdenstilpēs*, ūdenstecēs* un ūdens
nesējslāņos*; un
4) apsaimniekošanas darbībās un stratēģijās ir nodrošināta vispārēja piekļuve ūdenim, kā
tas noteikts ANO rezolūcijā par cilvēku tiesībām uz ūdeni un sanitāriju.
E. Augsnes aizsardzība
1) Papildus 6. principā* un 10. principā* minētajiem augsnes aizsardzības pasākumiem,
izsakot apgalvojumus par augsnes aizsardzību, ir jāspēj pierādīt šādi aspekti:
i.

ir apzinātas jutīgas vai augstam riskam pakļautas augsnes, tostarp plānas augsnes,
augsnes ar sliktu drenāžu, pārmitras augsnes, augsnes, kurām raksturīga
sablietēšanās, erozija, nestabilitāte un notece;

ii. tiek īstenoti pasākumi, lai samazinātu augsnes sablietēšanos, eroziju un zemes
nogruvumus;
iii. apsaimniekošanas darbības saglabā, uzlabo un atjauno augsnes auglību un
stabilitāti; un
iv. ķīmiskās vielas un atkritumus nenovada augsnē.
F. Rekreācijas pakalpojumi
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji izstrādā indikatorus, lai
nodrošinātu, ka, izvēloties preces un pakalpojumus, organizācijas*, kuras apgalvo, ka sniedz
rekreācijas pakalpojumus, dotu priekšroku vietējas izcelsmes kultūras pakalpojumiem un precēm.
Piemēram, priekšroka tiek dota amatnieku darinājumiem un vietējās saimniecībās audzētiem
pārtikas produktiem, salīdzinot ar vispārīgākām alternatīvām, kas arī var būt pieejamas.
Nereti rekreācijas pakalpojumus piedāvā trešās personas, nevis pati organizācija*. Tādējādi šīs
trešās personas arī ievēro visas citas šajā standartā noteiktās prasības.
1) Papildus pasākumiem, lai novērtētu, novērstu un mazinātu apsaimniekošanas darbību
negatīvo ietekmi uz sociālām vērtībām, kas norādītas 2.–5. principā* un 9. principā*, ja
organizācija* apgalvo, kas sniedz rekreācijas pakalpojumus, ir jāpierāda sekojošais:
i.

tiek īstenoti pasākumi, lai uzturētu, vairotu vai atjaunotu*:
a) nozīmīgus rekreācijas un tūrisma objektus, tostarp apskates
objektus, arheoloģisko izrakumu vietas, pastaigu takas, ainaviski
vērtīgas vietas un kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus; un
b) sugu populācijas, kas piesaista tūristus;

ii. tūrisma aktivitātes neaizskar pamatiedzīvotāju* un vietējo kopienu* tiesības,
paražas un kultūras tradīcijas;
iii. papildus 2.3. kritērijā* minētajiem veselības aizsardzības un darba drošības
pasākumiem veic citus pasākumus, lai nodrošinātu tūristu veselības aizsardzību un
drošību;
iv. veselības aizsardzības un darba drošības plāni un negadījumu statistika ir publiski
pieejami rekreācijas un tūrisma apskates objektos; un
v.

ir pieejams kopsavilkums par pasākumiem, kuri uzskatāmi parāda, ka tiek novērsta
diskriminācija dzimuma, vecuma, tautības, reliģijas, seksuālās orientācijas vai
invaliditātes dēļ.
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6. PRINCIPS. IETEKME UN VIDI UN VIDES VĒRTĪBAS*
Organizācija* saglabā*, aizsargā* un/vai atjauno* apsaimniekojamās
teritorijas* ekosistēmu pakalpojumus* un vides vērtības* un nepieļauj,
novērš vai mazina negatīvu ietekmi uz vidi. (Principi un kritēriji V4,
6. princips)
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji nodrošina, ka 6.1.–
6.3. kritēriju* indikatoru izpilde notiek šādā kārtībā:
6.1. tiek novērtētas vides vērtības*;
6.2. tiek novērtēta apsaimniekošanas darbību ietekme uz vidi un vides vērtībām*;
6.3. tiek izstrādāti un īstenoti efektīvi pasākumi, lai novērstu apsaimniekošanas darbību
negatīvo ietekmi uz vides vērtībām*.
6.1

Organizācija* novērtē apsaimniekojamā teritorijā* esošās vides vērtības*, kā arī tās
vides vērtības*, kas atrodas ārpus apsaimniekojamās teritorijas*, bet kuras
apsaimniekošanas darbības varētu potenciāli ietekmēt. Šim novērtējumam jābūt
pietiekami detalizētam, un tas jāveic tādā mērogā un tik bieži, lai tas atbilstu
apsaimniekošanas darbību mērogam, intensitātei un riskam*, un tam ir jābūt
pietiekami efektīvam, lai varētu pieņemt lēmumu par nepieciešamajiem
aizsardzības* pasākumiem un lai konstatētu šo darbību iespējamo negatīvo ietekmi
un veiktu to monitoringu. (jauns)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji norāda
labāko pieejamo informāciju*, ko organizācija* var izmantot 6.1.1. indikatorā. Piemēram:


reprezentatīvus parauglaukumus*, kas atklāj vides vērtības* to dabiskajā
stāvoklī*;



pārbaudes dabā;



datu bāzes, kas attiecas uz vides vērtībām*;




konsultācijas ar vietējiem un reģionālajiem ekspertiem;
kultūras videi atbilstošu* pamatiedzīvotāju*, vietējo kopienu*, ietekmēto ieinteresēto
pušu* un ieinteresēto interešu grupu* iesaistīšanu*.
6.1.1

Tiek izmantota labākā pieejamā informācija*, lai konstatētu vides vērtības*
apsaimniekojamā teritorijā*, kā arī ārpus tās, ja apsaimniekošanas darbības tās
varētu potenciāli ietekmēt.

6.1.2

Vides vērtību* novērtējumi ir pietiekami detalizēti un notiek tik bieži, lai:
1) varētu novērtēt apsaimniekošanas darbību ietekmi uz konstatētajām vides
vērtībām* saskaņā ar 6.2. kritēriju*;
2) varētu noteikt riskus* vides vērtībām* atbilstoši 6.2. kritērijam*;
3)

varētu noteikt nepieciešamos aizsardzības* pasākumus, lai aizsargātu vērtības,
kas konstatētas saskaņā ar 6.2. kritēriju*;

4)

varētu īstenot monitoringu, lai novērtētu ietekmi vai vides izmaiņas atbilstoši
8. principam*.
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6.2

Pirms traucējošu darbību uzsākšanas organizācija* nosaka un novērtē
apsaimniekošanas darbību potenciālās ietekmes mērogu, intensitāti un risku* uz
konstatētajām vides vērtībām*. (Principi un kritēriji V4, 6. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji precizē, cik detalizētam jābūt
veicamajam ietekmes uz vidi novērtējumam*, ņemot vērā apsaimniekošanas darbību ietekmes
mērogu, intensitāti un risku* uz vides vērtībām*.

6.3

6.2.1

Ietekmes uz vidi novērtējumā* ir noteikta esošā un nākotnē iespējamā
apsaimniekošanas darbību ietekme uz vides vērtībām*, izvērtējot to sākot no
mežaudzes līmeņa un beidzot ar ainavas līmeni.

6.2.2

Ietekmes uz vidi novērtējumā* ir noteikta un novērtēta apsaimniekošanas darbību
ietekme pirms traucējošu darbību uzsākšanas.

Organizācija* izstrādā un īsteno efektīvus pasākumus, lai nepieļautu apsaimniekošanas
darbību negatīvo ietekmi uz vides vērtībām*, un, lai esošo negatīvo ietekmi mazinātu un
novērstu atbilstoši ietekmes mērogam, intensitātei un riskam*. (Principi un kritēriji V4,
6.1. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Prognozētais pieprasījuma pieaugums pēc
enerģijas, kas iegūta no meža* biomasas, nākotnē var likt sīkāk pārskatīt meža* apsaimniekošanas
prasības par oglekļa piesaisti un uzglabāšanu. Atbilstoši 6.3.1.–6.3.3. indikatoriem* ir jānovērš un
jāmazina ietekme uz vides vērtībām*, kas ietver oglekļa piesaisti un uzglabāšanu. Standarta
izstrādātājiem vajadzētu* apsvērt, vai sociāli ekonomiskā situācija valstī un vides stāvoklis prasa
izstrādāt konkrētus indikatorus* attiecībā uz šo vides vērtību*.

6.4

6.3.1

Apsaimniekošanas darbības tiek plānotas un īstenotas, lai novērstu negatīvu
ietekmi un aizsargātu vides vērtības*.

6.3.2

Apsaimniekošanas darbības novērš negatīvu ietekmi uz vides vērtībām*.

6.3.3

Konstatējot negatīvu ietekmi uz vides vērtībām*, veic pasākumus, lai nepieļautu
turpmāku kaitējumu, bet negatīvā ietekme tiek mazināta* un/vai novērsta*.

Organizācija* apsaimniekojamā teritorijā* aizsargā retas* un apdraudētas sugas*, un to
dzīvotnes*, izveidojot aizsargājamās zonas*, aizsargājamās teritorijas*, pārvietošanās
koridorus* un/vai (vajadzības gadījumā) veic citus konkrētus pasākumus, lai veicinātu
šo sugu izdzīvošanu un dzīvotspēju. Šie pasākumi atbilst apsaimniekošanas darbību
mērogam, intensitātei un riskam* un retu un apdraudētu sugu* aizsardzības* statusam
un ekoloģiskām prasībām. Organizācija* ņem vērā retu un apdraudētu sugu*
ģeogrāfisko izplatību un ekoloģiskās prasības ārpus apsaimniekojamās teritorijas*
robežām, nosakot pasākumus, kas veicami apsaimniekojamajā teritorijā* . (Principi un
kritēriji V4, 6.2. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji izstrādā indikatorus, lai
nacionālajos standartos iekļautu prasības par konkrētu retu un apdraudētu sugu* grupu aizsardzības*
pasākumiem. Galvenais uzsvars tiek likts uz dzīvotņu*, populāciju un atsevišķu īpatņu aizsardzību*,
kurus ietekmē darbības apsaimniekojamajā teritorijā*. Tomēr attiecīgos gadījumos standarta
izstrādātāji izstrādā indikatorus valsts līmenī, pieprasot organizācijai* saskaņot centienus aizsardzības
jomā ainavas* līmenī. Šis norādījums papildina prasību par obligāto nacionālo standartu pielikumu,
kurā uzskaitītas apdraudētās sugas saskaņā ar FSC-STD-60-002 3.5. punkta c) apakšpunktu.
Standarta izstrādātāji norāda labāko pieejamo informāciju*, ko organizācija* var izmantot 6.4.1.
indikatorā.
6.4.1

Izmanto labāko pieejamo informāciju*, lai konstatētu retas un apdraudētas sugas*
un to dzīvotnes*, tostarp CITES sugas (vajadzības gadījumā), kā arī sugas, kas
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uzskaitītas valsts, reģionālos un vietēja līmeņa retu un apdraudētu sugu*
sarakstos, kuras ir sastopamas vai varētu būt sastopamas apsaimniekojamā
teritorijā* vai blakus tai.
6.4.2

Nosaka iespējamo apsaimniekošanas darbību ietekmi uz retām un apdraudētām
sugām* un to aizsardzības* statusu un dzīvotnes*, un ievieš izmaiņas
apsaimniekošanas pasākumos, lai izvairītos no negatīvas ietekmes.

6.4.3

Retas un apdraudētas sugas* un to dzīvotnes* aizsargā, tostarp izveidojot
aizsargājamas zonas*, aizsargājamas teritorijas*, pārvietošanās koridorus un citus
konkrētus pasākumus, lai veicinātu to izdzīvošanu un dzīvotspēju, piemēram, sugu
atjaunošanas programmas.

6.4.4

Nepieļauj retu vai apdraudētu sugu* medīšanu, zvejošanu, ķeršanu slazdos un
kolekcionēšanu.

Organizācija* nosaka un aizsargā dabisko ekosistēmu* reprezentatīvus
parauglaukumus*, un/vai tos atjauno*, tuvinot tos to dabiskajiem apstākļiem*.
Ja reprezentatīvu parauglaukumu* nav vai, ja to skaits ir nepietiekams, organizācija*
atjauno* daļu no apsaimniekojamās teritorijas*, tuvinot to dabiskajiem apstākļiem*.
Teritoriju lielums un pasākumi, kas veikti, lai tās aizsargātu vai atjaunotu, tostarp
plantācijās, atbilst aizsardzības* statusam un ekosistēmu* vērtībai ainavas* līmenī, kā
arī apsaimniekošanas darbību mērogam, intensitātei un riskam*. (Principi un kritēriji
V4, 6.4. un 10.5. kritērijs, un 2014. gada rezolūcija Nr. 7)

6.5

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji norāda metodes, kā noteikt
reprezentatīvus parauglaukumus*.
Reprezentatīvi parauglaukumi* pilda vairākas funkcijas, tostarp:


parāda vides vērtības*, kuras eksistē dabiskās ekosistēmās* apsaimniekojamā teritorijā*,
tādējādi tie kalpo kā norādes par sastopamajām vides vērtībām* un ekosistēmu
pakalpojumiem*. Lai reprezentatīvus parauglaukumus* varētu izmantot kā norādes, kas
liecinātu par visām ekosistēmām*, kas varētu atrasties apsaimniekojamā teritorijā* atbilstoši
6.1.1. punktam, varētu būt nepieciešams noteikt reprezentatīvus parauglaukumus* ārpus
apsaimniekojamās teritorijas*. Piemēram, tad, ja apsaimniekojamo teritoriju* galvenokārt
veido plantācijas;



informē par meža* apsaimniekošanu, tostarp par dabisko atjaunošanos apsaimniekojamā
teritorijā*, lai saglabātu vai vairotu vides vērtības*;
veido daļu no aizsargājamo teritoriju tīkla* apsaimniekojamā teritorijā*. Lai aizsargātu un
saglabātu vides vērtības*, varētu būt nepieciešams izveidot un atjaunot* reprezentatīvus
parauglaukumus* apsaimniekojamā teritorijā*. Aizsargājamas teritorijas*, aizsargājamas
zonas*, reprezentatīvi parauglaukumi* un augstvērtīgas dabas teritorijas* var telpiski
pārklāties, ja tām var piemērot tos pašus kritērijus, lai veidotu aizsargājamo teritoriju tīklu*.
Skat. D pielikumu.



Skatiet D pielikumā papildu informāciju par to, kā jānosaka aizsargājamo teritoriju tīkli *.
Aizsargājamo teritoriju tīklam* ir jābūt pietiekami lielam, lai dabas procesi varētu netraucēti notikt bez
tiešas cilvēka iejaukšanās. Kopš 2011. gada FSC politikas un standartu komiteja FSC valdes vārdā ir
konsekventi noteikusi minimālo robežvērtību, proti, 10% no apsaimniekojamās teritorijas*, visiem FSC
nacionālajiem standartiem, izmantojot nacionālo standartu apstiprināšanas procedūru. Šī
robežvērtība ir norādīta FSC GUI-60-004 V1-0 standarta „FSC meža apsaimniekošanas standarti:
struktūra, saturs un ieteiktie indikatori” 6.2. kritērijā*. Kopš tā apstiprināšanas 2011. gadā šis
dokuments ir bijis galvenais atsauces avots standartu izstrādes grupām.
6.5.1

Tiek izmantota labākā pieejamā informācija*, lai noteiktu vietējās ekosistēmas*, kuras
eksistē vai varētu eksistēt dabiskos apstākļos* apsaimniekojamā teritorijā*.

6.5.2

Vietējo ekosistēmu* reprezentatīvos parauglaukumus* aizsargā vietās, kur tās
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atrodamas.
6.5.3

Ja nav reprezentatīvo parauglaukumu* vai, ja esošie parauglaukumi pilnībā nepārstāv
vietējās ekosistēmas*, vai ir kā citādi nepietiekami, daļu no apsaimniekojamās
teritorijas* atjauno*, tuvinot to dabiskiem apstākļiem*.

6.5.4

Reprezentatīvo parauglaukumu* un/vai atjaunojamo* teritoriju platība ir atbilstoša
aizsardzības* statusam un ekosistēmu* vērtībai ainavas* līmenī, apsaimniekojamās
teritorijas* platībai, kā arī meža* apsaimniekošanas intensitātei*.

6.5.5

Reprezentatīvi parauglaukumi* apvienojumā ar citiem aizsargājamo teritoriju tīkla*
elementiem veido vismaz 10% no apsaimniekojamās teritorijas* platības.

Organizācija* efektīvi nodrošina vietējo sugu* un genotipu* dzīvotspēju to dabiskajā
izplatībā un nepieļauj bioloģiskās daudzveidības* izzušanu, jo īpaši apsaimniekojot
dzīvotnes* apsaimniekojamajā teritorijā*. Organizācija* uzskatāmi pierāda, ka ir
ieviesti efektīvi pasākumi, lai kontrolētu medības, zveju, slazdu likšanu un augu
vākšanu. (Principi un kritēriji V4, 6.2. un 6.3. kritērijs)

6.6

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji nacionālajos standartos
precizē apsaimniekošanas prasības dzīvotni raksturojošām īpašībām*. Dzīvotni raksturojošās
īpašības*, kas būtu jāņem vērā, ir šādas:


koksnes ieguves un mežkopības metodes, kas nodrošina dabiska meža* daudzveidības,
sastāva un struktūras saglabāšanu un atjaunošanu;



robežvērtības un vadlīnijas ekoloģisko koku saglabāšanai pēc mežizstrādes, t.i., augošu koku
vai sausokņu saglabāšana pa vienam, puduros vai grupās, izvēloties tās koku sugas, kas ir
valdošās konkrētajā teritorijā;



robežvērtības un vadlīnijas atmirušās koksnes un cita veida dabiskās mežaudzes veģetācijas
saglabāšanai;



robežvērtības un vadlīnijas cirsmu platībai un rotācijas ciklu ilgumam vienāda vecuma audzēs,
lai veidotu dažāda vecuma mežaudzes, kurās sastopami visu veidu dabiskie meža biotopi*,
novērstu sadrumstalotību un kumulatīvo ietekmi uz ūdensšķirtnēm; un



cirsmu konfigurācijas plānošana, saglabājot savienojamību* un sugu pārvietošanās koridorus.
6.6.1

Apsaimniekošanas darbības veic, saglabājot apsaimniekojamā teritorijā* esošajām
dabiskajām ekosistēmām* raksturīgās augu sugas un dzīvotni raksturojošās
īpašības*.

6.6.2

Vietās, kur iepriekšējās apsaimniekošanas laikā ir iznīcinātas augu sabiedrības vai
dzīvotni raksturojošās īpašības*, veic apsaimniekošanas pasākumus, lai šīs
dzīvotnes* atjaunotu.

6.6.3

Veic apsaimniekošanas darbības, kas uztur, vairo vai atjauno* dabiskām
ekosistēmām* raksturīgās dzīvotnes īpašības*, lai veicinātu dabiski sastopamo sugu
daudzveidību, kā arī to ģenētisko daudzveidību.

6.6.4

Veic efektīvus pasākumus, lai pārvaldītu un kontrolētu medības, zveju, slazdu likšanu
un augu vākšanu, lai saglabātu dabiski sastopamās vietējās sugas*, to daudzveidību
sugas ietvaros un to dabisko izplatības areālu.

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Reģionos, kur medības apdraud sugu daudzveidību,
nacionālajos standartos un pagaidu nacionālajos standartos iekļauj šādus indikatorus*:




ir ieviesti dabas aizsardzības* mehānismi, proti, ir zināmi piemērojamie valsts
un/vai starptautiskie noteikumi par dzīvnieku sugu vai to daļu (trofeju) aizsardzību*,
medībām un tirdzniecību, kuri arī tiek ievēroti;
ir iekšējais regulējums, kas aizliedz nomedīto savvaļas dzīvnieku un šaujamieroču
pārvadāšanu organizācijas* transportlīdzekļos un savvaļas dzīvnieku gaļas tirdzniecību,
kā arī nosaka sodus par šādu rīcību;
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ir ieviesta regulāra un precīza kontroles sistēma, lai nodrošinātu medību politikas
ievērošanu;
ir ieviesti efektīvi pasākumi, lai nodrošinātu, ka darbinieki* nenozvejo vai nenomedī
slazdos pārāk daudz savvaļas dzīvnieku vai zivju.




