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PIETIEK.COM
Vēlos izgaismot dažus jautājumus, kur "Latvijas valsts mežu" pārstāvja teiktais
nebija gluži "visa patiesība un tikai patiesība"
08.08.2019, Viesturs Ķerus
….
Svarīgāk būtu atzīmēt, ka, lai gan formāli nacionālā FSC standarta Latvijā tiešām nav,
reāli pavisam skaidri un LVM izmantojami pagaidu standarti ir (turklāt atrodami pašu
LVM interneta lapā šeit).
Jā, vēl nav skaidrs, kāds būs jaunais standarts. Nav arī skaidrs, pēc cik gadiem tas
stāsies spēkā, bet pilnīgi skaidrs, ka šogad un nākamgad LVM par to vēl nebūs
jāsatraucas. Tāpēc tas, ka LVM atteikušies no FSC sertifikāta pusē apsaimniekoto
mežu jau 2016. gadā, drīzāk liecina par nespēju izpildīt esošo standartu prasības,
nevis bailes no jaunā standarta.
….
https://www.pietiek.com/raksti/velos_izgaismot_dazus_jautajumus,_kur__latvijas_val
sts_mezu__parstavja_teiktais_nebija_gluzi__visa_patiesiba_un_tikai_patiesiba_

PIETIEK.COM
Kailcirte: kaimiņa skatījums
Viesturs Ķerus, 31.01.2019.
………
Lai kādi būtu šie iemesli, mans pirmais ieteikums - neveikt kailcirtes pie apdzīvotām
mājām. Pieņemu, ka privātīpašniekiem ar maziem mežu īpašumiem šāda pieeja varētu
sagādāt problēmas (lai gan sk. A. Grasmanes komentāru iepriekš), bet valsts mežos
būtu visnotaļ saprotami respektēt cilvēku vēlmi dzīvot meža, nevis izcirtuma malā.
Arī uzņēmumi, kas ieguvuši FSC sertifikātu, ir apņēmušies ievērot sabiedrības
intereses mežu apsaimniekošanā (pat tad, ja šie meži ir privāti).
………………
https://www.pietiek.com/raksti/kailcirte_kaimina_skatijums

NEATKARĪGĀS TUKUMA ZIŅAS
19.06.2018, Viesturs Ķerus
Kad Mamma Daba raud
…..
Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķeras, uzklausījis
mūsu stāstu par «Dziru» melno stārķi, skaidro: “Protams, stārķis var lidot relatīvi tālu
baroties, un nav teikts, ka tā ligzda tur ir, bet tikpat labi ligzda tur var būt. A/s
«Latvijas valsts meži» ir pienākums apsaimniekot mežu dabai draudzīgi. Šajā vietā,
par kurn jūs pašlaik stāstāt, šķiet, ka viņiem nav FSC sertifikāta, kas apliecina
ilgtspējīgu un saimniecisku meža platību apsaimniekošanu, bet principā viņiem visus
mežus vajadzētu apsaimniekot atbilstoši šim sertifikātam, kas prasa saglabāt
aizsargājamu putnu ligzdošanas vietas. .
No visādiem viedokļiem raugoties, tomēr nebūtu pieļaujams, ka mežu cērt
ligzdošanas laikā. Diemžēl tas tiek pieļauts. Un tas ir tas, pret ko mēs cīnāmies.
….