6.7

Organizācija* aizsargā* vai atjauno* dabiskās ūdensteces, ūdenstilpes*,
piekrastes zonas* un to savienojamību*. Organizācija* nepieļauj negatīvu ietekmi
uz ūdens kvalitāti un kvantitāti, un mazina un novērš šādu ietekmi, ja tāda rastos.
(Principi un kritēriji V4, 6.5. un 10.2. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji nosaka šādus aizsardzības
pasākumus, kuri var ietvert spēkā esošo noteikumu prasības un/vai paraugpraksi, ja tādējādi tiek
nodrošināta pietiekama aizsardzība:

6.8



veido buferzonas un veic citus pasākumus, lai aizsargātu dabiskās ūdensteces* un
ūdenstilpes*, to savienojamību*, ūdens dzīvotnes*, kā arī zivis, bezmugurkaulniekus un citas
ūdenī mītošas sugas;



veic pasākumus, lai aizsargātu veģetāciju ūdenstilpju* un ūdensteču piekrastes zonās*,
ieskaitot uz sauszemes un ūdenī mītošo sugu barošanās, nārsta un vairošanās vietas vai
dzīvotnes*, un nepieciešamo koksnes un lapu atlieku saglabāšanu ūdens vidē;



veic pasākumus, lai novērstu negatīvas ūdens daudzuma un kvalitātes izmaiņas, tostarp
uzturot pietiekošu ēnojumu gar ūdenstecēm, lai tās aizsargātu pret temperatūras
izmaiņām, kas pārsniedz dabisko amplitūdu;



veic pasākumus, lai saglabātu dabisko hidroloģisko režīmu un ūdens plūsmu;



veic pasākumus, lai novērstu ietekmi, ko varētu radīt ceļi, to būvniecība, uzturēšana un
izmantošana;



veic pasākumus, lai novērstu ūdensteču aizsērēšanu un augsnes eroziju mežizstrādes, ceļu
būves vai citu darbību dēļ; un



veic pasākumus, lai novērstu ķīmisko vielu vai mēslojuma* negatīvo ietekmi.
6.7.1

Īsteno aizsardzības* pasākumus, lai aizsargātu dabiskās ūdensteces*,
ūdenstilpes*, piekrastes zonas* un to savienojamību*, tostarp ūdens
kvantitāti un kvalitāti.

6.7.2

Veic atjaunošanas darbus vietās, kur īstenotie aizsardzības* pasākumi
neaizsargā ūdensteces*, ūdenstilpes*, piekrastes zonas* un to savienojamību*,
ūdens kvantitāti vai ūdens kvalitāti no meža* apsaimniekošanas darbību
ietekmes.

6.7.3

Veic atjaunošanas darbus vietās, kur organizācijas* iepriekš veiktie pasākumi uz
sauszemes un ūdenī ir nodarījuši kaitējumu dabiskām ūdenstecēm*,
ūdenstilpēm*, piekrastes zonām* un to savienojamībai*, ūdens kvantitātei un
kvalitātei.

6.7.4

Veic pasākumus, kuri novērš un mazina degradāciju vietās, kur iepriekšējo
apsaimniekotāju un trešo pušu darbības rezultātā ir nodarīts kaitējums
ūdenstecēm*, ūdenstilpēm*, piekrastes zonām* un to savienojamībai*, ūdens
kvantitātei un kvalitātei.

Organizācija* apsaimnieko ainavu* apsaimniekojamā teritorijā*, lai uzlabotu vides
un ekonomisko stabilitāti* un lai saglabātu un/vai atjaunotu* daudzveidīgu ainavas
mozaīku, ko veido dažādas sugas, dažāda izmēra un vecuma elementi, kā arī
atšķirīgs telpiskais mērogs*, un atjaunošanās ciklus, kas atbilst šī reģiona
ainaviskajām vērtībām *. (Principi un kritēriji V4, 10.2. un 10.3. kritērijs)
6.8.1

Saglabā daudzveidīgu ainavas mozaīku, ko veido dažādas sugas, dažāda
FSC-STD-60-004 V1-0 LV
STARPTAUTISKIE VISPĀ RĒ JIE INDIKATORI
Lapa 40 no 79

izmēra un vecuma elementi, atšķirīgs telpiskais mērogs*, kā arī atjaunošanās
cikli, kas atbilst ainavai*.
6.8.2

6.9

Atjauno daudzveidīgu ainavas mozaīku, ko veido dažādas sugas, dažāda
izmēra un vecuma elementi, atšķirīgs telpiskais mērogs*, vietās, kur tā nav
uzturēta atbilstoši ainavai*.

Organizācija* nedrīkst transformēt dabisku mežu* par plantācijām* vai dabiskus
mežus* vai plantācijas*, kas tieši transformētas no dabiska meža*, par nemeža*
zemēm, izņemot gadījumus, kad transformācija:
a) attiecas uz apsaimniekojamās teritorijas* ļoti ierobežotu daļu*;
b) dod skaidrus, būtiskus, papildu, drošus ilgtermiņa aizsardzības* ieguvumus
apsaimniekojamā teritorijā*;
c) nenodara kaitējumu un neapdraud augstvērtīgus elementus*, teritorijas vai
resursus, kas vajadzīgi, lai uzturētu vai vairotu šos augstvērtīgos elementus*.
(Principi un kritēriji V4, 6.10. kritērijs un 2014. gada rezolūcija Nr. 7)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Formulējuma „tieši transformētas no dabiska meža”
mērķis ir norādīt, ka, tad, ja plantācijas vietā tieši pirms tās transformēšanas par plantāciju, auga
dabisks mežs, to nedrīkst pārvērst par nemeža zemi. Taču, ja konkrētā plantācija veidota uz nemeža
zemes, to var atkal transformēt par nemeža zemi. Transformēšanai jāatbilst 1.8. kritērijam un
uzskatāmi jāpierāda ilgtermiņa* apņemšanās ievērot FSC principus* un kritērijus* un ar tiem saistīto
FSC politiku un standartus.
6.9.1

Par plantācijām netiek pārveidots dabisks mežs*, dabiski meži* netiek pārveidoti par
nemeža* zemēm, un plantācijas*, kas tieši transformētas no dabiska meža*, netiek
pārveidotas par nemeža* zemēm, izņemot gadījumus, kad transformācija:
1) attiecas uz apsaimniekojamās teritorijas* ļoti ierobežotu daļu*;
2) dod skaidrus, būtiskus, papildu, drošus ilgtermiņa aizsardzības* ieguvumus
apsaimniekojamā teritorijā*; un
3) nenodara kaitējumu un neapdraud augstvērtīgus elementus*, teritorijas vai
resursus, kas vajadzīgi, lai uzturētu vai vairotu šos augstvērtīgos elementus*.

6.10

Nevar sertificēt apsaimniekojamās teritorijas*, kuras iekļauj plantācijas, kas izveidotas
pēc 1994. gada novembra platībās, kas bijušas dabiska meža* zemes, izņemot
gadījumus, kad:
a) ir sniegti skaidri un pietiekami pierādījumi, ka organizācija* nav tieši vai netieši
atbildīga par šo zemju transformāciju, vai
b) transformācija veikta ļoti ierobežotā* apsaimniekojamās teritorijas* daļā un tās
rezultātā aizsardzības* jomā apsaimniekojamā teritorija* ir guvusi skaidrus,
būtiskus, papildu, ilgtermiņa ieguvumus. (Principi un kritēriji V4, 10.9. kritērijs)
6.10.1 Par visiem zemju transformācijas gadījumiem kopš 1994. gada tiek apkopoti precīzi
dati, balstoties uz labāko pieejamo informāciju*.
6.10.2 Platības, kas no dabiska meža* pārveidotas par plantācijām* kopš 1994. gada
novembra, netiek sertificētas, izņemot gadījumus, kad:
1) organizācija* sniedz skaidrus un pietiekamus pierādījumus, ka nav tieši vai
netieši atbildīga par šo zemju transformāciju; vai
2) transformācijas rezultātā aizsardzības* jomā apsaimniekojamā teritorija* ir guvusi
skaidrus, būtiskus, papildu, ilgtermiņa ieguvumus; un
3) to teritoriju kopējā platība, kuras izveidotas par plantācijām* dabiska meža* vietā
kopš 1994. gada novembra, nepārsniedz 5% no kopējās apsaimniekojamās
teritorijas* platības.
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6. princips, D pielikums. Aizsargājamo teritoriju tīkla* konceptuālā
diagramma.

Apsaimniekojamās teritorijas* līmenis
Liels
Apsaimniekojamās teritorijas* mērogs*
Mazs
Apsaimniekošanas intensitāte*
Izteikti dabiska
Intensīva mežsaimniecība
Ainavas* līmenis
Maz aizsargājamo teritoriju*
Ekosistēmas* statuss/vērtība ainavā*
Daudz aizsargājamo teritoriju*
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji izmanto šo
diagrammu, izstrādājot atbilstošas vadlīnijas valsts un reģionālā līmenī aizsargājamo teritoriju
tīklu* izveidošanai.
Diagramma parāda, ka ir sagaidāms, ka aizsargājamo teritoriju tīklā* iekļautās
apsaimniekojamās teritorijas* platība pieaugs no minimālajiem 10%, jo ainavas* līmenī
palielināsies apjoms, apsaimniekošanas intensitāte* un/vai ekosistēmu* statuss un vērtība.
Bultiņas un to virziens apzīmē šo pieaugumu.
Labajā kolonnā „ekosistēmu* statuss/vērtība ainavā*" attēlo, cik lielā mērā ainavas* līmenī tiek
aizsargātas dabiskās ekosistēmas*, kā arī relatīvās prasības to turpmākai aizsardzībai
apsaimniekojamajā teritorijā*.
Kreisajā kolonnā „apsaimniekojamās teritorijas platība” rāda, ka, pieaugot apsaimniekojamās
teritorijas* platībai, pati apsaimniekojamā teritorija* veidos ainavu* un tāpēc ir sagaidāms, ka
aizsargājamo teritoriju tīkls* ietvers visas attiecīgajā ainavā* dabiski sastopamo ekosistēmu*
funkcijas.
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7. PRINCIPS. APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNOŠANA
Organizācijai* ir apsaimniekošanas plāns*, kas atbilst tās politikai
un mērķiem*, kā arī tās apsaimniekošanas darbību mērogam,
intensitātei un riskiem*. Apsaimniekošanas plānu* īsteno un
atjaunina, pamatojoties uz monitoringa datiem, lai sekmētu
adaptīvu apsaimniekošanu *. Attiecīgais plānošanas un
procesuālais dokuments ir pietiekami vispusīgs, lai vadītu
darbiniekus, informētu ietekmētās ieinteresētās puses* un
ieinteresētās interešu grupas* un lai pamatotu apsaimniekošanas
lēmumus. (Principi un kritēriji V4, 7. princips)
7.1

Organizācija* atbilstoši apsaimniekošanas darbību mērogam, intensitātei un
riskam* nosaka apsaimniekošanas politiku (vīzijas un vērtības) un mērķus*, kas ir
videi draudzīgi, sociāli taisnīgi un ekonomiski izdevīgi. Šo politikas virzienu un
mērķu* kopsavilkums ir iekļauts apsaimniekošanas plānā* un publiskots. (Principi
un kritēriji V4, 7.1. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Termins apsaimniekošanas mērķi*, kā tas lietots
šajā standartā, attiecas uz konkrētiem apsaimniekošanas mērķiem, praksi, rezultātiem un
metodēm, kas izveidotas, lai panāktu atbilstību šī standarta prasībām. Standarta izstrādātāji
izstrādā indikatorus, lai nodrošinātu, ka organizācija* izvirza konkrētus apsaimniekošanas
mērķus*, kuri atbilst konkrētiem apsaimniekošanas uzdevumiem, praksei, rezultātiem un metodēm
atbilstoši šim standartam. Organizācija* var arī izvirzīt tālejošus, nākotnes meža*
apsaimniekošanas mērķus*, ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā šī standarta prasībām.

7.2

7.1.1

Ir noteikta politika (vīzija un vērtības), kas sekmē šī standarta prasību
īstenošanu.

7.1.2

Ir izvirzīti konkrēti apsaimniekošanas mērķi*, kas atspoguļo šī standarta
prasības.

7.1.3

Politikas virzienu un apsaimniekošanas mērķu* kopsavilkumi ir iekļauti
apsaimniekošanas plānā* un publiskoti.

Organizācijai* ir apsaimniekojamās teritorijas* apsaimniekošanas plāns*, kuru tā
īsteno un kurš pilnībā atbilst politikai un apsaimniekošanas mērķiem*, kas noteikti
atbilstoši 7.1. kritērijam*. Apsaimniekošanas plāns* apraksta apsaimniekojamā
teritorijā* sastopamos dabas resursus un paskaidro, kā tiks ieviestas FSC
sertifikāta prasības. Apsaimniekošanas plāns* ietver meža* apsaimniekošanas
plānošanu un saistību īstenošanu sociālajā jomā atbilstoši plānoto darbību
mērogam*, intensitātei * un riskam*. (Principi un kritēriji V4, 7.1. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji izstrādā indikatorus,
lai nodrošinātu, ka apsaimniekošanas plāna* darbības laiks atbilst 1.8. kritērijā* noteiktajam,
un uzskatāmi apliecina ilgtermiņa* apņemšanos ievērot FSC principus* un kritērijus*, kā arī
attiecīgo FSC politiku un standartus.
7.2.1

Apsaimniekošanas plāns* apraksta veicamās apsaimniekošanas darbības,
procedūras, stratēģijas un pasākumus, lai sasniegtu apsaimniekošanas
mērķus*.

7.2.2

Apsaimniekošanas plānu* īsteno un tā elementi ir uzskaitīti E pielikumā.
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7.3

Apsaimniekošanas plāns* ietver pārbaudāmus mērķus*, kuru izvērtējums ļauj
novērtēt, cik lielā mērā ir sasniegts katrs no izvirzītajiem apsaimniekošanas
mērķiem*. (jauns)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Nosakāmo pārbaudāmu mērķu* piemēri:


meža produktivitāte, visu iegūto produktu raža;



floras un faunas sastāvs un novērotās izmaiņas;



ūdens kvalitāte un kvantitāte;



augsnes erozija, sablīvēšanās, auglība un oglekļa saturs;



savvaļas populācijas, bioloģiskā daudzveidība* un augstvērtīgu* elementu klātbūtne*;



nozīmīgi kultūrvēsturiski un vides resursi;



ieinteresēto pušu iesaistīšanas* un apmierinātības līmenis;



ieguvumi no apsaimniekošanas darbībām, ko saņēmušas vietējās kopienas*;



nelaimes gadījumu skaits darba vietā*; un



apsaimniekojamās teritorijas* kopējā ekonomiskā dzīvotspēja*.

7.3.1

7.4

Lai novērtētu, cik lielā mērā ir sasniegts katrs no izvirzītajiem
apsaimniekošanas mērķiem*, tiek noteikti pārbaudāmi mērķi* un to
izvērtēšanas biežums.

Organizācija* regulāri aktualizē un pārskata plānošanas un procesuālos
dokumentus, lai atspoguļotu tajos monitoringa un novērtējumu rezultātus,
ieinteresēto pušu iesaistīšanās* rezultātus vai jaunas zinātniskās atziņas
un tehniskus datus, kā arī aktualizē tos, reaģējot uz mainīgajiem vides,
sociāliem un ekonomiskiem apstākļiem. (Principi un kritēriji V4, 7.2. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Saskaņā ar FSC definīciju
apsaimniekošanas plāns* ir dokumentu, pārskatu, reģistrācijas datu un karšu apkopojums,
kas apraksta, pamato un kontrolē apsaimniekošanas darbības. Šo dažādo dokumentu un
karšu pārskatīšanas biežums ir atkarīgs no 7.4.1. kritērijā uzskaitītajiem informācijas avotiem,
kā arī no F pielikumā apkopoto plānošanas dokumentu veida. F pielikuma mērķis ir izskaidrot
plānošanas aspektus un apjomu, taču tas nav preskriptīvs. Kopumā, lai atspoguļotu
ieinteresēto pušu iesaistīšanās* rezultātā iegūto informāciju, jaunas zinātniskās atziņas un
tehniskos datus, kā arī mainīgos vides, sociālos vai ekonomiskos apstākļus, attiecīgie
plānošanas dokumenti vai kartes būtu jāpārskata biežāk.
7.4.1

Apsaimniekošanas plānu* regulāri pārskata un atjaunina saskaņā ar
F pielikumu, lai tas iekļautu uzskaitītos elementus:
1) monitoringa rezultātus, tostarp sertifikācijas auditu rezultātus;
2) novērtējumu rezultātus;
3) ieinteresēto pušu iesaistīšanās* rezultātus;
4) jaunas zinātniskās atziņas un tehniskus datus; kā arī
5) atspoguļotu mainīgos vides, sociālos vai ekonomiskos apstākļus.
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Organizācija* bez maksas publisko* apsaimniekošanas plāna* kopsavilkumu. Izņemot
konfidenciālu informāciju*, citas apsaimniekošanas plāna* attiecīgās daļas pēc
pieprasījuma ir pieejamas ietekmētajām ieinteresētajām pusēm*, sedzot vienīgi to
kopēšanas un izsniegšanas izmaksas. (Principi un kritēriji V4, 7.4. kritērijs)

7.5

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Šī kritērija* mērķis ir samazināt
organizācijas* administratīvo slogu, sagatavojot apsaimniekošanas plāna* kopsavilkumu un
tādējādi nodrošinot, ka tiek sniegta visaptveroša informācija. Var nodrošināt piekļuvi visam
apsaimniekošanas plānam*, ja tas samazina administratīvo slogu. Konfidenciālas
informācijas* datu un satura piemēri:

7.6



ar investīcijām saistīti lēmumi;



intelektuālā īpašuma* tiesības;



klientu konfidenciālā informācija;



likumā noteiktā konfidenciālā informācija;




informācija, kuras izplatīšana varētu apdraudēt savvaļas sugu un dzīvotņu* aizsardzību*;
vietas, kuras ir īpaši svarīgas pamatiedzīvotājiem* vai vietējām kopienām* to
kultūrvēsturiskās, ekoloģiskās, ekonomiskās vai reliģiskās nozīmes dēļ (skat. 3.5. un
4.7. kritēriju), kā to pieprasa šīs grupas.
7.5.1

Bez maksas ir publiski pieejams* apsaimniekošanas plāna* kopsavilkums
ieinteresētām pusēm saprotamā formātā, kas iekļauj kartes, bet neiekļauj
konfidenciālu informāciju*.

7.5.2

Attiecīgās apsaimniekošanas plāna* daļas, izņemot konfidenciālu
informāciju*, pēc pieprasījuma ir pieejamas ietekmētajām ieinteresētajām
pusēm* par nelielu samaksu, lai segtu to kopēšanas un izsniegšanas
izdevumus.

Organizācija* atbilstoši apsaimniekošana darbību mērogam, intensitātei un riskam*,
aktīvā un pārredzamā veidā iesaista ietekmētās ieinteresētās puses* savu
apsaimniekošanas un monitoringa darbību plānošanā, kā arī iesaista ieinteresētās
interešu grupas* pēc to pieprasījuma. (Principi un kritēriji V4, 4.4. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Izmantojot kultūras videi atbilstošu* pieeju, tiek
ņemtas vērā kultūras atšķirības, piemēram, tiešu vai netiešu sarunu izvēle; attieksme pret
konkurenci, sadarbību un konfliktiem; vēlme saglabāt labas attiecības starp konfliktā iesaistītajām
pusēm; autoritāte, sociālais stāvoklis un statuss; pasaules uzskats un uztvere; izpratne par laika
pārvaldību; attieksme pret trešām pusēm; un plašāka sociālā un institucionālā vide.
Standarta izstrādātāji izstrādā kultūras videi atbilstošus* iesaistīšanas* procesus 7.6.1. indikatorā
minētajiem kritērijiem* saskaņā ar 7.6.2. indikatora prasībām, paredzot nelielas atšķirības dažādām
mērķa grupām, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu.
7.6.1

Tiek izmantota kultūras videi atbilstoša* pieeja, lai nodrošinātu, ka ietekmētās
ieinteresētās puses* aktīvā un pārredzamā veidā iesaistās šādos procesos:
1)

strīdu* izskatīšanas procedūrās (1.6., 2.6. un 4.6. kritērijs*);

2)

iztikas minimuma* noteikšanā (2.4. kritērijs*);

3) tiesību noteikšanā (3.1. un 4.1. kritērijs*), nozīmīgu vietu (3.5.
un 4.7. kritērijs*) un ietekmes (4.5. kritērijs*) noteikšanā;
4) pasākumos, kas sekmē vietējo kopienu* sociāli ekonomisko attīstību
(4.4. kritērijs*); un
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5) augstvērtīgu* elementu novērtēšanā, apsaimniekošanā un
monitoringā (9.1., 9.2. un 9.4. kritērijs*).
7.6.2

Tiek izmantota kultūras videi atbilstoša* pieeja, lai:
1) ieceltu atbilstošus pārstāvjus un kontaktpunktus (tostarp vajadzības
gadījumā vietējās institūcijas, organizācijas un iestādes);
2) izveidotu abpusēji pieņemamus komunikācijas kanālus, lai nodrošinātu
savstarpēju informācijas apmaiņu;
3) nodrošinātu, lai taisnīgi būtu pārstāvētas un iesaistītas visas puses
(sievietes, jaunieši, vecāka gadagājuma cilvēki, minoritāšu pārstāvji);
4) nodrošinātu, lai visas sanāksmes, visi apspriestie jautājumi un visas
vienošanās tiktu reģistrētas;
5) nodrošinātu, ka sanāksmju protokoli tiek apstiprināti; un
6) nodrošinātu, ka visu kultūras videi atbilstošo* iesaistīšanas* pasākumu
rezultāti tiek paziņoti visām iesaistītajām pusēm.

7.6.3

Ietekmētām ieinteresētām pusēm* tiek dota iespēja kultūras videi atbilstošā*
veidā iesaistīties* to apsaimniekošanas darbību plānošanā un monitoringā,
kuras skar viņu intereses.

7.6.4

Pēc pieprasījuma ieinteresētām interešu grupām* tiek dota iespēja kultūras
videi atbilstošā* veidā iesaistīties* to apsaimniekošanas darbību plānošanā
un monitoringā, kuras skar viņu intereses.
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7. princips, E PIELIKUMS. Apsaimniekošanas plāna* elementi.
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji iekļauj nacionālajos
standartos un pagaidu nacionālajos standartos sarakstu ar visiem svarīgākajiem
apsaimniekošanas plāna* elementiem, kas uzskaitīti zemāk. Šis saraksts atbilst valstī un
vietējā mērogā spēkā esošajam apsaimniekošanas plānošanas regulējumam.
Standarta izstrādātāji var arī sagatavot atšķirīgus sarakstus atšķirīga veida organizācijām
atbilstoši to apsaimniekošanas darbību mērogam*, intensitātei* un riskam*.
1) Novērtējumu rezultāti, tostarp:
i.

dabas resursi un vides vērtības*, kā noteikts 6. un 9. principā*;

ii.

sociālie, ekonomiskie un kultūrvēsturiskie resursi un to stāvoklis, kā noteikts
6. principā*, 2.–5. principā* un 9. principā*;

iii. nozīmīgi sociāli un vides riski teritorijā, kā noteikts 6. principā*, 2.–5. principā*
un 9. principā*; un
iv. 5.1. kritērijā* un C pielikumā minēto ekosistēmu pakalpojumu* uzturēšana un/vai
uzlabošana .
2) Programmas un pasākumi saistībā ar:
i.

darbinieku* tiesībām, arodveselību un darba drošību, dzimumu līdztiesību*, kā
noteikts 2. principā*;

ii.

pamatiedzīvotājiem *, attiecībām ar vietējo sabiedrību, vietēja mēroga
ekonomisko un sociālo attīstību, kā noteikts 3., 4. un 5. principā*;

iii. ieinteresēto pušu iesaistīšanu* un strīdu* un sūdzību izskatīšanu, kā noteikts 1.,
2. un 7. principā*;
iv. plānotajām apsaimniekošanas darbībām un termiņiem, izmantotajām
mežkopības sistēmām, izmantotajām mežizstrādes metodēm un tehniku, kā
noteikts 10. principā*;
v.

kokmateriālu un citu dabas resursu ieguves apjoma loģiskais pamatojums,
kā norādīts 5. principā*.

3) Dabas aizsardzības* un/vai atjaunošanas* pasākumi saistībā ar:
i.

retām un apdraudētām sugām* un dzīvotnēm*;

ii.

ūdenstilpēm * un piekrastes zonām*;

iii. ainavas* savienojamību*, tostarp sugu izplatīšanās koridoriem;
iv. deklarētajiem ekosistēmu pakalpojumiem*, kā norādīts 5.1. kritērijā* un C pielikumā;
v. reprezentatīviem parauglaukumiem*, kā noteikts 6. principā*; un
vi. augstvērtīgiem* elementiem, kā noteikts 9. principā*.
4) Pasākumi apsaimniekošanas darbību negatīvās ietekmes novērtēšanai, novēršanai un
mazināšanai uz:
i.

vides vērtībām*, kā noteikts 6. un 9. principā*;

ii.

deklarētajiem ekosistēmu pakalpojumiem*, kā norādīts 5.1. kritērijā* un C pielikumā;

iii. sociālajām vērtībām, kā noteikts 2.–5. principā* un 9. principā*;
5) Monitoringa programmas apraksts, kā norādīts 8. principā*, iekļaujot:
i.

pieaugumu un ieguves apjomu, kā noteikts 5. principā*;

ii. noteiktos ekosistēmu pakalpojumus*, kā norādīts 5.1. kritērijā* un C pielikumā;
iii. vides vērtības*, kā noteikts 6. principā*;
iv. apsaimniekošanas darbību ietekmi, kā noteikts 10. principā*;
v. augstvērtīgus* elementus, kā noteikts 9. principā*.
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vi. monitoringa sistēmas, kuras ir plānotas vai jau pastāv, pamatojoties uz ieinteresēto
pušu iesaistīšanos*, kā noteikts 2.–5. principā* un 7. principā*;
vii. kartes, kurās atzīmēti dabas resursi un zemes izmantošanas zonējums
apsaimniekojamā teritorijā*.
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7. princips, F PIELIKUMS. Plānošanas un monitoringa konceptuālais
ietvars.
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji var izmantot šo tabulu, lai
norādītu dažādu apsaimniekošanas plānošanas un monitoringa dokumentu pārskatīšanas biežumu.
Pārskatīšanas biežums ir atkarīgs no esošajiem plānošanas cikliem un no tā, cik nozīmīga ir
informācija un no kāda avota tā saņemta, monitoringa, novērtēšanas un iesaistīšanas* rezultātā.
Monitoringam
Apsaimniekošan
Apsaimniekošan
pakļautie
as plāna*
as plāna*
elementi
pārskatīšanas
paraugs
(nepilnīgs
biežums
saraksts)
Piezīme: plāni
atšķirsies
atkarībā no SIR
un jurisdikcijas

Teritorijas plāns

Monitoringa
biežums

Kas veic šī
elementa
monitoringu?
(Piezīme: tas
atšķirsies
atkarībā no SIR
un jurisdikcijas)

Katru gadu

10. princips
Ūdensteču
šķērsošana

(mežizstrādes
plāns)

FSC
princips*
/
kritērijs*

Uz vietas mežā
un katru gadu

Ceļi

Darbinieki
Darbinieki

10. princips

Darbinieki

6.,10. princips

Uz vietas mežā
un katru gadu
Saglabājamie
elementi

Paraugs katru
gadu
Katru gadu

Biologs-konsulta 6. princips
nts

Retas,
apdraudētas un
izzūdošas sugas
5.2. kritērijs

Katru gadu
Plānošanas
vadītājs

Ikgadējie
ieguves apjomi

Budžets

Iesaistīšanas*
plāns

Katru gadu

Katru gadu

Kaitēkļu un
slimību
uzliesmojumi

Katru gadu,
paraugs

Izdevumi

Katru gadu

Ieguldījums
vietējās
ekonomikas
attīstībā

Katru ceturksni

Biologs-konsulta
nts/ Meža
ministrija
Galvenais
grāmatvedis

5. princips
5. princips

Ģenerāldirektors

Nodarbinātības
Katru gadu
statistika

Ģenerāldirektors 3., 4. princips

Sociālās
vienošanās

Sociālais
koordinators

Katru gadu, vai
kā noteikts
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3., 4. princips

Monitoringam
Apsaimniekošan
Apsaimniekošan
pakļautie
as plāna*
as plāna*
elementi
pārskatīšanas
paraugs
(nepilnīgs
biežums
saraksts)
Piezīme: plāni
atšķirsies
atkarībā no SIR
un jurisdikcijas

Monitoringa
biežums

Kas veic šī
elementa
monitoringu?

FSC
princips*
/
kritērijs*

(Piezīme: tas
atšķirsies
atkarībā no SIR
un jurisdikcijas)

iesaistīšanās*
plānā
Sūdzības

Nepārtraukti
Personāldaļas
vadītājs

5 gadu
apsaimniekošan 5 gadi
as plāns*

Sugu populācijas Jānosaka
Katru gadu

2., 3., 4.
princips

Vides ministrija 6. princips
Meža ministrija 10. princips

Atmirusī koksne

Dabiskā
atjaunošanās
10 gadi
Ilgtspējīgs meža
apsaimniekošan
as plāns*

Vecumklašu
sadalījums

Katru gadu,
paraugs

10 gadi

Koku sadalījums
pa caurmēra
pakāpēm
Pieļaujamais
Katru gadu, ik
ciršanas apjoms pēc 10 gadiem
10 gados

Ekosistēmu
pakalpojumu*
sertifikācijas
dokuments

Vides ministrija 6. princips

5 gadi

Pirms
validācijas
un
pārbaudes

Pirms
validācijas
un
pārbaudes
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5.2. kritērijs
Meža ministrija/
Plānošanas
vadītājs
Ģenerāldirektors C pielikums

8. PRINCIPS. MONITORINGS UN NOVĒRTĒŠANA
Lai īstenotu adaptīvu apsaimniekošanu*, organizācija* uzskatāmi
pierāda, ka tiek veikts monitorings, lai novērtētu to, cik lielā mērā ir
sasniegti apsaimniekošanas mērķi*, kāda ir apsaimniekošanas
darbību ietekme un kādā stāvoklī ir apsaimniekojamā teritorija *,
un ka novērtēšana atbilst apsaimniekošanas darbību mērogam,
intensitātei un riskam*. (Principi un kritēriji V4, 8. princips)
8.1

Organizācija * pārrauga apsaimniekošanas plāna* īstenošanu, tostarp tās
politikas un apsaimniekošanas mērķu*, plānoto darbību un pārbaudāmo
mērķu* izpildi. (jauns)
8.1.1

8.2

Monitoringa īstenošanas procedūras tiek dokumentētas un izpildītas,
novērtējot apsaimniekošanas plāna*, tostarp politikas un
apsaimniekošanas mērķu*, kā arī pārbaudāmu mērķu* izpildi.

Organizācija * pārrauga un novērtē apsaimniekojamā teritorijā* veikto darbību
ietekmi uz vidi un sociālo jomu, kā arī izmaiņas tās vides stāvoklī. (Principi un
kritēriji V4, 8.2. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Šis kritērijs* paredz, ka monitorings tiek
veikts trīs atsevišķās kategorijās, proti, apsaimniekošanas darbību ietekme uz vidi saskaņā ar
10. principu*; apsaimniekošanas darbību ietekme uz sociālo jomu saskaņā ar 1.–5. principu *
un iesaistīšanās* novērtējums atbilstoši 9. principam*; kā arī vides izmaiņas atbilstoši 5., 6. un
9. principam*. Skat. G pielikumu par konkrētām monitoringa prasībām (8.2.1 un
8.2.2. indikators).

8.3

8.4

8.2.1

Apsaimniekošanas darbību ietekmes uz vidi un sociālo jomu monitoringu veic
saskaņā ar G pielikumu.

8.2.2

Vides izmaiņu monitoringu veic saskaņā ar G pielikumu.

Organizācija* analizē monitoringa un novērtēšanas rezultātus un izmanto šīs
analīzes rezultātus, plānojot turpmākās darbības. (Principi un kritēriji V4,
8.4. kritērijs)
8.3.1

Tiek īstenota adaptīva apsaimniekošana*, lai monitoringa rezultātus regulāri
iekļautu plānošanas procesā un jaunajā apsaimniekošanas plānā*.

8.3.2

Ja monitoringa rezultāti liecina par neatbilstībām FSC standartam, tiek
pārskatīti apsaimniekošanas mērķi*, pārbaudāmie mērķi* un/vai
apsaimniekošanas darbības.

Organizācija* bez maksas publisko* monitoringa rezultātu kopsavilkumu,
izņemot konfidenciālu informāciju*. (Principi un kritēriji V4, 8.5. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Šī kritērija* mērķis ir samazināt
organizācijas* administratīvo slogu, sagatavojot monitoringa rezultātu kopsavilkumu un
tādējādi nodrošinot, ka tiek sniegta visaptveroša informācija. Var nodrošināt piekļuvi visiem
monitoringa rezultātiem, ja tas samazina administratīvo slogu. Konfidenciālas informācijas*
piemēri ir doti 7.5. kritērijā*.
8.4.1

8.5

Bez maksas ir publiski pieejams* ieinteresētām pusēm saprotamā formātā
sagatavots monitoringa rezultātu kopsavilkums, kas iekļauj kartes, bet
neiekļauj konfidenciālu informāciju*.

Organizācijai ir un tā izmanto apsaimniekošanas darbību mērogam, intensitātei
un riskam* atbilstošu izsekošanas sistēmu, lai salīdzinātu visu apsaimniekojamā
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teritorijā* esošo produktu, kuri tiek tirgoti kā FSC sertificēti, izcelsmi un apjomu
ar prognozēto ikgadējo apjomu. (Principi un kritēriji V4, 8.3. kritērijs)
8.5.1

Ir ieviesta sistēma, lai izsekotu visu to produktu plūsmai, kuri tiek tirgoti kā
FSC sertificēti produkti.

8.5.2

Informācija par visiem pārdotajiem produktiem ir apkopota un dokumentēta,
norādot:
1) parasto un zinātnisko sugas nosaukumu;
2) produkta nosaukumu vai aprakstu;
3) produkta apjomu (vai daudzumu);
4) informāciju, lai izsekotu materiāla izcelsmi līdz mežizstrādes vietai;
5) mežizstrādes datumu;
6) ja pamata apstrāde notiek mežā, datumu un apstrādāta materiāla apjomu;
7) to, vai materiāls tika pārdots kā FSC sertificēts.

8.5.3

Preču pavadzīmes-rēķinus vai līdzīgus dokumentus uzglabā vismaz piecus
gadus visiem produktiem, kas pārdoti kā FSC sertificēti, un tie ietver vismaz
šādu informāciju:
1) pircēja nosaukumu un adresi;
2)

pārdošanas datumu;

3)

parasto un zinātnisko sugas nosaukumu;

4)

produkta aprakstu;

5)

pārdoto apjomu (vai daudzumu);

6)
7)

sertifikāta kodu; un
FSC norādi „FSC 100%”, kas apliecina, ka produkti tiek pārdoti kā
FSC sertificēti.
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8.princips,G pielikums. Monitoringa prasības.
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Monitoringu iekļauj apsaimniekošanas
plānošanas ciklos, lai monitoringa rezultātus varētu izmantot, pieņemot lēmumus jauna cikla
plānošana sākumstadijā. Skat. 7. principa F pielikumu.
Standarta izstrādātāji izstrādā indikatorus, lai nodrošinātu, ka monitoringa procedūras ir
konsekventas, atkārtojamas un piemērotas kvantitatīvu izmaiņu iekļaušanai laika gaitā, un ka
tās ļauj noteikt riskus* un nelabvēlīgu ietekmi. Monitoringa rezultāti atspoguļo izmaiņas
apsaimniekojamā teritorijā*, kurā darbība gan tiek, gan netiek veikta. Tas nozīmē, ka eksistē
pamata dati.
Papildus prasībai par monitoringa veikšanu saskaņā ar 8.1. un 8.2. kritēriju* standarta
izstrādātāji nacionālajos standartos un pagaidu nacionālajos standartos iekļauj sarakstu ar
visiem attiecīgajiem monitoringa prasību elementiem, kas uzskaitīti zemāk.
Šis saraksts atbilst spēkā esošajām monitoringa prasībām, kas noteiktas valsts un vietējā
mērogā.
Standarta izstrādātāji var arī sastādīt atšķirīgus sarakstus dažāda veida organizācijām
atbilstoši apsaimniekošanas darbību mērogam*, intensitātei* un riskam*.
1) 8.2.1. punktā paredzētais monitorings ir pietiekami efektīvs, lai noteiktu un raksturotu
apsaimniekošanas darbību ietekmi uz vidi, tostarp vajadzības gadījumā:
i.

meža atjaunošanas pasākumu rezultātus (10.1. kritērijs*);

ii.

ekoloģiski vispiemērotāko sugu izmantošanu meža atjaunošanā
(10.2. kritērijs*);

iii. invazīvo sugu izplatību vai citas nevēlamas sekas, kas saistītas ar kādu
invazīvo sugu apsaimniekojamā teritorijā* vai ārpus tās (10.3. kritērijs*);
iv. ģenētiski modificētu organismu* izmantošanu, lai apstiprinātu, ka tie netiek
izmantoti (10.4. kritērijs*);
v.

mežkopības pasākumu rezultātus (10.5. kritērijs*);

vi. mēslojuma* negatīvo ietekmi uz vides vērtībām* (10.6. kritērijs*);
vii. pesticīdu* lietošanas negatīvo ietekmi (10.7. kritērijs*);
viii. bioloģisko augu
(10.8. kritērijs*);

aizsardzības

līdzekļu*

lietošanas

negatīvo

ietekmi

ix. dabas katastrofu* ietekmi (10.9. kritērijs*);
x. infrastruktūras attīstības, transportēšanas un mežkopības ietekmi uz retām un
apdraudētām sugām*, dzīvotnēm*, ekosistēmām* un ainaviskām vērtībām*,
ūdenstilpēm un augsni (10.10. kritērijs*);
xi. mežizstrādes un kokmateriālu izvešanas ietekmi uz nekoksnes
produktiem*, vides vērtībām*, izmantojamiem koksnes atlikumiem un citiem
produktiem un pakalpojumiem (10.11. kritērijs); un
xii. atkritumu* likvidēšanu videi draudzīgā veidā (10.12. kritērijs*).
2) 8.2.1. punktā paredzētais monitorings ir pietiekami efektīvs, lai noteiktu un raksturotu
apsaimniekošanas darbību ietekmi uz sociālo jomu, tostarp vajadzības gadījumā:
 pierādījumus par nelegālām vai neatļautām darbībām (1.4. kritērijs*);


atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem*, vietējiem likumiem*, ratificētām*
starptautiskām konvencijām un obligātiem prakses kodeksiem* (1.5. kritērijs*);



strīdu* un sūdzību izskatīšanu (1.6., 2.6., un 4.6. kritērijs*);



programmas un pasākumus saistībā ar darbinieku* tiesībām (2.1. kritērijs*);



dzimumu līdztiesību*, seksuālu uzmākšanos un dzimumu diskrimināciju
(2.2. kritērijs*);
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programmas un pasākumus saistībā ar darba drošību un veselības
aizsardzību (2.3. kritērijs*);



algu samaksu (2.4. kritērijs*);



darbinieku* apmācību (2.5. kritērijs*);



pesticīdu* izmantošanas gadījumā, pesticīdu ietekmei pakļauto darbinieku*
veselības stāvokli (2.5. un 10.7. kritērijs*);



pamatiedzīvotāju* un vietējo kopienu*, kā arī viņu likumīgo* un paražu
tiesību* noteikšanu (3.1. un 4.1. kritērijs*);



saistošu līgumu* nosacījumu pilnīgu izpildi (3.2. un 4.2. kritērijs*);



attiecības ar pamatiedzīvotājiem* un vietējo sabiedrību (3.2., 3.3. un
4.2. kritērijs*);



vietu, kuras ir īpaši svarīgas pamatiedzīvotājiem* un vietējām kopienām* to
kultūrvēsturiskās, ekoloģiskās, ekonomiskās vai reliģiskās nozīmes dēļ,
aizsardzību* (3.5. un 4.7. kritērijs*);



tradicionālo zināšanu* un intelektuālā īpašuma* izmantošanu (3.6. un
4.8. kritērijs*);



vietējās ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanu (4.2., 4.3. un
4.5. kritērijs*);



daudzveidīgiem ieguvumiem no meža un/vai produktiem (5.1. kritērijs*);



ekosistēmu pakalpojumu* uzturēšanu un/vai uzlabošanu (5.1. kritērijs*);



pasākumiem, kuru mērķis ir uzturēt vai uzlabot ekosistēmu pakalpojumus*
(5.1. kritērijs*);



koksnes un nekoksnes meža produktu* faktisko ieguves apjomu, salīdzinot
ar plānoto ikgadējo ieguves apjomu (5.2. kritērijs*);



vietējo apstrādes uzņēmumu, pakalpojumu sniedzēju un ražotāju izmantošanu, radot
pievienoto vērtību vietējā mērogā (5.4. kritērijs*);



ilgtermiņa* ekonomisko dzīvotspēju* (5.5. kritērijs*); un


augstvērtīgiem* 5. un 6. kategorijas elementiem, kas noteikti 9.1. kritērija*
ietvaros.