Baltijas Koks
18.06.2018
Par kontrolēto koksni Latvijā - kur skatās FSC?
2018. gada 21. martā stājās spēkā Forest Stewardship Council (FSC; Mežu
uzraudzības padome) Centralizētais nacionālais riska novērtējums (CNRA) Latvijai,
un līdz ar tā publicēšanu vairāki Latvijas mežsaimniecības un kokapstrādes uzņēmumi
jau ir paziņojuši par atkāpšanos no FSC pašpārbaudes programmas (DDS). Latvijas
Mežu sertifikācijas padome (LMSP) kopā ar ieinteresētajām pusēm komentēja šo
dokumentu līdz ar tā sākotnējo publicēšanu pagājušā gada pavasarī (turklāt komentāri
tika sagatavoti vairāku lappušu garumā), diemžēl atbildes uz sagatavotajiem
komentāriem FSC nesniedza, un minētais dokuments faktiski bez jebkādām izmaiņām
tika publicēts FSC tīmekļvietnē pagājušā gada septembrī.
PAR KO ĪSTI IR RUNA?
Raugoties uz Latviju ar FSC acīm, līdz ar iepriekš minētā riska vērtējuma
apstiprināšanu Latvijā valda nelikumīga mežizstrāde un tiek iznīcināti augstvērtīgi
meži tādā apmērā, ka visi mežu apsaimniekotāji, koksnes pārstrādātāji un tirgotāji,
kurus nav sertificējusi FSC, ir riskanti. Protams, uzreiz rodas jautājums: kas tad ir tās
FSC acis, kas Eiropas Savienības dalībvalsti Latviju redz tik tumšās krāsās (starp citu,
mūsu austrumu kaimiņvalstī Baltkrievijā ir identificēts mazāks skaits risku)?
FSC acis CNRA izstrādes laikā bija sertifikācijas iestāde NEPCon, bet attiecībā uz
augstvērtīgo mežu riska noteikšanu arī četri vietējie eksperti -Dabas aizsardzības

pārvaldes darbiniece Sandra Ikauniece; Latvijas Dabas fonda pārstāvis Viesturs
Lārmanis, kā arī divi meža politikas eksperti -Jānis Rozītis (Pasaules Dabas fonds) un
Viesturs Ķerus (Latvijas Ornitoloģijas biedrība). Paradoksāli, ka riska vērtējuma
izstrādes laikā tika radīta jauna augstvērtīgo mežu definīcija, kas būtiski atšķiras no
pašlaik praksē izmantojamiem FSC mežu apsaimniekošanas standartiem. Tieši šīs
definīcijas pēkšņā izmaiņa arī deva iespēju Latviju klasificēt kā augsta riska valsti
attiecībā uz kontrolētas koksnes trešo kategoriju.
…….

VIDES VĒSTIS
07.12.2017
Palmu eļļas rūgtā piegarša
…
Aprakstot tropisko lietus mežu izciršanu un palmu eļļas nozares spiedienu gan uz
lēmumu pieņēmējiem, gan ilgtspējīgas
palmu eļļas sertifikācijas sistēmu, arvien gribas atgriezties pie situācijas mūsu pašu
mājās - pie Latvijas mežiem. Vai gan Latvijā mežu nozare nenosaka mežu politiku?
Kāpēc valstij (tātad arī man un tev) piederošs uzņēmums visiem līdzekļiem cenšas
iestāstīt, cik dabai draudzīgi tas saimnieko? Vai gan tie nav mani un tavi līdzekļi, kas
tiek ieguldīti nacionālajos medijos sabiedriskās domas veidošanai un sava tēla
spodrināšanai, vienlaikus padarot šos medijus atkarīgus no šā uzņēmuma turpmākās
labvēlības? Un vai šie līdzekļi nav iegūti, ik gadu nocērtot kokus ar tūkstošiem putnu
ligzdu ar visām olām un mazuļiem? Jo, necērtot pavasarī, varbūt nebūtu iespējams
sapelnīt tik daudz līdzekļu smadzeņu skalošanai? Līdzīgi mežu nozares spiediena
ietekmē 10 gadus Latvijā neizdevās apstiprināt ilgtspējīgas mežsaimniecības
nacionālo FSC sertifikātu. Mūsu galvenā atbildība tomēr ir un paliek par mūsu pašu,
nevis tropu mežiem. Neviens cits, tikai mēs paši tos varam nosargāt no vairāk un ātrāk
nocirst gribētājiem.
…..

NEATKARĪGĀS TUKUMA ZIŅAS
29.12.2016
Meža var saimniekot arī dabai ļoti draudzīga veidā
Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis
…….

Dabisko traucējumu skaidrojums nosaka, kā tad katrā atsevišķajā mežā saimniekot. Ja
mēs vēlamies saimniekot, ievērojot dabas likumsakarības, tad  vai vienmēr būs
viena recepte  koku ciršana kailcirtēs? Nu, piemēram, priežu mežā kokus iespējams
cirst intensīvāk, veidot lielāku “atvērumu”, ielaist vairāk gaismas, kas nepieciešams
priežu jauno kociņu augšanai. Savukārt pārmitros egļu mežos, melnalksnājos, ozolu
mežos intensitātei būtu jābūt mazākai. Nu, piemēram, par melnalkšņu mežiem  tā
kopumā ir ļoti jutīga ekosistēma ar nemainīgiem vides apstākļiem, kam pielāgojušās
tur mītošās sugas, un, ja šādā mežā pārāk intensīvi cērt izlases cirtes vai pat kailcirti,
tad īpašie vides apstākļi tiek iznīcināti pilnībā. Šādos mežos ārpus aizsargājamām
teritorijām būtu nepieciešams aizliegt kailcirti. FSC, sertifikācijas standartā tiek
noteikts, ka šajos mežos tiek atstāts vismaz sešas reizēs vairāk ekoloģisko koku nekā
citviet, kas aptuveni ir 30 koki uz vienu hektāru. Jāpiekrīt  tas ari nav nekas. Tomēr
tā kā mežizstrādes lobiji uzstāj, ka īsti neprotot veidot izlases cirtes šādos mežos, tad
nu paaugstināts ekoloģisko koku skaits ir šodienas kompromiss melnalkšņu mežaudžu
apsaimniekošanā.
……
PIETIEK.COM
25.12.2016, Viesturs Ķerus
Māris Liopa atgriežas, izvilcis vecus melus par pupuķiem
……
paturot prātā aizrādījumu, ka esmu sertifikācijas jautājumā nezinošs cilvēks, tomēr
atgādinu iepriekš rakstīto, ka gan FSC, gan PEFC sertifikāti domāti galvenokārt
mežiem, kuru apsaimniekošanas galvenais mērķis ir koksnes ieguve.
Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošo mežu primārais mērķis ir dabas
aizsardzība…. ….. tāpēc DAP nav vajadzības tirgoties ar koksni un pārliecināt
pircēju, ka tā iegūta ilgtspējīgi apsaimniekotos mežos.
,,,,
https://www.pietiek.com/raksti/maris_liopa_atgriezas,_izvilcis_vecus_melus_par_pup
ukiem

PIETIEK.COM

30.11.2016, Viesturs Ķerus
Kā ″Latvijas valsts meži″ izmanto sabiedrības neinformētību
…

būtiskā atšķirība ir tajā, ka FSC prasa vairāk nekā likums, tostarp interešu līdzsvara
ievērošanu, kamēr meža nozari regulējošie likumi un noteikumi un PEFC
sertifikācijas standarts Latvijā tiek rakstīti ar AS "Latvijas valsts meži" un Latvijas
Kokrūpniecības federācijas rokām.
…..
https://www.pietiek.com/raksti/ka__latvijas_valsts_mezi__izmanto_sabiedribas_neinf
ormetibu

LTV1: DE FACTO
18.12.2016.
Pusē valsts mežu vairs nav FSC mežu apsaimniekošanas sertifikāta
……
Iespējams, tieši problēmas ieklausīties sabiedrības viedoklī bija viens no iemesliem,
kādēļ LVM visos reģionos vairs nav FSC mežu apsaimniekošanas sertifikāta. “Šīs
sertifikācijas prasības runā par reālu dabas aizsardzību mežā, nevis uz papīra.
Tā prasa rūpēties par dabas daudzveidību, par tīru ūdeni un neatstāt rises mežā.
Vēl plašāk – sertifikācija prasa sarunāties ar dažādām sabiedrības grupām un tā ir tā
sertifikācijas būtība,” saka Pasaules Dabas fonda direktors Jānis Rozītis.
Iedzīvotāju iebildumi un kailcirtes
Bez FSC mežu apsaimniekošanas sertifikāta tagad strādā LVM reģioni
Rietumvidzeme, Ziemeļkurzeme, Vidusdaugava un tikko kā arī Zemgale.
To, kā meži tiek apsaimniekoti, vērtē auditori no malas. Viņi ņem vērā gan
ekonomisko aspektu, gan vides, gan mežu nozares sociālo partneru viedokli.
“Auditori bija izsūtījuši savus uzaicinājumus visām vides organizācijām iesniegt savu
viedokli, un mēs atsaucāmies, un iesniedzām savu dokumentu,” saka Vides
Aizsardzības kluba Zemgales nodaļas pārstāve Ieva Lange.
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/18.12.2016-puse-valsts-mezu-vairs-nav-fsc-mezuapsaimniekosanas-sertifikata.id86774/

LSM.LV
22.11.2016.
Vides aizstāvji raizējas par valsts mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu; LVM bažas
noraida
Latvijas Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības, Pasaules Danas Fonda un
Vides aizsardzības kluba kopējā vēstulē norādīts, ka bez ilgtspējīgas mežsaimniecības
sertifikāta FSC septembrī palika Rietumvidzeme, savukārt 20.novembrī - Zemgales
un Vidusdaugavas reģioni.