3) 8.2.2. punktā paredzētais monitorings ir pietiekami efektīvs, lai noteiktu un
raksturotu vides izmaiņas, tostarp vajadzības gadījumā:
i.

vides vērtības* un ekosistēmas funkcijas*, ieskaitot oglekļa
piesaisti un uzglabāšanu (6.1. kritērijs*); tostarp to noteikto un īstenoto
pasākumu efektivitāti, kuru mērķis ir nepieļaut, mazināt un novērst negatīvo
ietekmi uz vides vērtībām* (6.3. kritērijs*);

ii.

ekosistēmu pakalpojumu* uzturēšana un/vai uzlabošana (5.1. kritērijs*);(ja
organizācija * FSC sistēmas ietvaros apliecina, ka nodrošina ekosistēmu
pakalpojumus*, vai saņem maksājumus par ekosistēmu pakalpojumu*
nodrošināšanu);

iii. retas un apdraudētas sugas*, un to pasākumu efektivitāte, kuri īstenoti, lai šīs
sugas un to dzīvotnes* aizsargātu (6.4. kritērijs*);
iv. reprezentatīvi parauglaukumi*, un to pasākumu efektivitāte, kuri īstenoti, lai tos
saglabātu* un/vai atjaunotu* (6.5. kritērijs*);
v.

dabiskajā areālā sastopamās vietējās sugas* un bioloģisko daudzveidību*, un
to pasākumu efektivitāte, kuri īstenoti, lai tās saglabātu* un/vai atjaunotu*
(6.6. kritērijs*);

vi. ūdensteces, ūdenstilpes*, ūdens daudzums un ūdens kvalitāte, un to
pasākumu efektivitāte, kuri īstenoti, lai tos saglabātu* un/vai atjaunotu*
(6.7. kritērijs*);
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vii. ainaviskas vērtības*, un to pasākumu efektivitāte, kuri īstenoti, lai tās
saglabātu* un/vai atjaunotu* (6.8. kritērijs*);
viii. dabiska meža* transformēšana par plantācijām* vai nemeža* zemju
transformācija (6.9. kritērijs*);
ix. pēc 1994. gada izveidoto plantāciju* statuss (6.10. kritērijs*); un
x.

augstvērtīgi* 1.–4. kategorijas elementi, kas noteikti 9.1. kritērija* ietvaros,
un to pasākumu efektivitāte, kuri īstenoti, lai tos saglabātu un/vai uzlabotu.
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9. PRINCIPS. AUGSTVĒRTĪGI ELEMENTI*
Organizācija* saglabā un/vai vairo augstvērtīgus elementus
apsaimniekojamā teritorijā*, ievērojot piesardzības principu*.
(Principi un kritēriji V4, 8. princips)
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji izstrādā nacionālo
augstvērtīgo* (AV) elementu sistēmu, ko izmanto, lai valstī noteiktu un apsaimniekotu
augstvērtīgos* (AV) elementus, kā arī, lai veiktu to monitoringu.
Izstrādājot šo nacionālo augstvērtīgo* (AV) elementu sistēmu, standarta izstrādātāji ņem vērā:


Augstvērtīgo resursu tīkla izstrādātās „Kopējās vadlīnijas augstvērtīgu elementu
identificēšanai" (pieejamas FSC tīmekļa vietnē);



FSC ievadkursa rokasgrāmatu par SLIMF (pieejama FSC tīmekļa vietnē);



turpmāk doto H pielikumu; un



FSC augstvērtīgu vērtību apsaimniekošanas vadlīnijas, kuras šobrīd izstrādā FSC
International.

Standarta izstrādātāji precizē nacionālajā standartā un pagaidu nacionālajā
standartā, kā organizācijai* ir jāizmanto nacionālā augstvērtīgo elementu sistēma, nosakot
augstvērtīgus elementus* apsaimniekojamā teritorijā* un izstrādājot apsaimniekošanas
stratēģijas, lai aizsargātu šādus elementus.
Gan standarta izstrādātāji, gan organizācija*, nosakot augstvērtīgus elementus*, izmanto
labāko pieejamo informāciju*, tostarp (9.1.1. un 9.2.1. indikators):


augstvērtīgu elementu* apsekojumus apsaimniekojamā teritorijā*;



attiecīgās datu bāzes un kartes;



konsultācijas ar attiecīgiem vietējiem un reģionāliem ekspertiem;



citus pieejamos avotus; un/vai



piesaista zinošu(-s) neatkarīgu(-s) ekspertu(-s) rezultātu pārskatīšanai.

Standarta izstrādātāji izstrādā* indikatorus, kuros tiek ievērots piesardzības princips*,
saskaņā ar kuru augstvērtīgus elementus* uzskata par kritiskiem*, būtiskiem, nozīmīgiem* vai
vērtīgiem, un tādēļ jebkāds augstvērtīga elementa* apdraudējums tiek uzskatīts par smaga
vai neatgriezeniska kaitējuma draudiem. Standarta izstrādātāji piemēro piesardzības
principu* arī nacionālās augstvērtīgo elementu sistēmas izstrādē.
9.1

Iesaistot* ietekmētās ieinteresētās puses*, ieinteresētās interešu grupas* un
izmantojot citas metodes un resursus, organizācija* atbilstoši
apsaimniekošanas darbību ietekmes mērogam, intensitātei un riskam* novērtē
un reģistrē šādu augstvērtīgu elementu* klātbūtni un statusu
apsaimniekojamajā teritorijā*, kā arī augstvērtīgu elementu* sastopamības
iespējamību:
AV1 – sugu daudzveidība. Bioloģiskā daudzveidība*, tostarp endēmiskās sugas un
retas*, apdraudētas* vai izmirstošas sugas, kuras ir nozīmīgas vispasaules,
reģionālā vai konkrētās valsts mērogā.
AV2 – ainavas līmeņa ekosistēmas un mozaīkas. Neskartas mežu ainavas, lielas
ainaviski vērtīgas ekosistēmas* un ekosistēmu mozaīkas, kuras ir nozīmīgas
vispasaules, reģionālā vai konkrētās valsts mērogā, un kur sastopama lielākā daļa
šiem apstākļiem raksturīgo sugu dzīvotspējīgo populāciju to dabiskā izplatībā un
koncentrācijā.
AV3 – ekosistēmas un dzīvotnes. Retas, apdraudētas vai izmirstošas ekosistēmas,
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dzīvotnes* vai refūgijas*.
AV4 – ekosistēmu pakalpojumi kritiskās situācijās. Ekosistēmu pamatpakalpojumi*
kritiskās situācijās, tostarp ūdens sateces baseinu, augsnes un nogāžu aizsardzība,
erozijas kontrole.
AV5 – vietējās sabiedrības vajadzības. Vietas un resursi, kas nozīmīgi vietējo
kopienu vai pamatiedzīvotāju* pamatvajadzību apmierināšanai (piemēram, iztika,
veselība, pārtika, ūdens), kuri noteikti, iesaistot vietējās kopienas vai
pamatiedzīvotājus*.
AV6 – kultūrvēsturiskas vērtības. Vietas, resursi, dzīvotnes* un ainavas*, kuras ir
arheoloģiski vai vēsturiski nozīmīgas vispasaules vai konkrētas valsts mērogā,
un/vai kuras ir nozīmīgas vai svētas vietējām kopienām vai pamatiedzīvotājiem* to
kultūrvēsturiskās, ekoloģiskās, ekonomiskās vai reliģiskās nozīmes dēļ viņu
tradicionālajā kultūrā, un kuras noteiktas, iesaistot šīs vietējās kopienas* vai
pamatiedzīvotājus*. (Principi un kritēriji V4, 9.1. kritērijs un 2014. gada rezolūcija
Nr. 7)

9.2

9.3

9.4

9.1.1

Novērtējums ir sagatavots, izmantojot labāko pieejamo informāciju* un
reģistrētos datus par 9.1. kritērijā* noteikto 1.–6. kategorijas augstvērtīgo*
elementu atrašanās vietu un statusu; augstvērtīgajām teritorijām*, kur tie
sastopami, un to stāvokli.

9.1.2

Novērtējumā izmantoti rezultāti, kas iegūti kultūras videi atbilstošā* veidā
iesaistot* ietekmētās ieinteresētās puses* un ieinteresējās interešu grupas*,
kuras interesē augstvērtīgu elementu* saglabāšana*.

Organizācija* izstrādā efektīvas stratēģijas konstatēto augstvērtīgo elementu*
saglabāšanai un/vai vairošanai, iesaistot* ietekmētās ieinteresētās puses*,
ieinteresētās interešu grupas* un ekspertus. (Principi un kritēriji V4,
9.2. kritērijs)
9.2.1

Apdraudējumu augstvērtīgiem elementiem* nosaka, izmantojot labāko
pieejamo informāciju*.

9.2.2

Tiek izstrādātas apsaimniekošanas stratēģijas un darbības. lai uzturētu un/vai
uzlabotu konstatēto augstvērtīgo elementu* stāvokli un saglabātu
augstvērtīgas teritorijas*, kur tie sastopami, pirms tiek īstenotas
apsaimniekošanas darbības, kuras varētu šos elementus negatīvi ietekmēt.

9.2.3

Ietekmētās ieinteresētās puses*, ieinteresētās interešu grupas* un ekspertus
iesaista apsaimniekošanas stratēģiju un darbību izstrādē, kuru mērķis ir
uzturēt un/vai vairot konstatētos augstvērtīgos elementus*.

9.2.4

Izstrādātās stratēģijas, kuru mērķis ir uzturēt un/vai vairot konstatētos
augstvērtīgos elementus*, dod rezultātus.

Organizācija* īsteno stratēģijas un darbības konstatēto augstvērtīgo elementu*
saglabāšanai un/vai vairošanai. Šīs stratēģijas un darbības īsteno, izmantojot uz
piesardzības principu* balstītu pieeju, un tās atbilst apsaimniekošanas darbību
mērogam, intensitātei un riskam*. (Principi un kritēriji V4, 9.3. kritērijs)
9.3.1

Uztur un/vai vairo augstvērtīgos elementus* un augstvērtīgas teritorijas,* kur
tie sastopami, tostarp īstenojot izstrādātās stratēģijas.

9.3.2

Stratēģijas un darbības nepieļauj kaitējumu un nepakļauj riskam augstvērtīgus
elementus*, pat tad, ja zinātniskā informācija ir nepilnīga vai nepārliecinoša un
ja nav skaidrs, cik trausli un jutīgi ir augstvērtīgie elementi*.

9.3.3

Nekavējoties pārtrauc darbības, kas nodara kaitējumu augstvērtīgiem
elementiem,* un veic pasākumus, lai augstvērtīgos elementus* atjaunotu* un
aizsargātu.

Organizācija* uzskatāmi pierāda, ka regulāri tiek veiks monitorings, lai novērtētu
izmaiņas augstvērtīgo elementu* statusā un pielāgo savas apsaimniekošanas
stratēģijas, lai nodrošinātu to efektīvu aizsardzību*. Monitorings atbilst
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apsaimniekošanas darbību mērogam, intensitātei un riskam* un paredz iesaistīt*
ietekmētās ieinteresētās puses*, ieinteresētās interešu grupas* un ekspertus. (Principi
un kritēriji V4, 9.4. kritērijs)
9.4.1

Regulāras monitoringa programmas ietvaros novērtē:
1) stratēģiju ieviešanu;
2) augstvērtīgo elementu* statusu, tostarp augstvērtīgās teritorijas*, kurās
tie sastopami; un
3) to apsaimniekošanas stratēģiju un darbību efektivitāti, kuru mērķis ir
augstvērtīgu elementu* aizsardzība*, lai tos pilnībā uzturētu un/vai
vairotu.

9.4.2

Monitoringa programma paredz iesaistīt* ietekmētās ieinteresētās puses*,
ieinteresētās interešu grupas* un ekspertus.

9.4.3

Monitoringa programma ir pietiekami plaša mēroga, vispusīga un regulāra, lai
ļautu konstatēt izmaiņas augstvērtīgos elementos*, salīdzinot ar sākotnējo
novērtējumu un statusu, kas tika noteikts katram augstvērtīgam elementam*.

9.4.4

Apsaimniekošanas stratēģijas un darbības pielāgo, kad monitoringa rezultāti
vai cita jauna informācija liecina, ka šīs stratēģijas un darbības nav
pietiekamas, lai nodrošinātu augstvērtīgu elementu* uzturēšanu un/vai
vairošanu.
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9. princips, H pielikums. Stratēģijas augstvērtīgu elementu*
saglabāšanai.
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji ņem vērā šādas
stratēģijas, izstrādājot indikatorus augstvērtīgu elementu* saglabāšanai.
Lai gan stratēģijas augstvērtīgu dabas elementu* saglabāšanai nebūt neaizliedz veikt
mežizstrādi, vienīgais veids, kā saglabāt dažus no augstvērtīgiem elementiem*, ir aizsargāt*
tās augstvērtīgās teritorijas*, kas nodrošina to eksistenci.
AV 1 – aizsargājamās zonas, mežizstrādes ierobežojumi un/vai citas stratēģijas, lai aizsargātu
apdraudētas, izzūdošas un endēmiskas sugas vai vietas, kur sastopama liela bioloģiskās
daudzveidības* koncentrācija, kā arī ekoloģiskās funkcijas un dzīvotnes*, kas nodrošina to
eksistenci, tādā apmērā, lai nepieļautu dzīvotnes* apjoma, viengabalainības, kvalitātes un
dzīvotspējas un sugu izplatības samazināšanos. Ja noteiktais mērķis* ir vērtību vairošana,
veic pasākumus šādu sugu dzīvotņu* apsaimniekošanai, paplašināšanai un/vai atjaunošanai*.
AV 2 – stratēģijas, kas pilnībā saglabā meža* ekosistēmas* neskartas un nodrošina to
bioloģiskās daudzveidības dzīvotspēju, ieskaitot augu un dzīvnieku indikatorsugas,
pamatsugas un/vai ekoģildes, kas sastopamas neskartās dabiska meža* ekosistēmās*.
Piemēram, aizsargājamās* zonas un konkrētiem mērķiem paredzētas teritorijas, kur jebkāda
veida komercdarbība teritorijās, kas nav paredzētas kādam konkrētam mērķim, ir ierobežota,
atļaujot tikai nelielas intensitātes* darbības, kas vienmēr pilnībā saglabā meža* struktūru,
sastāvu, atjaunošanos, kā arī dabisko traucējumu režīmu. Ja noteiktais mērķis* ir vērtību
vairošana, veic pasākumus, lai no jauna savienotu kopā meža* ekosistēmas*, atjaunotu* to
veselumu un dzīvotnes*, kas nepieciešamas bioloģiskai daudzveidībai*.
AV 3 – stratēģijas, kas pilnībā saglabā retu vai apdraudētu ekosistēmu*, dzīvotņu* vai refūgiju*
apmēru un veselumu. Ja noteiktais mērķis* ir vērtību vairošana, veic pasākumus retu vai
apdraudētu ekosistēmu*, dzīvotņu* vai refūgiju* atjaunošanai* un/vai apsaimniekošanai.
AV 4 – stratēģijas, lai aizsargātu jebkādus sateces baseinus, kas ir nozīmīgi vietējām
kopienām*, kuras atrodas apsaimniekojamajā teritorijā* vai lejup pa straumi no tās, un tās
platības, kas ietilpst šajā teritorijā un ir īpaši nestabilas vai pakļautas erozijai. Iespējamie
piemēri ir aizsargājamas* zonas, mežizstrādes un ķīmisku vielu izmantošanas ierobežojumi
un/vai ceļu būves un uzturēšanas ierobežojumi, lai aizsargātu sateces baseinus un platības,
kas atrodas augšup pa straumi un uz stāvām nogāzēm. Ja noteiktais mērķis* ir vērtību
vairošana, veic pasākumus ūdens kvalitātes un kvantitātes atjaunošanai*. Ja starp
noteiktajiem AV 4 ekosistēmu pakalpojumiem* ir klimata regulēšana, īsteno stratēģijas oglekļa
piesaistes un uzglabāšanas uzturēšanai vai uzlabošanai.
AV 5 – izstrādā stratēģijas kopienas un/vai pamatiedzīvotāju* vajadzību aizsardzībai saistībā
ar apsaimniekojamo teritoriju* sadarbībā ar vietējo kopienu* un pamatiedzīvotāju* pārstāvjiem.
AV 6 – izstrādā stratēģijas kultūrvēsturisko vērtību aizsardzībai sadarbībā ar vietējo kopienu*
un pamatiedzīvotāju* pārstāvjiem.
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10. PRINCIPS. APSAIMNIEKOŠANAS DARBĪBU ĪSTENOŠANA
Organizācijas* apsaimniekošanas darbības, ko organizācija* veic
vai kas tiek veiktas tās uzdevumā apsaimniekojamajā teritorijā*
tiek izvēlētas un īstenotas atbilstoši organizācijas* politiskajām
nostādnēm un mērķiem* ekonomikas, vides un sociālajā jomā un
saskaņā ar visiem principiem* un kritērijiem*. (jauns)
10.1

Pēc mežizstrādes vai saskaņā ar apsaimniekošanas plānu* organizācija*
izmanto dabiskās un mākslīgās atjaunošanas metodes, lai savlaicīgi*
atjaunotu mežu, tuvinot to apstākļiem pirms mežizstrādes vai vēl dabiskākiem
apstākļiem*. (jauns)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Pirms mežizstrādes* mežs var būt gan
plantācija*, gan dabisks mežs*. Izstrādājot indikatorus, standarta izstrādātāji ņem vērā šādus
aspektus.


Plantācijas* gadījumā izcirsto koku sugas varētu būt tās pašas, kuras tika iestādītas,
veicot mākslīgo atjaunošanu. Tomēr varētu būt arī pamatoti ekoloģiski, sociāli vai
ekonomiski iemesli, lai šīs sugas mainītu. Saskaņā ar 10.2. kritēriju* izvēlētajām
sugām ir jābūt piemērotām meža augšanas apstākļu tipam attiecīgajā teritorijā un
apsaimniekošanas mērķiem*.



Citzemju sugu gadījumā to izmantošanu ierobežo 10.2. kritērijs*, nosakot, ka
priekšroka ir dodama vietējām sugām, kā arī 10.3. kritērijā* noteiktie invazīvo citzemju
sugu kontroles un riska mazināšanas pasākumi.



Attiecībā uz dabiskiem mežiem* viens no apsvērumiem, kas jāņem vērā saistībā ar
meža atjaunošanu, ir audzes stāvoklis pirms mežizstrādes*, proti, vai tās bija
iepriekšējās mežizstrādes un mežkopības darbību vai dabas stihiju sekas, kas
noplicināja meža teritoriju. Tāpēc mērķis* pēc mežizstrādes ir uzlabot degradētas
teritorijas, tuvinot tās dabiskākiem apstākļiem*.



Saistībā ar dabiskiem mežiem* svarīgs mērķis* ir visā apsaimniekojamā teritorijā*
nodrošināt vietējo sugu bagātību gan populāciju, gan skaita ziņā. To var nodrošināt,
izmantojot „dabisko variāciju diapazona” koncepciju, jo meži laika gaitā mainās. Šī
pieeja ļauj organizācijai* pielāgot darbības mežaudžu līmenī vai cirsmu platības ziņā
tikmēr, kamēr sugu daudzveidība apsaimniekojamajā teritorijā*, tostarp
apsaimniekojamajās mežaudzēs, atbilst dabiskās variācijas diapazonam, vienlaikus
ļaujot vietējām sugām migrēt klimata pārmaiņu rezultātā.



Mežaudzes atjaunošanās parasti notiek ātrāk platībās, kur tiek izmantota stādīšana
jeb mākslīgā atjaunošana, nevis dabiskā atjaunošanās. Tomēr šis kritērijs* nenosaka,
ka priekšroka dodama stādīšanai, lai saīsinātu mežaudzes atjaunošanās laiku, jo
dažos gadījumos dabiskā atjaunošanās ir daudz piemērotāka organizācijas* mērķu*
sasniegšanai, savukārt citos gadījumos piemērotāka ir stādīšana.



Atjaunošanas metodes nedrīkst būt pretrunā 6. principa* prasībām. Saskaņā ar
6.9. un 6.10. kritēriju* šīs metodes nedrīkst novest pie zemes transformācijas, sugu
vai to ģenētiskās daudzveidības zuduma apsaimniekojamajā teritorijā*, vai nodarīt
kaitējumu citām vides vērtībām*.
10.1.1

Cirsmās pēc mežizstrādes savlaicīgi* veic meža atjaunošanu, kas
1) aizsargā ietekmētās vides vērtības*; un
2) ir piemērota, lai atjaunotu mežaudzi, kāda tā bija pirms mežizstrādes*, vai
izveidotu dabiska meža* sastāvu un struktūru.

10.1.2

Atjaunošanu* īsteno tā, lai:
1) pēc koku izciršanas esošajās plantācijās* atjaunotu veģetāciju, kāda bija
pirms mežizstrādes vai arī veidotu pēc iespējas dabiskākus apstākļus*,
izmantojot meža augšanas apstākļu tipam piemērota sugas;
2)

dabiskos mežos* pēc mežizstrādes atjauno mežaudzi, kāda tā bija pirms
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mežizstrādes vai veido pēc iespējas dabiskākus apstākļus*,
3) noplicinātus dabiskos mežos* pēc mežizstrādes atjauno maksimāli tuvu
dabiskajiem apstākļiem*.
10.2

Organizācija* mežaudžu atjaunošanai izmanto tādas sugas, kuras ir piemērotas
meža augšanas apstākļu tipam attiecīgajā teritorijā, kā arī apsaimniekošanas
mērķiem*. Organizācija* atjaunošanai izmanto vietējās sugas* un vietējos
genotipus*, ja vien nav skaidra un pārliecinoša pamatojuma citzemju sugu
izmantošanai. (Principi un kritēriji V4, 10.4. un 10.8. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Ja tādu sugu un genotipu izmantošana, kuri
nav vietējas izcelsmes, vai citzemju sugu* izmantošana ir saskaņota valsts mērogā, standarta
izstrādāji sagatavo pamatojumu to izmantošanai (10.2.1. indikators).
Šis pamatojums var balstīties uz:


pieauguma rādītājiem, kas neatbilst apsaimniekošanas mērķiem*;



ieguves apjomiem, ko nevar nodrošināt vietējās sugas;




vietējo sugu* un/vai vietējo genotipu* izzušanu;
vietējo sugu* un/vai vietējo genotipu* nepietekamo izturību pret slimībām un
kaitēkļiem;



resursu, piemēram, ūdens nepietiekamību;



degradētu lauksaimniecības zemju un ganību apmežošanu;



pielāgošanos klimata pārmaiņām; vai



spēju uzkrāt oglekli.
10.2.1 Atjaunošanai izvēlētās sugas* ir piemērotas meža augšanas apstākļu tipam
attiecīgajā teritorijā, ir vietējās izcelsmes sugas*, ja vien nav skaidra un
pārliecinoša pamatojuma citzemju sugu* vai genotipu* izmantošanai.
10.2.2 Atjaunošanai izvēlētās sugas atbilst atjaunošanas mērķiem* un
apsaimniekošanas mērķiem*.