"FSC nosaka prasības mežu līdzsvarotai apsaimniekošanai, ievērojot ne tikai
ekonomiskās, bet arī vides un sabiedrības vajadzības, un atteikšanās no sertifikāta
liecina par LVM nespēju vai nevēlēšanos šīs prasības ievērot.
Tas rada bažas par Latvijas valsts mežu nākotni," organizāciju vārdā raksta
Ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturs Ķerus.
Organizācijas uzsver, ka patlaban sliktā stāvoklī ir visi Latvijā sastopamie ES nozīmes
aizsargājamie mežu biotopi. LVM ieviesto biotopu aizsardzību uzņēmums atzīst par
neefektīvu.
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vide-un-dzivnieki/vides-aizstavji-raizejas-parvalsts-mezu-ilgtspejigu-apsaimniekosanu-lvm-bazas-noraida.a211253/

TVNET
22.11.2016.
Mežu apsaimniekotāji zaudē sertifikātus citu pēc cita; dabas aizstāvji satraucas
Kopš 20. novembra bez ilgtspējīgas mežsaimniecības sertifikāta FSC palikusi puse no
AS «Latvijas valsts meži» (LVM) reģioniem. Sertifikāta termiņš Ziemeļkurzemes
reģionam beidzās augustā. Rietumvidzemei – septembrī, bet 20. novembrī bez
sertifikāta palika arī Zemgales un Vidusdaugavas reģioni.
«Diemžēl Latvijas normatīvi nenodrošina pietiekamu aizsardzību bioloģiski vērtīgām
mežaudzēm ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, un pašlaik mežu
apsaimniekošanas FSC sertifikācija ir vienīgais līdzeklis, lai «saimniecisko mežu»
apsaimniekotājs savlaicīgi pievērstu uzmanību dabas vērtībām un praksē reāli
līdzsvarotu ekonomiskās, vides un sociālās intereses,» atzīmē Latvijas Dabas fonda
padomes locekle Lelde Eņģele.
Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs: «Visticamāk,
galvenais faktors, kas negatīvi ietekmē meža putnu populācijas, ir dzīvotņu
degradācija mežsaimnieciskās darbības ietekmē, tomēr papildu spiedienu rada tas, ka
katru pavasari valsts mežos vien mežizstrāde izposta vairāk nekā 50 tūkstošus putnu
ligzdu. Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana atbilstoši FSC principiem nozīmētu arī
meža pamatiedzīvotāju – putnu – vajadzību ņemšanu vērā.»
Jānis Rozītis, Pasaules Dabas fonda direktors: «Meža apsaimniekošanas problēmām
pieaugot, FSC standarta prasības nākotnē tikai pastiprināsies. FSC aktualizētie dabas
aizsardzības aspekti, sabiedrības vajadzību nodrošināšana, darbinieku tiesības
pieprasīs aizvien patiesāku attieksmi un problēmu risinājumus meža nozarē.
Uzņēmumiem, kuriem vides un sociālie jautājumi meža apsaimniekošanā nav bijuši
tik būtiski, jau ir grūtāk izpildīt FSC prasības.

Ņemot vērā, ka FSC sertificētās mežu platības pasaulē turpina pieaugt un saglabājas
stabils pieprasījums pēc FSC marķētiem meža produktiem, jājautā, vai Latvija var
atļauties atteikties no atbildīgas mežsaimniecības prasību īstenošanas, kaut nacionālā
līmenī dabas un sabiedrības vajadzības lēmuma pieņēmējiem neliktos prioritāras.»
https://ciklons.tvnet.lv/4614681/mezu-apsaimniekotaji-zaude-sertifikatus-citu-peccita-dabas-aizstavji-satraucas

SALDUS ZEME
25.11.2016
Tamāra Kļaviņa
Latvijas Ornitoloģijas biedrība paudusi satraukumu, ka aptuveni pusei no Latvijas
valsts mežu apsaimniekotajiem reģioniem vairs nav ilgtspējīgas mežsaimniecības
sertifikāta FSC.
FSC sertifikāta termiņš beidzies Ziemeļkurzemei, Zemgalei, Vidusdaugavai un
Rietumvidzemei. Šāds sertifikāts nosaka ne tikai ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas
modeli, bet ari dabas vērtību saglabāšanu. Latvijas dabas fonda ieskatā FSC sertifikāts
ir vienīgais līdzeklis, lai saimniecisko mežu apsaimniekotāji laikus pievērstu
uzmanību dabas vērtībām un atrastu variantu, kā iespējami labāk apvienot
ekonomiskās, vides un sociālās intereses.
Savukārt Ornitoloģijas biedrība paudusi, ka katru pavasari mežizstrādes laikā tiek
izpostītas ap 50 tūkstoši putnu ligzdu. FSC sertifikāts palīdzētu saglabāt meža
pamatiemītnieku, putnu, dzīvotnes. Sabiedriskās organizācijas vērsušās Zemkopības
ministrijā ar aicinājumu panākt, ka Latvijas valsts meži valstij, tātad visai sabiedrībai
piederošo īpašumu apsaimnieko, ņemot vērā sabiedrības un vides intereses.

BAUSKAS DZĪVE
Svarīgi zināt īpašuma vērtības
Pasaules Dabas fonda direktors Jānis Rozītis noraidīja dažu mežsaimnieku bažas, ka biotopu
kartēšanas dēļ viņi varētu zaudēt iespēju cirst kokus savā īpašumā. Kā skaidroja J. Rozītis, pat
ja kāds īpašnieks mēģinās vēl pirms biotopu noteikšanas nogāzt audzes, kam varētu būt
glabājama vērtība, var rasties problēmas koksni pārdot.
«Sertifikāta FSC jaunākais virziens ir stingri noteikumi neizmantot koksni, kas nāk no biotopu
zonām,» atklāj J. Rozītis, «ietekmīgiem nozares dalībniekiem no Lielbritānijas un
Skandināvijas te ir ļoti stingri nosacījumi, kurus neievērojot apšaubāmas izcelsmes koksni
varēs pārdot tikai citur par ļoti neizdevīgu cenu.»

LR1: Zaļais vilnis / FSC sertifikāts: Reportāža no Kabiles mežiem un sertifikāta
nozīme (18.:54 stāsta Jānis Rozītis)
10.02.2018, 13.01.2018
https://station.lv/#19356900

Eiropas Koksnes produktu tirgotāju asociācijas prezidents Anderss von Mollers
Koksnes produktu ražotāji un tirgotāji uzstāja uz to, ka FSC un PEFC savstarpēji ir
vienam otru jāatzīst un būtiski jāmazina birokrātiskais slogs. Proti, divu lielāko un
izplatītāko mežsaimniecības ilgtspējas sertifikācijas ķēžu – FSC un PEFC –
savstarpējā konkurence nav devusi gaidītos rezultātus. Lai gan abas sertifikācijas
sistēmas ziņo, ka katrai globāli pieaug sertificēto mežu platības, tomēr, uzmanīgāk
papētot datus, varot konstatēt, ka kopējais sertificēto mežu apjoms stagnē.
Izskaidrojums slēpjas faktā, ka aizvien vairāk mežu īpašnieki izvēlas
dubultsertificēšanos, proti, tos mežus, kas līdz šim sertificēti pēc FSC standarta,
sertificēt arī pēc PEFC un otrādi. Un vislielākais absurds izceļas, kad produkts, kas
ražots šādos dubultsertificētos mežos, bet izcelsmes dokumentos ir uzrādīts,
piemēram, PEFC, nonākot pie pircēja, kam ir tikai FSC piegāžu ķēde, FSC izpratnē
kļūst par nesertificētu. Faktiski sertifikācija ir kļuvusi par sarežģītu biznesu, kura
galvenais ienākumu avots lielākoties ir Eiropas meža nozare, kuras mežsaimniecība,
salīdzinot ar pasaules praksi, ir ļoti ilgtspējīga, sakārtota un labi regulēta saskaņā ar
nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