10.3

Organizācija* izmanto citzemju sugas* tikai tādā gadījumā, ja zināšanas un/vai
pieredze liecina, ka ir iespējams kontrolēt jebkādu invazīvo ietekmi un ir ieviesti
efektīvi riska mazināšanas pasākumi (Principi un kritēriji V4, 6.9. un
10.8. kritērijs)
10.3.1 Citzemju sugas* izmanto tikai tad, ja pieredze un/vai zinātniskās izpētes
rezultāti apliecina, ka ir iespējams kontrolēt šo sugu invazīvo ietekmi.
10.3.2 Citzemju sugas* izmanto tikai tad, ja ir ieviesti efektīvi riska mazināšanas
pasākumi, lai kontrolētu to izplatību ārpus teritorijas, kurās tās introducētas.
10.3.3 Organizācija* kontrolē introducēto invazīvo sugu* izplatību.
10.3.3 Organizācija* veic apsaimniekošanas darbības (vēlams sadarbībā ar
atsevišķām regulatīvām iestādēm, ja tādas ir), lai kontrolētu tādu citzemju
sugu* invazīvo ietekmi, kuras nav introducējusi pati organizācija*.

10.4

Organizācija* neizmanto apsaimniekojamā teritorijā* ģenētiski modificētus
organismus*. (Principi un kritēriji V4, 6.8. kritērijs)
10.4.1 Netiek izmantoti ģenētiski modificēti organismi*.

10.5

Organizācija* izmanto tādas mežkopības metodes, kas ir piemērotas veģetācijai,
sugām, teritorijai un apsaimniekošanas mērķiem*. (jauns)
10.5.1 Izmantotās mežkopības* metodes ir piemērotas veģetācijai, sugām un
teritorijai un apsaimniekošanas mērķiem*.

10.6

Organizācija* samazina mēslojuma* izmantošanu vai neizmanto to vispār.
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Izmantojot mēslojumu *, organizācija* uzskatāmi demonstrē, ka ekoloģiskie un
ekonomiskie ieguvumi ir līdzvērtīgi vai lielāki par ieguvumiem, ko dod tādu
mežkopības metožu izmantošana, kur nav vajadzīga mēslojuma* izmantošana,
kā arī nepieļauj, mazina un/vai novērš kaitējumu vides vērtībām*, tostarp
augsnei. (Principi un kritēriji V4, 10.7. kritērijs un 2014. gada rezolūcija Nr. 7
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji izstrādā indikatorus, lai
nacionālajos standartos un pagaidu nacionālajos standartos iekļautu prasību, ka izmantojot
mēslojumu*, tiek veidotas buferzonas, lai nepieļautu mēslojuma* izmantošanu ap retu augu
sugu atradnēm, piekrastes zonās*, pie ūdenstecēm* un ūdenstilpēm*. (10.6.4. indikators).
10.6.1 Mēslojuma* izmantošanu samazina vai arī to nelieto vispār.
10.6.2 Izmantojot mēslojumu*, ekoloģiskie un ekonomiskie ieguvumi ir līdzvērtīgi vai
lielāki par ieguvumiem, ko dod tādu mežkopības metožu izmantošana, kur nav
vajadzīga mēslojuma* izmantošana.
10.6.3 Izmantojot mēslojumu*, reģistrē tā veidu, koncentrāciju, izmantošanas
biežumu un vietu.
10.6.4 Izmantojot mēslojumu*, aizsargā vides vērtības*, tostarp veicot pasākumus, lai
novērstu kaitējumu.
10.6.5 Kaitējumu vides vērtībām*, kas radies mēslojuma* izmantošanas rezultātā,
mazina vai novērš.
10.7

Organizācija izmanto integrētas kaitēkļu apkarošanas un mežkopības*
sistēmas, kurās ķīmiskie pesticīdi* netiek izmantoti, tiek izmantoti maz vai to
izmantošana tiek pakāpeniski samazināta. Organizācija* neizmanto nekādus
ķīmiskos pesticīdus*, ko aizliedz izmantot FSC politika. Izmantojot pesticīdus*,
organizācija* nepieļauj, mazina un/vai novērš kaitējumu vides vērtībām* un
cilvēku veselībai. (Principi un kritēriji V4, 6.6. un 10.7. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Izstrādājot indikatorus, standarta izstrādātāji
iekļauj tajos attiecīgās prasības, kas noteiktas „FSC rokasgrāmatā integrētas kaitēkļu
apkarošanas, slimību un nezāļu kontrolei FSC sertificētos mežos un plantācijās” (2009. g.),
saistītās politikas nostādnēs, vadlīnijās, rekomendācijās un citos normatīvos FSC dokumentos.
(10.7.1. indikators).
Standarta izstrādātāji iekļauj atsauci uz ILO dokumentu „Drošības pasākumi, izmantojot
ķīmiskas vielas” (Ženēva, ILO, 1993. g.) vai izmanto atbilstošās prasības no tā, vai interpretē šo
dokumentu, izstrādājot prasības nacionālajos standartos un pagaidu nacionālajos standartos
(10.7.4. indikators).
10.7.1 Tiek izmantota integrēta kaitēkļu apkarošanas sistēma, tostarp izvēloties tādas
mežkopības* metodes, lai pakāpeniski samazinātu ķīmisko pesticīdu*
izmantošanas biežumu, apjomu un koncentrāciju, cenšoties pilnībā atteikties
no pesticīdu* izmantošanas vai ierobežojot to lietošanu.
10.7.2 Ķīmiskos pesticīdus*, ko FSC pesticīdu politika aizliedz izmantot, nelieto un
neuzglabā apsaimniekojamajā teritorijā*, ja vien nav saņemta izņēmuma
atļauja no FSC.
10.7.3 Tiek veikta izmantoto pesticīdu* uzskaite, norādot tirdzniecības nosaukumu,
aktīvo sastāvdaļu, aktīvās sastāvdaļas izmantoto daudzumu, izmantošanas
laiku, vietu un platību, kā arī izmantošanas iemeslu.
10.7.4 Pesticīdu* izmantošana atbilst ILO dokumenta „Drošības pasākumi, izmantojot
ķīmiskas vielas” prasībām par pesticīdu* pārvadāšanu, uzglabāšanu, lietošanu
un savākšanu avārijas noplūdes gadījumā.
10.7.5 Izmantojot pesticīdus*, pielieto metodes, lai pēc iespējas samazinātu
FSC-STD-60-004 V1-0 LV
STARPTAUTISKIE VISPĀ RĒ JIE INDIKATORI
Lapa 62 no 79

izmantoto pesticīdu* daudzumu, vienlaikus sasniedzot vēlamo rezultātu, un
efektīvi aizsargā apkārtnes ainavu*.
10.7.6 Izmantojot pesticīdus*, kaitējumu vides vērtībām* un cilvēku veselībai nepieļauj
un mazina, vai novērš kaitējuma skartajās vietās.
10.7.7 Izmantojot pesticīdus*:
1) izvēlētais pesticīds*, tā pielietojuma metode, laiks un veids rada
vismazāko iespējamo risku cilvēkiem un blakussugām, un;
2) objektīvi pierādījumi uzskatāmi parāda, ka pesticīds* ir vienīgais
iedarbīgais, praktiskais un ekonomiski izdevīgākais kaitēkļu apkarošanas
veids.
10.8

Organizācija* samazina, pārrauga un stingri kontrolē bioloģisko kontroles
aģentu* izmantošanu saskaņā ar starptautiski pieņemtiem zinātniskiem
protokoliem*. Izmantojot bioloģiskos kontroles aģentus*, organizācija*
nepieļauj, mazina un/vai novērš vides vērtībām* nodarīto kaitējumu. (Principi un
kritēriji V4, 6.8. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji iekļauj atsauci uz
starptautiski pieņemtiem zinātniskiem protokoliem* saistībā ar bioloģiskiem kontroles
aģentiem* vai iekļauj atbilstošas šo protokolu prasības, tostarp prasības, ko paredz FAO
eksotisko bioloģisko kontroles aģentu importēšanas un pielietošanas kodekss un valstu tiesību
akti, ja tādi ir šajā jomā (10.8.2. indikators).
10.8.1 Bioloģisko kontroles aģentu* izmantošanu samazina, pārrauga un kontrolē.
10.8.2 Bioloģisko kontroles aģentu* izmantošana atbilst starptautiski pieņemtiem
zinātniskiem protokoliem*.
10.8.3 Bioloģisko kontroles aģentu* izmantošanu reģistrē, norādot to veidu,
daudzumu, izmantošanas laiku, vietu un iemeslu.
10.8.4 Izmantojot bioloģiskos kontroles aģentus*, kaitējumu vides vērtībām* nepieļauj
un mazina, vai novērš kaitējuma skartajās vietās.
10.9

Organizācija* novērtē riskus* un veic pasākumus, kuri samazina dabas
katastrofu* iespējamo negatīvo ietekmi atbilstoši mērogam, intensitātei un
riskam*. (jauns)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji nosaka dabas
katastrofu* biežumu, izplatību un smaguma pakāpi reģiona un valsts līmenī (10.9.1. indikators).
Turklāt standarta izstrādātāji nosaka gan risku*, kas var pieaugt apsaimniekošanas darbību
rezultātā (10.9.3. indikators), gan iespējamos līdzekļus, kā šo pieaugošo risku* varētu mazināt
(10.9.4. indikators)
Zinot, ka dabas katastrofas* iekļauj arī tādus dabiskus traucējumus kā vējš un uguns, šajos
gadījumos, mēģinot mazināt dabas katastrofu* ietekmi, būtu jācenšas nodrošināt stabilitāte un
atjaunošanās spēja, nevis jācenšas kontrolēt vai novērst dabas katastrofas* (10.9.2. un
10.9.4. indikators).
10.9.1 Ir novērtēta dabas katastrofu* iespējamā negatīvā ietekme uz infrastruktūru*,
meža* resursiem un kopienām apsaimniekojamajā teritorijā*.
10.9.2 Apsaimniekošanas pasākumi mazina šo ietekmi.
10.9.3 Ir noteikts risks*, ka apsaimniekošanas pasākumi var palielināt dabas
katastrofu* biežumu, izplatību vai smaguma pakāpi attiecībā uz tām dabas
katastrofām*, ko apsaimniekošana var ietekmēt.
10.9.4 Apsaimniekošanas darbības pielāgo un/vai izstrādā un īsteno pasākumus, kas
samazina konstatētos riskus*.
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10.10

Organizācija* īsteno infrastruktūras attīstību*, transportēšanu un mežkopību* tā,
lai aizsargātu ūdens resursus un augsni un lai neradītu, mazinātu un/vai
novērstu kaitējumu retām un apdraudētām sugām*, dzīvotnēm*, ekosistēmām*
un ainavas vērtībām*. (Principi un kritēriji V4, 6.5. kritērijs)
10.10.1 Infrastruktūras* izveidošana, uzturēšana un izmantošana, kā arī
transportēšana tiek organizēta tā, lai aizsargātu 6.1. kritērijā* noteiktās vides
vērtības*.
10.10.2 Mežkopības* pasākumus organizē tā, lai aizsargātu 6.1. kritērijā* noteiktās
vides vērtības*.
10.10.3 Traucējumi vai kaitējums ūdenstecēm*, ūdenstilpēm*, augsnei*, retām un
apdraudētām sugām*, dzīvotnēm*, ekosistēmām* un ainavas vērtībām* tiek
savlaicīgi* aizkavēts, mazināts vai novērsts, bet apsaimniekošanas darbības
mainītas tā, lai nepieļautu turpmāku kaitējumu.

10.11

Organizācija* apsaimniekošanas darbības, kas saistītas ar koksnes un
nekoksnes produktu* iegūšanu, veic tā, lai saglabātu vides vērtības*, mazinātu
koksnes atliekas, kā arī nenodarītu kaitējumu citiem produktiem un
pakalpojumiem. (Principi un kritēriji V4, 5.3. un 6.5. kritērijs)

NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM: Standarta izstrādātāji iekļauj atsauci uz
šādiem dokumentiem vai attiecīgas to prasības, ja tos piemēro valsts līmenī (10.11.1. un
10.11.4. indikators):
•

FAO mežizstrādes labas prakses kodeksu;

•

saudzējošas mežizstrādes prakses dokumentiem.

Standarta izstrādātāji izstrādā indikatorus, lai novērstu augstvērtīgāko koku izciršanu*
(10.11.2. indikators).
10.11.1 Koksnes un nekoksnes produktu* ieguvi īsteno tā, lai saglabātu vides
vērtības*, kā noteikts 6.1. kritērijā*.
10.11.2 Mežizstrādes prakse ļauj optimizēt meža* produktu un koksnes atlieku
izmantošanu.
10.11.3 Atstāj pietiekami daudz atmirušās koksnes, kritalu un meža* struktūru, lai
saglabātu vides vērtības*.
10.11.4 Mežizstrādes prakse nenodara kaitējumu atstātajiem ekoloģiskajiem kokiem,
koksnes atliekām uz zemes un citām vides vērtībām*.
10.12 Organizācija* likvidē atkritumus* videi draudzīgā veidā (Principi un kritēriji V4,
6.7. kritērijs)
NORĀDĪJUMI STANDARTA IZSTRĀDĀTĀJIEM. Standarta izstrādātāji sniedz atsauci uz
valsts tiesību aktiem, ko piemēro atkritumu* apsaimniekošanai videi draudzīgā veidā, vai
gadījumos, kad valsts tiesību akti neparedz šādas prasības vai ja šādu tiesību aktu nav,
izstrādā papildu indikatorus.
10.12.1 Visu atkritumu* savākšana, satīrīšana, transportēšana un likvidēšana notiek
videi draudzīgā veidā, saglabājot vides vērtības*, kā noteikts 6.1. kritērijā*.
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G Terminu vārdnīca
Šī terminu vārdnīca pārsvarā ietver starptautiski atzītas definīcijas, kas ņemtas no tādiem
avotiem kā, piemēram, ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO), 1992. gada
Konvencija par bioloģisko daudzveidību un 2005. gada Tūkstošgades ekosistēmu novērtējums.
Dažas definīcijas aizgūtas no tiešsaistes terminu vārdnīcām, kas pieejamas Starptautiskās
dabas un dabas resursu aizsardzības savienības (IUCN), Starptautiskās Darba organizācijas
(ILO) un Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Invazīvo svešzemju sugu programmas
vietnēs. Ja ir izmantoti citi avoti, tiem ir pievienota attiecīga atsauce.
Norāde „definīcija balstīta uz” nozīmē, ka definīcija izveidota, pārveidojot jau esošu definīciju,
kas atrodama starptautiskā avotā. Vispārējos starptautiskajos indikatoros lietotie termini, ja tie
nav definēti šajā terminu vārdnīcā vai citos FSC normatīvajos dokumentos, ir lietoti atbilstoši to
definējumam „Oksfordas angļu valodas skaidrojošajā vārdnīcā”.
Adaptīva apsaimniekošana – sistemātiska apsaimniekošanas politikas un prakses pastāvīga
uzlabošana, mācoties no jau īstenoto pasākumu rezultātiem (Avots: definīcija balstīta uz
Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības (IUCN) formulējumu. Terminu
definīcijas pieejamas IUCN vietnē).
Ietekmētā ieinteresētā puse – jebkura persona, personu grupa vai organizācija, kas ir
pakļauta vai varētu tikt pakļauta apsaimniekojamā teritorijā īstenoto darbību ietekmei. Tādas,
piemēram, ir personas, personu grupas vai organizācijas, kas atrodas apsaimniekojamās
teritorijas kaimiņos, bet ne tikai, jo tie var būt arī zemes īpašnieki, kas atrodas upes lejtecē.
Turpmāk ir minēti ietekmēto ieinteresēto pušu piemēri:
vietējā kopiena;
pamatiedzīvotāji;

darbinieki;

meža iemītnieki;

kaimiņi;

straumes lejtecē esošie zemes īpašnieki;

vietējie pārstrādātāji;

vietējie uzņēmumi;

īpašumtiesību un izmantošanas tiesību īpašnieki, tostarp zemes īpašnieki;

organizācijas, kas ir pilnvarotas vai kuras rīkojas ietekmēto ieinteresēto pušu vārdā,
piemēram, sociālās un vides aizsardzības NVO, arodbiedrības u.c.
(Avots: FSC-STD-01-001 V5-0).



Citzemju sugas – sugas, apakšsugas vai zemāki taksoni, kas ir ieviesti ārpus to kādreizējā vai
esošā dabiskā izplatības areāla; ietver tādu sugu daļas, gametas, sēklas, olas vai citus
reproduktīvos elementus, kuri spēj izdzīvot un vēlāk vairoties (avots: Konvencija par bioloģisko
daudzveidību (CBD), Invazīvo citzemju sugu programma. Terminu vārdnīca pieejama CBD
vietnē).
Piemērojamie tiesību akti – tiesību akti, kas organizācijai* kā juridiskai personai vai
uzņēmumam ir jāievēro apsaimniekojamajā teritorijā un tās labā, kā arī tie tiesību akti, kuri
ietekmē FSC principu un kritēriju īstenošanu. Tie ir gan (Saeimas apstiprinātie) likumi, gan
Ministru Kabineta noteikumi, gan tiesas spriedumi, papildu noteikumi, saistītās administratīvās
procedūras un valsts Konstitūcija (ja tāda ir), kas vienmēr prevalē pār citiem tiesiskiem
instrumentiem. (Avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Ūdens nesējslānis – veidojums, veidojumu grupa vai daļa no veidojuma, kas satur pietiekamu
piesātinātu ūdeni caurlaidīgu materiālu, lai apgādātu akas un avotus ar nozīmīgu daudzumu
ūdens, tādējādi ļaujot šai vienībai iegūt ekonomisku vērtību kā ūdens ieguves avotam
konkrētajā reģionā. (Avots: Gratzfeld, J. 2003. Extractive Industries in Arid and Semi-Arid
Zones („Ieguves rūpniecības neauglīgās un daļēji neauglīgās teritorijās”), IUCN).
Labākā pieejamā informācija – dati, fakti, dokumenti, ekspertu slēdzieni un dabā veikto
apsekojumu rezultāti vai konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm, kas ir visuzticamākā,
precīzākā, pilnīgākā un/vai atbilstošākā informācija, ko var iegūt ar saprātīgām* pūlēm un
izmaksām atbilstoši apsaimniekošanas darbību mērogam* un intensitātei* un izmantojot uz
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piesardzības principu* balstītu pieeju.
Saistošs līgums – rakstisks vai mutisks darījums vai līgums, kas līgumslēdzējām pusēm ir
obligāti izpildāms un kura izpildi nosaka likums. Līgumslēdzējas puses dara to pēc savas brīvas
gribas un brīvprātīgi to pieņem.
Bioloģiskā daudzveidība – dzīvo organismu formu dažādība visās vidēs, tostarp sauszemes,
jūras un citās ūdens ekosistēmās un ekoloģiskajos kompleksos, kuru sastāvdaļas tie ir.
Bioloģisko daudzveidību aplūko ģenētiskajā, sugu un ekosistēmu līmenī. (Avots: Bioloģiskās
daudzveidības konvencija, 2. pants, 1992. g.)
Bioloģiskie kontroles aģenti – organismi, kurus izmanto, lai iznīcinātu vai regulētu citu dzīvo
organismu populācijas. (Avots: definīcija balstīta uz FSC-STD-01-001 V4-0 un IUCN
formulējumiem. Terminu definīcijas pieejamas IUCN vietnē)
Konfidenciāla informācija – privātas dabas fakti, dati un saturs, kas, kļūstot publiski
pieejama, var pakļaut riskam organizāciju*, tās uzņēmējdarbības intereses vai attiecības ar
ieinteresētajām pusēm, klientiem un konkurentiem.
Pretrunas starp principiem un kritērijiem un normatīviem aktiem – situācijas, kad
vienlaikus nav iespējams ievērot gan principu un kritēriju prasības, gan likumā noteiktās
prasības (avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Savienojamība – norāda koridora, tīkla vai veidojuma savienojamības vai telpiskās
nepārtrauktības pakāpi. Jo mazāk pārrāvumu, jo lielāka savienojamība. Iever strukturālas
savienojamības jēdzienu; funkcionāla vai uzvedības nepārtrauktība norāda uz to, cik savienota
ir kāda teritorija kāda procesa vajadzībām, piemēram, kā sugu pārvietošanās koridors cauri
dažāda veida ainavas elementiem. Ūdens vides savienojamība nodrošina vielu un organismu
piekļuvi un pārvietošanos gruntsūdenī un virszemes ūdeņos starp dažāda veida ūdens
ekosistēmu fragmentiem. (Avots: definīcija balstīta uz R.T.T. Forman. 1995. Land Mosaics. The
Ecology of Landscapes and Regions („Zemes mozaīkas. Ainavu un reģionu ekoloģija”)
Cambridge University Press, 632. lpp.).
Saglabāšana/aizsardzība – abus šos terminus lieto kā sinonīmus attiecībā uz
apsaimniekošanas darbībām, kuru mērķis ir ilgtermiņā saglabāt konstatētās vides vai
kultūrvēsturiskās vērtības. Apsaimniekošanas darbības var būt dažādas, sākot ar nekādu vai
minimālu iejaukšanos un beidzot ar konkrētiem pasākumiem un darbībām, kuru mērķis ir
saglabāt šīs konstatētās vērtības vai nepieļaut traucējumus šajās vietās. (Avots:
FSC-STD-01-001 V5-0).
Aizsargājamo teritoriju tīkls – tās apsaimniekojamās teritorijas* daļas, kurās
saglabāšana un aizsardzība ir primārais un dažkārt arī vienīgais mērķis; šādas teritorijas ir,
piemēram, reprezentatīvi parauglaukumi*, aizsargājamas zonas*, aizsargājamas teritorijas*,
savienoti* sugu pārvietošanās koridori un augstvērtīgas teritorijas*.
Aizsargājamas zonas un aizsargājamas teritorijas – noteiktas teritorijas, kas izveidotas un
tiek apsaimniekotas galvenokārt tādēļ, lai aizsargātu sugas, dzīvotnes, ekosistēmas,
ainaviskas vērtības vai citus konkrētajai vietai raksturīgus elementus to vides vai
kultūrvēsturiskās vērtības dēļ, vai monitoringa, novērtēšanas vai izpētes nolūkos, kuros ne
vienmēr ir aizliegtas citas apsaimniekošanas darbības. Šajos principos un kritērijos abus
terminus lieto kā sinonīmus, taču tas nenozīmē, ka viens no terminiem vienmēr norāda
striktākus saglabāšanas vai aizsardzības pasākumus nekā otrs. Terminu „īpaši aizsargājama
dabas teritorija” nelieto attiecībā uz šīm vietām, jo šis termins apzīmē likumā* noteiktu vai
oficiālu statusu, ko daudzās valstīs nosaka tiesību akti. Šo principu un kritēriju kontekstā,
apsaimniekojot šīs teritorijas, būtu vairāk jātiecas uz aktīvu saglabāšanu, nevis pasīvu
aizsardzību. (Avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Kritisks – kritisks vai fundamentāls 9. principa un augstvērtīgu elementu (AV) kontekstā
apzīmē kaut ko neaizstājamu un attiecas uz gadījumiem, kad šī augstvērtīgā elementa zudums
vai tā būtisks bojājums radītu nopietnu kaitējumu vai zaudējumus ietekmētajām ieinteresētajām
pusēm. Ekosistēmu pakalpojumu uzskata par kritisku (AV 4), ja tā zudums varētu ļoti negatīvi
ietekmēt vietējo kopienu labklājību, veselību vai izdzīvošanu, vidi, augstvērtīgos elementus
(AV) vai svarīgu infrastruktūras objektu (ceļu, aizsprostu, ēku, utt.) darbību. Kritiskums šajā
kontekstā attiecas uz dabas resursu, vides, sociālo un ekonomisko vērtību svarīgumu un risku,
kādam tie pakļauti. (Avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
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Kritērijs – pārbaudes līdzeklis, lai noteiktu, vai (meža apsaimniekošanas) principa prasības ir
izpildītas vai ne (Avots: FSC-STD-01-001 V4-0).
Kultūras videi atbilstoši [mehānismi] – ir līdzekļi/pieejas mērķa grupu sasniegšanai, kuri
atbilst mērķauditorijas tradīcijām, vērtībām, pasaules uztverei un dzīvesveidam.
Paražu tiesību normas – savstarpēji saistītas paražu tiesības var uzskatīt par
paražu tiesību normām. Dažās jurisdikcijās paražu tiesības ir līdzvērtīgas normatīviem aktiem
konkrētā kompetences jomā, bet noteiktām etniskām vai sociālām grupām tās var pat aizstāt
normatīvos aktus. Dažās jurisdikcijās paražu tiesību normas papildina
spēkā esošos likumus un tās piemēro īpašos gadījumos (avots: definīcija balstīta uz
N.L. Peluso and P. Vandergeest. 2001. Genealogies of the political forest and customary
rights in Indonesia, Malaysia and Thailand, Journal of Asian Studies („Politisko meža un paražu
tiesību izcelsme Indonēzijā, Malaizijā un Taizemē, Āzijas studiju žurnāls”) 60(3):761-812)
Paražu tiesības – tiesības, kas veidojušās ilgā laika periodā vienmēr atkārtojošos ieradumu vai
paradumu rezultātā, un tādēļ ieguvušas likuma spēku noteiktā ģeogrāfiskā vai sociālā vidē.
(Avots: FSC-STD-01-001 V4-0).
Strīds – starptautiskajos vispārējos indikatoros par strīdu uzskata jebkuras personas vai
organizācijas paustu neapmierinātību, kas iesniegta organizācijai* kā sūdzība par tās
īstenotajām apsaimniekošanas darbībām vai tās atbilstību FSC principiem un kritērijiem, uz
kuru ir jāatbild (avots: definīcija balstīta uz FSC-PRO-01-005 V3-0 „Pārsūdzību izskatīšana“).
Būtiski ieildzis strīds – strīds*, kura izskatīšana vairāk nekā divas reizes pārsniedz FSC
sistēmā noteikto strīdu izskatīšanas periodu (t.i., ilgāk nekā 6 mēnešus pēc sūdzības
saņemšanas; definīcija balstīta uz FSC-STD-20-001).
Nozīmīgs strīds – starptautiskajos vispārējos indikatoros par nozīmīgu strīdu* uzskata strīdu*,
kas atbilst vienam vai vairākiem no šiem nosacījumiem:


tas ietekmē pamatiedzīvotāju* un vietējās kopienas* likumīgās* vai paražu
tiesības*;



apsaimniekošanas darbību negatīvā ietekme ir tik liela, ka to nevar novērst vai
mazināt;



notiek fiziska vardarbība; vai



īpašuma iznīcināšana;



ir militāru spēku klātbūtne;



notiek meža* nozares darbinieku* un ieinteresēto pušu* iebiedēšana.

Standartā izstrādātājiem šis saraksts ir jāpielāgo vai jāpaplašina.
Ekonomiskā dzīvotspēja – spēja attīstīties un izdzīvot kā relatīvi neatkarīgai sociālai,
ekonomiskai vai politiskai vienībai. Ekonomiskā dzīvotspēja nav sinonīms vārdam rentabilitāte,
bet rentabilitāte tai var būt nepieciešama (avots: definīcija balstīta uz Eiropas Vides aģentūras
vietnē sniegto aprakstu).
Ekosistēma – augu, dzīvnieku un mikroorganismu funkcionāli saistīta kopa un to nedzīvā vide,
kura savstarpēji mijiedarbojas (avots: 1992. gada Konvencija par bioloģisko daudzveidību,
2. pants).
Ekosistēmas funkcija – raksturīga ekosistēmas īpašība, kas saistīta ar nosacījumu un
procesu kopumu (piemēram, primārā produktivitāte, pārtikas ķēdes, bioķīmisko ciklu
regulācija), kurš ļauj ekosistēmai saglabāt viengabalainību. Ekosistēmas funkcijas ietver tādus
procesus kā sairšana, ražošana, barības vielu aprite, kā arī uzturvielu un enerģijas plūsmas.
FSC kontekstā šī definīcija ietver ekoloģiskus un evolucionārus procesus, piemēram, gēnu
plūsmu un traucējumu režīmus, atjaunošanās ciklus un ekoloģiskās sucekcijas stadijas. (Avots:
definīcija balstīta uz R. Hassan, R. Scholes and N. Ash 2005. Ecosystems and Human
Well-being: Synthesis. The Millennium Ecosystem Assessment Series („Ekosistēmas un
cilvēku labklājība: sintēze. Tūkstošgades ekosistēmu novērtējuma sērija” Island Press,
Washington DC; un R.F. Noss. 1990. Indicators for monitoring biodiversity: a hierarchical
approach. Conservation Biology („Bioloģiskās daudzveidības indikatori: hierarhiska pieeja.
Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība”) 4(4):355-364)
Ekosistēmu pakalpojumi – labumi, ko cilvēki gūst no ekosistēmām, piemēram:
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pārtika, meža produkti un ūdens;
klimata regulācija, piemēram, plūdu, sausuma, gaisa kvalitātes, slimību izplatības
regulācija;
 atbalsta pakalpojumi, piemēram, augsnes veidošanās un barības vielu aprite; un
 kultūras pakalpojumi un kultūras vērtības, piemēram, rekreācijas, garīgie, reliģiskie un
citi nemateriālie labumi.
(Avots: definīcija balstīta uz R. Hassan, R. Scholes and N. Ash 2005. Ecosystems and Human
Well-being: Synthesis. The Millennium Ecosystem Assessment Series („Ekosistēmas un
cilvēku labklājība: sintēze. Tūkstošgades ekosistēmu novērtējuma sērija” Island Press,
Washington DC)
Iesaistīšana/iesaistīšanās – process, ar kura starpniecību organizācija sazinās, konsultējas
un/vai sniedz atbalstu ieinteresētajām un/vai ietekmētajām ieinteresētajām pusēm, gādājot par
to, lai izstrādājot, īstenojot un atjauninot apsaimniekošanas plānu, būtu ņemtas vērā viņu
intereses, vēlmes, vajadzības, tiesības un iespējas (avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) – sistemātisks process, ko izmanto, lai noteiktu
ierosināto projektu iespējamo ietekmi uz vidi un sociālo jomu, lai izvērtētu alternatīvas iespējas
un lai izstrādātu un iekļautu projektā atbilstošus ietekmes novēršanas un mazināšanas, kā arī
apsaimniekošanas un monitoringa pasākumus (avots: definīcija balstīta uz vadlīnijām FAO
projektiem par ietekmes uz vidi novērtējumiem. ANO Pārtikas un lauksaimniecības
organizācija (FAO). Roma, FSC-STD-01-001 V5-0)
Vides vērtības – šādi biofizikālās un cilvēka vides elementi:
 ekosistēmu funkcijas (tostarp oglekļa piesaiste un uzglabāšana);
 bioloģiskā daudzveidība;
 ūdens resursi;
 augsne;
 atmosfēra;
 ainaviskās vērtības (tostarp kultūras un garīgās vērtības)
Faktiskā šo elementu vērtība ir atkarīga no cilvēku un sabiedrības uztveres (avots:
FSC-STD-01-001 V5-0).
Ārējie faktori – darbību pozitīvā un negatīvā ietekme uz ieinteresētajām pusēm, kuras nav tieši
iesaistītas šajās darbībās, vai arī uz dabas resursiem vai vidi, un kuru parasti neiekļauj
standarta izmaksu uzskaites sistēmās, tādējādi šo darbību rezultātā iegūto produktu tirgus
cenas neatspoguļo visas izmaksas vai ieguvumus (avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Taisnīga kompensācija – atlīdzība, kas ir proporcionāla citas puses sniegto pakalpojumu
apjomam un veidam, vai arī pirmajai pusei nodarītajam kaitējumam.
Mēslojums – minerālas vai organiskas vielas (visbiežāk N, P2O5 un K2O), ko pievieno
augsnei, lai uzlabotu augu augšanu.
Centrālās sugas – sugas, kuru prasības izdzīvošanai nosaka īpašības, kurām ir jābūt, lai
ainava atbilstu to sugu prasībām, kuras tajā ir sastopamas (avots: Lambeck, R., J. 1997. Focal
Species: A multi-species Umbrella for Nature Conservation („Centrālās sugas – piesegsugu
daudzveidība dabas aizsardzībai). Conservation Biology vol 11 (4): 849-856.).
Mežs – teritorija, kur pārsvarā aug koki (avots: FSC-STD-01-001 V5-0, kas sagatavots,
balstoties uz FSC pamatnostādņu sertifikācijas iestādēm 2.1. sadaļu „Meža sertifikācijas
apjoms”, kas pirmo reizi publicēta 1998. gadā un pārskatīta 2005. gadā kā FSC-GUI-20-200 un
atkal pārskatīta 2010. gadā kā FSC-DIR-20-007 FSC norādījumi par meža apsaimniekošanas
novērtējumiem ADVICE-20-007-01).
Formāla un neformāla darbinieku organizācija – darbinieku*asociācija vai savienība, kas
var būt vai nebūt likumīga vai organizācijas* atzīta, kuras mērķis ir atbalstīt darbinieku* tiesības
un pārstāvēt darbiniekus* attiecībās ar organizāciju*, jo īpaši saistībā ar darba apstākļiem un
kompensāciju.
Informētas personas brīva, iepriekšēja piekrišana – juridisks nosacījums, atbilstoši kuram
var teikt, ka persona vai kopiena ir devusi savu piekrišanu kādai darbībai pirms tās īstenošanas,
skaidri saprotot situāciju, zinot faktus un apzinoties paredzamās sekas nākotnē, ko šāda
darbība varētu izraisīt, un piekrišanas došanas brīdi personas vai kopienas rīcībā ir bijusi visa
attiecīgā informācija. Informētas personas brīva, iepriekšēja piekrišana paredz tiesības piešķirt,
mainīt, apturēt vai anulēt apstiprinājumu (avots: definīcija balstīta uz darba dokumentu par
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informētas personas brīvas, iepriekšējas piekrišanas principu, ko var izmantot pamatiedzīvotāji
(...) (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 2004. gada 8. jūlijs), ANO Cilvēktiesību komisijas 22. sesija,
Cilvēktiesību veicināšanas un aizsardzības apakškomisija, darba grupa pamatiedzīvotāju
tiesību jautājumos, 2004. gada 19.–23. jūlijs).
Dzimumu līdztiesība – dzimumu līdztiesība nozīmē, ka sievietēm un vīriešiem ir tādas pašas
cilvēktiesības un tiek nodrošinātas vienādas iespējas gūt labumu no ekonomiskās, sociālās,
kultūras un politiskās attīstības (avots: definīcija aizgūta no FAO, IFAD un ILO semināra
„Nepilnības, tendences un pašreizējie dati par dzimumu līdztiesību starp nodarbinātajiem
lauksaimniecībā un lauku darbos: veidi, kā izkļūt no nabadzības”, Roma, 2009. gada
31. marts–2. aprīlis).
Ģenētiski modificēti organismi – organismi, kuros ar dažādām metodēm panāktas ģenētiski
strukturālas izmaiņas, kuru dēļ tie vairs nav dabiski sastopami un/vai nevairojas dabiskā ceļā.
(Avots: definīcija balstīta uz FSC-POL-30-602 FSC ĢMO (ģenētiski modificētu organismu)
interpretācija).
Genotips – organisma ģenētiskā uzbūve (avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Pļavas – teritorija, ko klāj zālaugi un kur koki un krūmi aizņem mazāk par 10% no platības
(avots: UNEP, citēts FAO 2002. gada otrajā ekspertu sanāksmē par ar mežu saistītu definīciju
saskaņošanu, lai tās varētu izmantot dažādas ieinteresētās puses).
Dzīvotne – vieta, kurā sastopams organisms vai populācija (avots: definīcija balstīta uz
Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 2. pantu).
Dzīvotni raksturojošās īpašības – mežaudzes īpašības un struktūra, tostarp, bet ne tikai:
o veci komerciālo un nekomerciālo sugu koki, kuru vecums ievērojami pārsniedz
mežaudzes vidējo vecumu;
o koki ar īpašu ekoloģisko vērtību;
o vertikālā un horizontālā sarežģītība;
o sausokņi;
o kritalas;
o atvērumi, kas radušies dabisko traucējumu rezultātā;
o ligzdošanas vietas;
o nelielas mitras ieplakas, purvi, dumbrāji;
o dīķi;
o vairošanās vietas;
o barošanās un apmešanās vietas, ieskaitot sezonālās vairošanās vietas;
o migrācijas ceļi;
o pārziemošanas vietas.
Augstvērtīgs elements (AV) – jebkura no šīm vērtībām:
o AV1 – sugu daudzveidība. Bioloģiskā daudzveidība*, tostarp endēmiskās sugas un retas,
apdraudētas vai izmirstošas* sugas, kuras ir nozīmīgas vispasaules, reģionālā vai
konkrētās valsts mērogā.
o AV2 – ainavas līmeņa ekosistēmas un mozaīkas. Neskartas mežu ainavas, lielas
ainaviski vērtīgas ekosistēmas* un ekosistēmu mozaīkas, kuras ir nozīmīgas vispasaules,
reģionālā vai konkrētās valsts mērogā, un kur sastopama lielākā daļa šiem apstākļiem
raksturīgo sugu dzīvotspējīgo populāciju to dabiskā izplatībā un koncentrācijā.
o AV3 – ekosistēmas un dzīvotnes. Retas, apdraudētas vai izmirstošas ekosistēmas,
dzīvotnes* vai refūgijas*.
o AV4 – ekosistēmu pakalpojumi kritiskās situācijās. Ekosistēmu pamatpakalpojumi*
kritiskās situācijās, tostarp ūdens sateces baseinu, augsnes un nogāžu aizsardzība,
erozijas kontrole.
o AV5 – vietējās sabiedrības vajadzības. Vietas un resursi, kas nozīmīgi vietējo kopienu vai
pamatiedzīvotāju* pamatvajadzību apmierināšanai (piemēram, iztika, veselība, pārtika,
ūdens), kuri noteikti, iesaistot vietējās kopienas vai pamatiedzīvotājus*.
o AV6 – kultūrvēsturiskas vērtības. Vietas, resursi, dzīvotnes un ainavas*, kuras ir
arheoloģiski vai vēsturiski nozīmīgas vispasaules vai konkrētas valsts mērogā, un/vai
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kuras ir nozīmīgas vai svētas vietējām kopienām vai pamatiedzīvotājiem* to
kultūrvēsturiskās, ekoloģiskās, ekonomiskās vai reliģiskās nozīmes dēļ viņu tradicionālajā
kultūrā, un kuras noteiktas, iesaistot šīs vietējās kopienas vai pamatiedzīvotājus*.
(Avots: definīcija balstīta uz FSC-STD-01-001 V5-0).
Augstvērtīgas teritorijas – zonas un teritorijas, kurās sastopami augstvērtīgi elementi* un/vai
kuras nepieciešamas šādu elementu saglabāšanai un pastāvēšanai.
Augstvērtīgāko koku izciršana – ir mežizstrādes metode, kad tiek izcirsti tikai kvalitatīvākie
un vērtīgākie koki, bieži vien neveicot meža atjaunošanu un neizcērtot palikušos nekvalitatīvos
otrā stāva audzes kokus, tādējādi veicinot meža veselības degradāciju un komerciālās vērtības
pazemināšanos. Augstvērtīgāko koku izciršana ir pretrunā ilgstpējīgai resursu
apsaimniekošanai (avots: definīcija balstīta uz meža apsaimniekošanas terminu vārdnīcu.
Ziemeļkarolīnas Mežu dienests. 2009. gada marts).
Indikators – kvantitatīvs vai kvalitatīvs mainīgais lielums, ko var izmērīt vai aprakstīt
un kas nodrošina veidu, kā novērtēt, vai apsaimniekojamā teritorijā* tiek ievērotas
kāda FSC kritērija prasības. Tādējādi indikatori un ar tiem saistītās robežvērtības nosaka
prasības atbildīgai meža apsaimniekošanai apsaimniekojamās teritorijas* līmenī, un tie veido
meža vērtēšanas primāro bāzi (avots FSC-STD-01-002 V1-0, FSC terminu vārdnīca
(2009. g.)).
Pamatiedzīvotāji – tautas vai tautu grupas, ko var noteikt vai raksturot šādi:
 galvenā īpašība vai kritērijs ir sevis uzskatīšana par pamatiedzīvotāju, kad to atzīst
gan pats indivīds, gan kopiena, atzīstot indivīdu par savas tautas pārstāvi;
 vēsturiska nepārtrauktība, sākot no pirmskoloniālām un/vai pirmskolonistu
sabiedrībām;
 spēcīga saikne ar teritorijām un apkārtējiem resursiem;
 atšķirīgas sociālās, ekonomiskās vai politiskās sistēmas;
 atšķirīga valoda, kultūra un pasaules uzskats;
 veido grupas, kas nav dominējošās sabiedrībā;
 tiecas saglabāt un atveidot savu vēsturisko vidi un sistēmas kā atšķirīgas tautas un
kopienas.
(avots: definīcija aizgūta no ANO pastāvīgā foruma par pamatiedzīvotājiem faktu lapas
„Kas ir pamatiedzīvotāji”, 2007. gada oktobris; ANO attīstības grupas „Pamatnostādnēm
par pamatiedzīvotāju jautājumiem”, 2009. gads; ANO Deklarācijas par pamatiedzīvotāju
tiesībām, 2007. gada 13. septembris).
Infrastruktūra – meža apsaimniekošanas kontekstā tie ir ceļi, tilti, caurtekas, krautuves, karjeri,
dīķi un baseini, ēkas un citas būves, kas nepieciešamas apsaimniekošanas plāna* īstenošanai.
Neskarta meža ainava – teritorija, kas ir daļa no šodienas vispasaules mežu platības, kurā ir
meža un nemeža ekosistēmas, ko minimāli ietekmējusi cilvēka saimnieciskā darbība, un kuru
platība ir vismaz 500 km 2 (50 000 ha) un minimālais platums 10 km (mērot kā apļa diametru,
kas pilnībā ieļaujas teritorijas robežās) (avots: Neskartie meži/Pasaules mežu uzraudzība.
Terminu vārdnīcas definīcijas atrodama Intact Forest tīmekļa vietnē. 2006.–2014. g.).
Intelektuālais īpašums – metodes, zināšanas, inovācijas un citi ar prātu radīti izgudrojumi
(avots: definīcija balstīta uz Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 8. panta j) apakšpunkta
un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas izdevuma „Kas ir intelektuālais īpašums?” PIIO
publikācija Nr. 450 (E)).
Intensitāte – parametrs, ar ko nosaka apsaimniekošanas darbības vai cita notikuma (kas
ietekmē apsaimniekošanas darbības ietekmes raksturu) stiprumu, nozīmīgumu vai iedarbību.
(avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Ieinteresētā interešu grupa – jebkura persona, personu grupa, vai uzņēmums, kas ir
izrādījis interesi, vai ir zināms, ir to interesē apsaimniekojamā teritorijā notiekošās darbības.
Turpmāk minēti ieinteresēto interešu grupu piemēri.
 vides aizsardzības organizācijas, piemēram, vides NVO;
 darba (tiesību) aizsardzības organizācijas, piemēram, arodbiedrības;
 cilvēktiesību organizācijas, piemēram, sociālās NVO;
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vietējo attīstības projektu izstrādātāji;
pašvaldības;
valsts valdības departamenti, kas darbojas šajā reģionā;
FSC nacionālie biroji;
eksperti, kas specializējas konkrētās jomās, piemēram, nosaka augstvērtīgus
elementus.

(Avots: FSC-STD-01-001 V5-0)
Starptautiski pieņemts zinātnisks protokols – iepriekš noteikta zinātnē balstīta kārtība, ko
publicējis starptautisks zinātnisks tīkls vai biedrība, vai uz kuru bieži atsaucas starptautiskajā
zinātniskajā literatūrā (avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Invazīvas sugas – sugas, kuras strauji izplatās ārpus to dabiskā areāla. Invazīvas sugas var
izmainīt attiecības starp vietējām sugām un var ietekmēt ekosistēmu funkcijas un cilvēku
veselību (avots: definīcija balstīta uz IUCN formulējumiem. Terminu definīcijas pieejamas
IUCN vietnē).
Zemes un teritorijas – principos un kritērijos zemes un teritorijas ir tās zemes un teritorijas,
kuras tradicionāli piederējušas pamatiedzīvotājiem vai vietējām kopienām vai kurās viņas
vēsturiski dzīvojušas, vai kuras izmantojušas, un kurās piekļuve dabas resursiem ir ārkārtīgi
svarīga to kultūras un iztikas līdzekļu ilgtspējības nodrošināšanai (avots: definīcija balstīta uz
Pasaules Bankas dokumenta „OP 4.10 Pamatiedzīvotāji”, 16. sadaļas a) apakšpunktu.
2005. gada jūlijs).
Ainava – salikta ģeogrāfiskā struktūra, ko veido mijiedarbībā esošas ekosistēmas, kas radušās
ģeoloģisku, topogrāfisku, augsnes, klimatisku, biotisku un cilvēka darbības ietekmju rezultātā
(avots: definīcija balstīta uz IUCN formulējumiem. Terminu definīcijas pieejamas IUCN vietnē).
Ainaviskās vērtības – ainaviskās vērtības var iztēloties kā cilvēka uztveres dažādus līmeņus,
kas pārklāj fizisko ainavu. Dažas ainaviskās vērtības, kas saistītas, piemēram, ar ekonomiku,
rekreāciju, iztikas līdzekļu ieguvi vai vizuālām īpašībām, ir cieši saistītas ar fizisko ainavu. Citas
ainaviskās vērtības, piemēram, patiesā vai garīgā vērtība, ir daudz simboliskākas pēc dabas,
un katra individuālā uztvere vai sociālā vide tās ietekmē vairāk nekā ainavas fiziskās īpašības
(avots: definīcija balstīta uz Ainavisko vērtību institūta vietnes materiāliem).
Likumīgs/likumā noteikts – atbilstošs primārai likumdošanai (valsts vai pašvaldību likumiem)
vai sekundārai likumdošanai (pakārtotiem noteikumiem, dekrētiem, rīkojumiem utt.). „Likumīgs”
ietver arī uz noteikumiem balstītus lēmumus, ko pieņēmušas kompetentas iestādes gadījumos,
kad šādi lēmumi tieši un loģiski izriet no likumiem un noteikumiem. Kompetentu iestāžu
pieņemtie lēmumi var nebūt likumīgi, ja tie tieši un loģiski neizriet no likumiem un noteikumiem,
un ja tie nav balstīti uz noteikumiem, bet gan tiek piemēroti administratīvā kārtībā (avots:
FSC-STD-01-001 V5-0).
Kompetents – likuma ietvaros pilnvarots veikt noteiktu funkciju (avots: FSCSTD-01-001 V5-0).
Juridiski noformēta reģistrācija – valsts vai pašvaldības likumīga* licence vai atļauja
darboties uzņēmuma statusā, ar tiesībām komerciāli pirkt un pārdot preces un/vai
pakalpojumus. Šāda licence vai atļauja var attiekties uz fizisku personu, privātu uzņēmumu
vai valstij piederošu uzņēmumu. Tiesības pirkt un pārdot preces un/vai pakalpojumus
neuzliek pienākumu to darīt, tādējādi reģistrācija juridiski jānoformē arī organizācijām, kas
apsaimnieko teritoriju, nepārdodot preces vai pakalpojumus; piemēram, piedāvājot
bezmaksas atpūtas iespējas, aizsargājot bioloģisko daudzveidību vai dzīvotnes (avots:
FSC-STD-01-001 V5-0).
Juridiskais statuss – veids, kādā saskaņā ar likumu tiek klasificēta apsaimniekojamā
teritorija. Valdījuma tiesību izpratnē tas nozīmē valdījuma kategoriju, piemēram,
koplietošanas zeme, nomas objekts vai dzimtīpašums, valsts zeme vai pašvaldības zeme,
utt. Ja apsaimniekojamai teritorijai tiek mainīta kategorija (piemēram, no valsts zemes tā
kļūst par pamatiedzīvotāju koplietošanas zemi), statuss norāda esošo stāvokli pārejas
procesa laikā. No administrēšanas viedokļa juridiskais statuss var nozīmēt, ka zeme
pieder valstij kopumā, ka valsts vārdā to apsaimnieko kāda valdības nodaļa, vai ka
valdības ministrija, noslēdzot koncesijas līgumu, to iznomā personai, kas darbojas privātā
sektorā (avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
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Iztikas minimums – atalgojums, ko darbinieks saņem par standarta darba nedēļu
konkrētā vietā un kas ir pietiekams, lai nodrošinātu darbiniekam un viņa ģimenei pienācīgu
dzīves līmeni. Pienācīga dzīves līmeņa elementi ir pārtika, ūdens, mājoklis, izglītība,
veselības aprūpe, transports, apģērbs un citas pamatvajadzības, tostarp iekrājumi
neparedzētiem gadījumiem (Avots: A Shared Approach to a Living Wage („Vienota pieeja
iztikas minimuma noteikšanai”). ISEAL Living Wage Group. 2013. gada novembris).
Vietējās kopienas – jebkāda lieluma kopienas, kas atrodas apsaimniekojamajā teritorijā
vai tai kaimiņos, kā arī tādas kopienas, kuras atrodas tik tuvu, ka tās ietekmē
apsaimniekojamās teritorijas ekonomiku vai vides vērtības, vai ka apsaimniekojamās
teritorijas apsaimniekošanas darbības vai biofiziskie aspekti var ietekmēt to ekonomisko
situāciju, tiesības vai vidi (avots: FSC-STD-01-V5-0).
Vietējie likumi – viss to primāro un sekundāro tiesību aktu kopums (likumi, rīkojumi,
statūti, dekrēti), ko piemēro tikai kādā noteiktā ģeogrāfiskā apgabalā kādas noteiktas
valsts teritorijā, kā arī sekundāri noteikumi un terciāras administratīvas procedūras
(noteikumi/ prasības), kas nepārprotami izriet no šiem primārajiem un sekundārajiem
tiesību aktiem. Likumu spēku nosaka Vestfālenes tiesību jēdziens „nacionālas valsts
suverenitāte” (avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Ilgtermiņa – laika periods, kādu meža īpašnieks vai apsaimniekotājs norādījis
apsaimniekošanas plāna* mērķos, kādu piemēro mežizstrādes apjomam un uz kādu uzņemas
saistības saglabāt meža teritoriju. Šī perioda ilgums atšķirsies atkarībā no situācijas un vides
apstākļiem, kā arī no tā, cik ilgs laiks vajadzīgs ekosistēmai, lai tā atgūtu savu dabisko struktūru
un sastāvu pēc mežizstrādes vai citas iejaukšanās, vai lai izveidotos apstākļi, kādi tie bijuši
pirms attiecīgās iejaukšanās vai kādi raksturīgi pieaugušai audzei (avots: FSC-STD-01-002
V1-0 FSC terminu vārdnīca (2009. g.)).
Apsaimniekošanas mērķis – konkrēti apsaimniekošanas mērķi, metodes, rezultāti un pieejas,
kas ieviestas šī standarta prasību izpildei.
Apsaimniekošanas plāns – to dokumentu, pārskatu, protokolu un karšu apkopojums,
kas apraksta, pamato un reglamentē jebkuras apsaimniekotāja, darbinieka vai organizācijas
darbības, kuras veiktas apsaimniekojamajā teritorijā vai saistībā ar to, tostarp paziņojumi par
mērķiem un politiku (avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Apsaimniekošanas plāna īstenošanas monitorings – pēcpārbaudes un pārraudzības
kārtība, kuras mērķis ir izvērtēt, vai sasniegti apsaimniekošanas mērķi*. Monitoringa rezultātus
izmanto, īstenojot adaptīvu apsaimniekošanu*.
Apsaimniekojamā teritorija – platība vai platības, kas ietilpst FSC sertifikāta darbības jomā,
kurai ir skaidri noteiktas robežas un kuru apsaimnieko saskaņā ar skaidri noteiktiem ilgtermiņa
apsaimniekošanas mērķiem, kuri noteikti apsaimniekošanas plānā*. Šī platība vai platības
ietver:


visas iekārtas un platība(s), kas atrodas šajā teritorijā vai tai blakus, uz kuru
organizācijai ir likumīgas* īpašumtiesības un kuru tā kontrolē un apsaimnieko, vai kura
tiek apsaimniekota organizācijas uzdevumā, lai sasniegtu apsaimniekošanas mērķus;
un
 visas iekārtas un platība(s), kas neatrodas šajā teritorijā vai tai blakus, kuru
organizācija apsaimnieko vai kura tiek apsaimniekota organizācijas uzdevumā, vienīgi
lai sasniegtu apsaimniekošanas mērķus.
(Avots: FSC-STD-01-001 V5-0)
Apsaimniekotāja kontrole – tāda veida atbildība, kas valsts komerclikumā noteikta
komercuzņēmumu direktoriem, un kuru FSC uzskata par piemērojamu arī valsts sektora
uzņēmumiem (avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Valsts tiesību akti – visi primārie un sekundārie tiesību akti (likumi, rīkojumi,
statūti, dekrēti), ko piemēro valsts teritorijā, kā arī sekundārie tiesību akti un noteikumi un
terciāras administratīvas procedūras (noteikumi/ prasības), kas nepārprotami izriet no šiem
primārajiem un sekundārajiem tiesību aktiem (avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Vietējās sugas – sugas, apakšsugas vai zemāki taksoni, kas sastopami (kādreiz vai šobrīd) to
dabiskajā izplatības areālā un varētu izplatīties tālāk (t.i., izplatības areālā, kādā tie sastopami
dabiski vai kādu tie varētu aizņemt bez tiešas vai netiešas introducēšanas vai cilvēka
FSC-STD-60-004 V1-0 LV
STARPTAUTISKIE VISPĀ RĒ JIE INDIKATORI
Lapa 72 no 79

iesaistīšanās) (avots: Konvencija par bioloģisko daudzveidību (CBD), Invazīvo citzemju sugu
programma. Terminu vārdnīca pieejama CBD vietnē).
Dabiski apstākļi/dabiska ekosistēma – šajos principos un kritērijos un piemērojot
jebkādas atjaunošanas metodes, termini „dabiskāki apstākļi”, „vietējā ekosistēma”
nosaka, ka mežaudžu atjaunošanā priekšroka jādod vietējām sugām un sugām, kas ir
piemērotas meža augšanas apstākļu tipam attiecīgajā teritorijā, kā arī šo sugu un citu
vides vērtību apsaimniekošanā, lai izveidotos ekosistēmas, kas ir dabiskas vietējiem
apstākļiem. Turpmākas vadlīnijas varētu būt atrodamas FSC meža apsaimniekošanas
standartos (avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Dabisks mežs – meža teritorija, kurā sastopamas daudzas no tādām dabiskās
ekosistēmas galvenajām īpašībām un pamatelementiem kā sarežģītība, struktūra un
bioloģiskā daudzveidība, tostarp noteiktas augsnes īpašības, flora un fauna, un kurā
aug vienīgi vai pārsvarā vietējo sugu koki, un kas nav klasificēta kā plantācija.
Ir šādas „dabiska meža” kategorijas:


mežs, kur notikusi mežizstrāde vai citi traucējumi, kurā meža atjaunošanās
notiek vai notikusi, apvienojot dabiskās un mākslīgās atjaunošanas metodes,
izmantojot sugas, kas raksturīgas dabiskiem mežiem šajā teritorijā, un kur vēl
joprojām sastopamas dabiska meža īpašības gan virs zemes, gan zem
augsnes virskārtas. Boreālajos un ziemeļu puslodes mērenās klimata joslas
mežos, kuru dabisko sastāvu veido tikai viena vai dažas koku sugas, dabiskās
un mākslīgās atjaunošanas metožu izmantošana, lai ieaudzētu mežu ar tām
pašām koku sugām, saglabājot šīs teritorijas dabiskās ekosistēmas galvenās
īpašības un pamatelementus, pati par sevi nav uzskatāma par plantācijas
veidošanu;



dabiskie meži, kurus apsaimnieko ar tradicionālām mežkopības metodēm,
ieskaitot dabisko vai dabisko atjaunošanos ar papildinājumiem;
atkārtoti izveidojies labi attīstīts (dabiski ieaudzis) mežs ar vietējām koku
sugām teritorijās, kas kādu laiku ir bijušas nemeža zemes;
„dabisko mežu” definīcija var iekļaut teritorijas, kas aprakstītas kā meža
ekosistēmas, mežaini apgabali un savanna.




Dabiskie meži, to galvenās īpašības un pamatelementi ir sīkāk definēti FSC meža
apsaimniekošanas standartos, papildinot definīcijas ar atbilstošiem aprakstiem vai
piemēriem.
Par „dabisku mežu" nav uzskatāma teritorija, kur pārsvarā neaug koki, kas iepriekš nav
bijusi meža zeme un kurā vēl nav sastopamas daudzas no dabiskās ekosistēmas
īpašībām un elementiem. Jaunizveidojušās mežaudzes var uzskatīt par dabisku mežu
pēc vairākiem gadiem, tām piedzīvojot noteiktu ekoloģisko attīstību. FSC meža
apsaimniekošanas standarti var iekļaut norādes par to, kad šādas platības būtu
jāizslēdz no apsaimniekojamās teritorijas, kad tās būtu jāatjauno, tuvinot dabiskiem
apstākļiem, vai kad tās būtu jātransformē, paredzot citiem zemes izmantošanas
veidiem.
FSC nav izstrādājusi kvantitatīvas robežvērtības dažādu kategoriju mežiem,
piemēram, attiecībā uz platību, koku blīvumu, augstumu utt. FSC meža
apsaimniekošanas standarti var iekļaut šādas robežvērtības un citas vadlīnijas kopā
ar atbilstošiem aprakstiem vai piemēriem. Kamēr šādas vadlīnijas tiek izstrādātas, par
dabisku mežu tiek uzskatītas teritorijas, kur dominē galvenokārt vietējo sugu koki.
Robežvērtības un vadlīnijas var attiekties arī uz:


citiem veģetācijas tipiem un nemeža kopienām un ekosistēmām, kas atrodas
apsaimniekojamā teritorijā, tostarp pļavām, krūmājiem, mitrājiem un skrajiem
mežiem;



ļoti jaunām pioniersugām vai dabiski ieaugušu mežaudzi pirmējā sukcesijas
stāvoklī nekoptās/pamestās lauksaimniecības zemēs, vai jaunām mežaudzēm,
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kas izveidojušās atvērtās teritorijās, kur vairs nav dabiskai ekosistēmai
raksturīgo īpašību un pamatelementu. Šādas audzes var uzskatīt par dabisku
mežu pēc ievērojama laika, tām piedzīvojot noteiktu ekoloģisko attīstību;


dabiskās atjaunošanās rezultātā izveidojušos mežaudzi dabiska meža teritorijā,
ko var uzskatīt par dabisku mežu pat pēc mežizstrādes, kailcirtes vai citas
traucējošas darbības, ja tiek saglabātas daudzas no dabiskās ekosistēmas
galvenajām īpašībām un elementiem virs zemes un zem augsnes virskārtas;



teritorijām, kurās meža izciršana un degradācija ir tik liela, ka tajās vairs
„nedominē koki” un kuras var uzskatīt par nemeža zemēm, jo tajās ir
sastopamas tikai dažas dabisko mežu galvenās īpašības un elementi virs zemes
un zem augsnes virskārtas. Šādu galēju degradāciju parasti izraisa dažādu
nelabvēlīgu apstākļu kopums, piemēram, atkārtota un noplicinoša mežizstrāde,
noganīšana, lauksaimniecības darbības, malkas ieguve, medības, ugunsgrēki,
erozija, kalnrūpniecība, apmešanās vietu ierīkošana, infrastruktūras objektu
būve u.tml. FSC meža apsaimniekošanas standarti var palīdzēt izlemt, kad
šādas platības būtu jāizslēdz no apsaimniekojamās teritorijas, kad tās būtu
jāatjauno, tuvinot dabiskiem apstākļiem, vai kad tās būtu jātransformē, paredzot
citiem zemes izmantošanas veidiem.

(Avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Dabas katastrofas – traucējumi, kas var apdraudēt sociālās un vides vērtības*
apsaimniekojamā teritorijā*, bet vienlaikus var nodrošināt svarīgas ekosistēmas
funkcijas; tie ir, piemēram, sausums, plūdi, ugunsgrēks, zemes nogruvums, vētra,
lavīna, utt.
Nekoksnes meža produkti – visi produkti, izņemot koksni, kas iegūta
apsaimniekojamā teritorijā (avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Mērķis – organizācijas* izvirzītais galvenais mērķis meža apsaimniekošanas
uzņēmumam, tostarp, izstrādātā politika un izvēlētie līdzekļi šī mērķa sasniegšanai
(avots: definīcija balstīta uz F.C. Osmaston 1968. The Management of Forests („Meža
apsaimniekošana”), Hafner, New York; un D.R. Johnston, A.J. Grayson and R.T.
Bradley. 1967. Forest Planning. („Meža plānošana”) Faber & Faber, London).
Obligātais prakses kodekss – rokasgrāmata vai cits tehnisko instrukciju avots, kura prasības
organizācijai ir jāievieš saskaņā ar likumu (Avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Nelaimes gadījums darba vietā – atgadījums, kas noticis darbā vai strādājot, kas izraisa
letālas, smagas vai vieglas traumas (avots: Starptautiskā darba organizācija (ILO). Bibliotēkas
un informācijas pakalpojumu birojs. ILO skaidrojošā vārdnīca, kas atrodama ILO tīmekļa
vietnē).
Arodslimība – jebkura slimība, kas iegūta, saskaroties ar riska faktoriem darbā (avots:
Starptautiskā darba organizācija (ILO). Bibliotēkas un informācijas pakalpojumu birojs. ILO
skaidrojošā vārdnīca, kas atrodama ILO tīmekļa vietnē).
Darba vietā gūtās traumas – jebkādi miesas bojājumi, slimība vai nāve, kas saistīta ar
nelaimes gadījumu darbā (avots: Starptautiskā darba organizācija (ILO). Bibliotēkas un
informācijas pakalpojumu birojs. ILO skaidrojošā vārdnīca, kas atrodama ILO tīmekļa vietnē).
Organisms – jebkurš bioloģisks veidojums, kam piemīt spēja vairoties vai nodot ģenētisko
materiālu (avots: Padomes Direktīva 90/220/EEK).
Organizācija – fiziska vai juridiska persona, kas ir sertifikāta turētāja vai kas piesakās
sertifikācijai, un kurai tādēļ ir jāpierāda atbilstība prasībām, kas ir FSC sertifikācijas sistēmas
pamatā (avots: FSC-STD-01-001 V5-0)
Kūdrājs – to veido applūdušas un slapjas teritorijas ar lieliem organisku vielu
uzkrājumiem, kurus sedz neliels veģetācijas slānis, kurš saistīts ar noteiktu skābuma pakāpi un
kuram ir raksturīga dzintara krāsa (avots: Aguilar, L. 2001. About Fishermen, Fisherwomen,
Oceans and tides („ Par zvejniekiem, zvejniecēm, okeāniem un plūdmaiņām”). IUCN. Sanhosē
(Kostarika)).
Pesticīds – jebkāda viela vai preparāts, ko sagatavo vai izmanto, lai aizsargātu augus, koksni
vai citus augu izcelsmes produktus, cilvēku veselību, mājlopus vai bioloģisko daudzveidību no
kaitēkļiem; lai kontrolētu kaitēkļu izplatību; vai lai padarītu šādus kaitēkļus nekaitīgus. (Šī
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definīcija ietver insekticīdus, rodenticīdus, akaricīdus, moluskicīdus, larvicīdus, fungicīdus un
herbicīdus) (Avots: FSC-POL-30-001 FSC Pesticīdu izmantošanas politika (2005).
Plantācija – meža teritorija, kas izveidota stādot vai sējot vietējās vai citzemju sugas noteiktos
intervālos, bieži vien izmantojot vienu vai vairākas vienvecuma sugas, un kurai nav lielākā daļa
no dabiska meža galvenajām iezīmēm un pamatelementiem. Plantācijas ir sīkāk definētas FSC
meža apsaimniekošanas standartos, papildinot definīcijas ar atbilstošiem aprakstiem vai
piemēriem:
 teritorijas, kuras sākotnēji ir atbildušas „plantāciju” definīcijai, bet kuras laika gaitā ir
ieguvušas lielāko daļu vietējo ekosistēmu galveno īpašību un pamatelementu, var
klasificēt kā dabiskus mežus;
 plantācijas, kas apsaimniekotas, lai atjaunotu un vairotu bioloģisko daudzveidību
un dzīvotnes, strukturālo sarežģītību un ekosistēmu funkcijas, pēc vairākiem
gadiem var klasificēt kā dabiskus mežus;


boreālajos un ziemeļu puslodes mērenās klimata joslas mežos, kuru dabisko
sastāvu veido tikai viena vai dažas koku sugas, dabisko un mākslīgo
atjaunošanas metožu izmantošana, lai ieaudzētu mežu ar tām pašām vietējām
koku sugām, saglabājot šīs teritorijas dabiskās ekosistēmas galvenās īpašības
un pamatelementus, pati par sevi nav uzskatāma par plantācijas veidošanu..
(Avots: FSC-STD-01-001 V5-0)

Piesardzības princips – pieeja, atbilstoši kurai tad, kad pieejamā informācija norādīs, ka
apsaimniekošanas darbības var nodarīt videi vai cilvēku labklājībai smagu vai neatgriezenisku
kaitējumu, organizācija* veiks skaidrus un efektīvus pasākumus, lai šādu kaitējumu nepieļautu
un lai izvairītos pakļaut riskam cilvēku labklājību, pat tad, ja zinātniskā informācija būs nepilnīga
vai nepārliecinoša, un tad, ja nebūs skaidrs, cik vārīgi un trausli ir vides elementi (avots:
definīcija balstīta uz Rio deklarācijas „Par vidi un attīstību” (1992. g.) 15. principu un
Vingspredas konferences oficiālo ziņojumu par piesardzības principu, 1998. gada
23.–25. janvāris).
Pirms mežizstrādes [stāvoklis] – meža* vai plantācijas daudzveidība, sastāvs un struktūra
pirms koku ciršanas un veiktiem attiecīgiem pasākumiem, piemēram, ceļu būves.
Princips – būtisks noteikums vai elements; FSC gadījumā būtisks meža apsaimniekošanas
nosacījums vai elements (avots: FSC-STD-01-001 V4-0).
Aizsardzība – skat. definīciju „saglabāšana”.
Aizsargājama teritorija – skat. definīciju „aizsargājama zona”.
Publiski pieejams – atklātā veidā pieejams vai redzams cilvēkiem
(Avots: angļu valodas vārdnīca Collins English Dictionary, 2003. gada izdevums)
Retas sugas – sugas, kas nav bieži sastopamas vai ir mazskaitlīgas, bet nav klasificētas kā
apdraudētas. Šīs sugas atrodas ģeogrāfiski ierobežotās teritorijās vai konkrētās dzīvotnēs, vai
ir izkliedētas lielā platībā. Tās ir līdzīgas IUCN (2001. g.) gandrīz apdraudētu sugu kategorijai,
ieskaitot sugas, kuras drīz klasificēs vai tuvākajā nākotnē varētu tikt klasificētas kā
apdraudētas sugas. Tās ir arī līdzvērtīgas apdraudētajām sugām (avots: definīcija balstīta uz
IUCN. (2001. g.). IUCN Sarkanās grāmatas kategorijas un kritēriji: 3.1. versija. IUCN Sugu
izdzīvošanas komisija. IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK
Ratificēšana – juridiska procedūra, ar kuru starptautiskas tiesības, konvenciju vai nolīgumu
(tostarp daudzpusējus nolīgumus vides jomā) likumīgi apstiprina valsts likumdevējs vai tam
līdzvērtīgs likumīgs* mehānisms tādā veidā, ka starptautiskās tiesības, konvencija vai nolīgums
automātiski kļūst par daļu no valsts tiesību aktiem vai ļauj uzsākt vietējo tiesību aktu izstrādes
procesu, kuriem būs tāds pats likumīgs* spēks (avots: FSC- STD-01-001 V5-0).
Saprātīgs – tāds, kuru, balstoties uz vispārējo pieredzi, uzskata par taisnīgu un atbilstošu
apstākļiem vai mērķiem (avots: definējums Oksfordas angļu valodas skaidrojošā vārdnīcā).
Saudzējoša mežizstrādes prakse – mežizstrāde (koku ciršana), izmantojot metodes, lai
samazinātu ietekmi uz augošiem kokiem (avots: definīcija balstīta uz pamatnostādnēm
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai tropu mežos, IUCN
2006. g.).
Refūgia – izolēta teritorija, kuru nav skārušas būtiskas izmaiņas, ko izraisījušas klimata
pārmaiņas vai traucējumi, piemēram, cilvēka darbību izraisīti traucējumi, un kur sastopami
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reģionam raksturīgie augi un dzīvnieki (avots: Glena kanjona dambja adaptīvās
apsaimniekošanas programmas terminu vārdnīca, kas atrodama Glena kanjona dambja
tīmekļa vietnē).
Reprezentatīvi parauglaukumi – apsaimniekojamās teritorijas* daļas, kas iezīmētas, lai
saglabātu vai atjaunotu dzīvotspējīgas ekosistēmas, kuras ir dabiski sastopamas konkrētajā
ģeogrāfiskajā reģionā.
Stabilitāte – sistēmas spēja saglabāt galvenās funkcijas un procesus noslogojuma un
spiediena apstākļos, vai nu pretojoties vai adaptējoties pārmaiņām. Stabilitāti kā parametru var
piemērot gan ekoloģiskām, gan sociālām sistēmām (avots: IUCN Pasaules aizsargājamo
teritoriju komisija (IUCN-WCPA), 2008. g. Aizsargājamu jūras teritoriju tīklu izveide — no
vārdiem pie darbiem („Establishing Marine Protected Area Networks - Making it Happen”).
Washington D.C.: IUCN-WCPA Nacionālā okeānu un atmosfēras administrācija un
organizācija „The Nature Conservancy”)
Atjaunot/atjaunošana – šos terminus izmanto dažādās nozīmēs atkarībā no konteksta, kā arī
sarunvalodā. Dažos gadījumos „atjaunot” nozīmē novērst kaitējumu vides vērtībām, kurš
radies apsaimniekošanas darbību vai kādu citu iemeslu dēļ. Citos gadījumos „atjaunot” nozīmē
veidot daudz dabiskākus apstākļus vietās, kuras ir stipri noplicinātas vai transformētas citiem
zemes izmantošanas veidiem. Principos un kritērijos vārdu „atjaunot” neizmanto, lai apzīmētu
kādas konkrētas iepriekšējās, aizvēsturiskas, pirmsrūpnieciskas vai kā citādi iepriekš
pastāvējušas ekosistēmas atjaunošanu (avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Organizācijai* nav obligāti jāatjauno tās vides vērtības, kuras ietekmējuši dažādi faktori, kurus
tā nespēj kontrolēt, piemēram, dabas katastrofas, klimata izmaiņas vai arī trešo pušu veiktas
darbības, piemēram, infrastruktūras izbūve, izrakteņu ieguve, medības vai apmešanās vietu
ierīkošana. Politikas dokuments FSC-POL-20-003 par teritoriju izslēgšanu no sertifikāta
darbības jomas apraksta kārtību, kādā šādas teritorijas vajadzības gadījumā var izslēgt no
sertificētās teritorijas.
Organizācijai* arī nav jāatjauno vides vērtības, kuras varētu būt kādreiz pastāvējušās
vēsturiskos vai aizvēsturiskos laikos, vai kuras ir negatīvi ietekmējuši to agrākie īpašnieki vai
organizācijas. Tomēr organizācijai ir jāveic saprātīgi pasākumi, lai mazinātu, kontrolētu vai
nepieļautu vides stāvokļa pasliktināšanos apsaimniekojamā teritorijā šādas iepriekšējas
ietekmes rezultātā.
Piekrastes zona – saskares zona starp zemi un ūdenstilpi un ar to saistītā veģetācija.
Risks – nevēlamas negatīvas ietekmes iespējamība, ko var radīt jebkāda darbība
apsaimniekojamā teritorijā, apvienojumā ar tās seku nopietnību (avots: FSC-STD-01-001
V5-0).
Mērogs – novērtējuma līdzeklis, cik lielā mērā apsaimniekošanas darbības vai pasākumi
ietekmē vides vērtības vai apsaimniekojamo teritoriju laikā vai telpā. Neliela telpiska mēroga
darbība katru gadu ietekmē tikai nelielu daļu meža; īslaicīga rakstura darbība atgadās tikai pēc
garākiem laika intervāliem (avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Mērogs, intensitāte un risks – skat .atsevišķas terminu „mērogs”, „intensitāte” un „risks”
definīcijas.
Nozīmīgs – ar šo terminu 9. principa un 1., 2. un 6. kategorijas augstvērtīgu elementu
kontekstā apzīmē trīs nozīmīguma veidus:


apzīmēšana, klasificēšana vai aizsardzības stāvokļa atzīšana, ko piešķir starptautiska
aģentūra, piemēram, IUCN vai Birdlife International;
 valsts vai reģionālu iestāžu, vai atbildīgas valsts aizsardzības organizācijas
apzīmējums, balstoties uz bioloģiskās daudzveidības koncentrāciju;
 brīvprātīga atzīšana, ko veic apsaimniekotājs, īpašnieks vai organizācija, pamatojoties
uz pieejamo informāciju vai uz zināmo vai paredzamo bioloģiskās daudzveidības
koncentrāciju, pat tad, ja citas iestādes to oficiāli nav atzinušas.
Jebkura no šīm iespējām dod pietiekamu pamatu 1., 2. un 6. kategorijas augstvērtīgu elementu
atzīšanai. Daudzi pasaules reģioni ir atzīti par nozīmīgiem, pateicoties to bioloģiskai
daudzveidībai, ko nosaka dažādos veidos. Esošajām prioritāro apgabalu kartēm un
klasifikācijai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā ir svarīga nozīme, lai noteiktu 1., 2. un
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6. kategorijas augstvērtīgu elementu klātbūtni (avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Mežkopība – zinātne un metodes, ko izmanto, lai kontrolētu meža zemju un meža ieaugšanu,
augšanu, sastāvu, veselību un kvalitāti, un tādējādi nodrošinātu atbilstību dažādām zemes
īpašnieku un sabiedrības prasībām ilgtspējīgā veidā (avots: Nieuwenhuis, M. 2000.
Terminology of Forest Management („Meža apsaimniekošanas terminoloģija”). IUFRO World
Series Vol. 9. IUFRO 4.04.07 SilvaPlan and SilvaVoc).
Ieinteresētā puse – skat. definīcijas „ietekmētā ieinteresētā puse” un „ieinteresētā interešu
grupa”.
Likums – tiesību akts, ko pieņēmusi valsts likumdevēja iestāde.
Valdījums – likumīgi vai atbilstoši vispārpieņemtai praksei atzītas vienošanās, kuras
noslēgušas personas vai personu grupas attiecībā uz īpašuma tiesībām un pienākumiem
saistībā ar piekļuvi konkrētam zemesgabalam vai ar to saistītiem resursiem (piem., atsevišķiem
kokiem, augu sugām, ūdenim, derīgajiem izrakteņiem utt.) un/vai to izmantošanu. (Avots:
IUCN. Terminu definīcijas pieejamas IUCN vietnē).
Apdraudējums – norāde vai brīdinājums par gaidāmo vai iespējamo kaitējumu vai negatīvu
ietekmi (avots: definīcija balstīta uz definējumu Oksfordas angļu valodas skaidrojošajā
vārdnīcā).
Apdraudētās sugas – sugas, kas atbilst IUCN (2001. g.) neaizsargātu, apdraudētu vai kritiski
apdraudētu sugu kritērijiem un ir pakļautas lielam, ļoti lielam vai ārkārtīgi lielam izzušanas
riskam savvaļā. Šīs kategorijas var interpretēt nedaudz savādāk FSC kontekstā atbilstoši
oficiālajai (likumā noteiktai) klasifikācijai attiecīgā valstī, kā arī vietējiem apstākļiem un
populāciju blīvumam (kas nosaka lēmumus par atbilstošiem aizsardzības pasākumiem) (avots:
definīcija balstīta uz IUCN. (2001. g.). IUCN Sarkanās grāmatas kategorijas un kritēriji: 3.1.
versija. IUCN Sugu izdzīvošanas komisija. IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK).
Koksnes ieguves apjoms – faktiskais ieguves apjoms apsaimniekojamā teritorijā*, ko
mēra pēc apjoma (piemēram, kubikmetros) vai pēc platības (piemēram, hektāros vai
akros), lai salīdzinātu ar aprēķināto (maksimālo) pieļaujamo ciršanas apjomu.
Savlaicīgi – tik ātri, cik to ļauj saprātīgā veidā izdarīt apstākļi; organizācija* apzināti
neatliek izpildi; saskaņā ar piemērojamiem likumiem, līgumiem, licencēm vai rēķiniem.
Tradicionālās zināšanas – informācija, zinātība, prasmes un prakse, kas izveidota,
saglabāta un nodota no paaudzes paaudzē kopienas ietvaros, bieži vien veidojot daļu
no tautas kultūras vai garīgās identitātes (avots: definīcija balstīta uz Pasaules
Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) izstrādāto definīciju. Termina definīcija
WIPO vietnē atrodama sadaļā „Politika/Tradicionālās zināšanas”).
Tradicionālās tautas – sociālas grupas vai tautas, kuras sevi neuzskata par
pamatiedzīvotājiem un kuras apstiprina tiesības uz savu zemi, mežiem un citiem resursiem,
balstoties uz senām paražām vai tradicionāliem nodarbošanās un resursu izmantošanas
viediem. (Avots: Meža tautu programma (Marcus Colchester, 2009. gada 7. oktobris).
Atbalstīt – atzīt, cienīt, stiprināt un dot atbalstu (avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Lietošanas tiesības – tiesības lietot apsaimniekojamās teritorijas resursus, ko nosaka
vietējās tradīcijas, savstarpējās vienošanās vai citas personas ar piekļuves tiesībām
īpašumam. Šīs tiesības var līdz noteiktam patēriņa līmenim ierobežot konkrētu resursu
lietošanu vai noteiktu mežizstrādes metožu izmantošanu (avots: FSC-STD-01-001 V5-0).
Pārbaudāmi mērķi – konkrēti mērķi, piemēram, nākotnē vēlamais meža stāvoklis, kuri ir
izstrādāti, lai noteiktu, cik lielā mērā ir sasniegts katrs no apsaimniekošanas mērķiem*. Šie
mērķi ir izteikti precīzu rezultātu veidā, lai to sasniegšanu varētu pārbaudīt un noteikt, vai mērķi
ir sasniegti vai nav.
Ļoti ierobežota daļa – ietekmētā platība nevienā gadā nedrīkst pārsniegt 0,5% no
apsaimniekojamās teritorijas* platības, kā arī ietekmēt kopā vairāk nekā 5% no
apsaimniekojamās teritorijas platības (avots: definīcija balstīta uz FSC-STD-01-002 V1-0 FSC
terminu vārdnīcu (2009. g.)).
Atkritumi – neizmantojamas vai nevēlamas vielas vai blakusprodukti, piemēram:



bīstamie atkritumi, tostarp ķīmiskie atkritumi un baterijas;
tvertnes;
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 degviela un motoreļļas, kā arī cita veida eļļas;
 atkritumi, tostarp metāls, plastmasa un papīrs; un
 pamestas ēkas, iekārtas un aprīkojums.
Ūdenstilpes (tostarp ūdensteces) – sezonāli, īslaicīgi un pastāvīgi strauti, straumes, upes, dīķi
un ezeri. Ūdenstilpes, kuras ietver piekrastes vai mitrāju ekosistēmas: ezerus, purvus, muklājus
un avotus.
Ūdens trūkums – ūdens daudzums, kurš ierobežo pārtikas rūpniecību, cilvēku veselības
kvalitāti un ekonomisko attīstību. Par nopietnu ūdens trūkumu uzskata 1000 kubikmetrus ūdens
gadā uz cilvēku vai patēriņu, kas pārsniedz 40% no ūdens nodrošinājuma (avots:
Tūkstošgades ekosistēmu novērtējums. 2005. Ecosystems and Human Well-Being: Policy
Responses. Findings of the Responses Working Group. Washington DC: Island Press,
599.-605. lpp.).
Pārmērīga ūdens resursu noslodze – ūdens resursi tiek pārmērīgi noslogoti, kad ūdens
pieprasījums konkrētā periodā pārsniedz pieejamo daudzumu, vai kad slikta ūdens kvalitāte
ierobežo tā izmantošanu. Pārmērīga ūdens resursu noslodze izraisa saldūdens resursu
pasliktināšanos daudzuma (ūdens nesējslāņa pārmērīga izmantošana, upju izžūšana u.c.) un
kvalitātes (eitrofikācija, organisku vielu izraisīts piesārņojums, sālsūdens ieplūšana u.c.) ziņā.
(Avots: UNEP, 2003, citēts izdevumā „Gold Standard Foundation”. 2014. Water Benefits
Standard).
Mitrāji – pārejas joslas starp sauszemes un ūdens sistēmām, kurās gruntsūdens līmenis
parasti ir tuvu virsmai vai kuras klāj sekls ūdens slānis (avots: Cowarding, L.M., Carter, V.,
Golet, FC, Laroe, E.T. 1979. Classification of Wetlands and Deepwater Habitats of the United
States.(„ASV mitrāju un dziļūdens dzīvotņu klasifikācija”). US Department: Washington DC).
ASV.
Saskaņā ar Ramsāres konvenciju mitrāji var ietvert palienes, zāļu un kūdras purvus vai ūdeņu
platības – dabiskas vai mākslīgas, pastāvīgas vai pārplūstošas, kurās ir stāvošs vai tekošs
ūdens, saldūdens, iesāļš vai sāļš ūdens, t.sk. jūras akvatorijas, kuru dziļums bēguma laikā
nepārsniedz 6 metrus.
Darbinieki – visas nodarbinātās personas, tostarp valsts ierēdņi un pašnodarbinātas
personas, kā arī darbinieki, kas strādā uz nepilnu slodzi un veic sezonas darbus, visu līmeņu un
kategoriju darbinieki, tostarp strādnieki, administratori, inspektori, vadītāji, apakšuzņēmēji, kā
arī pašnodarbināti līgumslēdzēji un darbuzņēmēji (avots: ILO Konvencija Nr. C155 par darba
drošību un veselības aizsardzību, 1981. g.).
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