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Starptautiskie procesiStarptautiskie procesi

Apvienoto nāciju meža forums:
- 13. sesija šā gada 7.-11. maijs;
- Diskusija par foruma ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības 
procesā;
- Diskusija par Apvienoto nāciju meža stratēăiskā plāna 
2017.-2030. gadam ieviešanu;2017.-2030. gadam ieviešanu;
- Diskusija par Globālo meža finansēšanas veicināšanas 
ietvaru.
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Apvienoto nāciju meža forumsApvienoto nāciju meža forums

Stratēăiskais plāns 2017. – 2030. gadam kopumā vērsts uz 
sešu globālu mērėu sasniegšanu:
�Palielināt meža platību globālā līmenī izmantojot ilgtspējīgu 
meža apsaimniekošanu (IMA);
�Veicināt uz mežu balstītu ekonomisko, sociālo un vides 
ieguvumu attīstību;ieguvumu attīstību;
�Palielināt aizsargājamās un ilgtspējīgi apsaimniekota meža 
platības globālā līmenī;
�Finanšu resursu mobilizācija IMA ieviešanai un zinātniskai 
un tehniskai sadarbībai;
�Veicināt pārvaldības ietvaru attīstību, lai ieviestu IMA;
�Veicināt sadarbību, saskaĦotību un sinerăiju ar mežiem 
saistītos jautājumos visos līmeĦos.
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Starptautiskie procesiStarptautiskie procesi

Augsta līmeĦa diskusija par ilgtspējīgu attīstību:
- Šā gada jūlijā plānota sesija;
- Apstiprināti 17 mērėi ar 169 apakšmērėiem;
- Uz meža apsaimniekošanu tieši attiecas trīs 15. mērėa 
apakš mērėi ar šādiem indikatoriem:

Mežainums;�Mežainums;
�Bioloăiskai daudzveidībai nozīmīgu platību īpatsvars, kas 
iekĜauts aizsargājamās teritorijās;
�Progress virzībā uz ilgtspējīgi apsaimniekotu mežu (meža 
platība, virszemes biomasa mežā, meža platība 
aizsargājamās teritorijās, meža apsaimniekošanas plāni, 
sertificētās meža platības);
�Degradēto zemju īpatsvars.
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ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiANO ilgtspējīgas attīstības mērķi
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Eiropas valstu, Eiropas Savienības iniciatīvasEiropas valstu, Eiropas Savienības iniciatīvas

• Forest Europe process – joprojām aktuāla diskusija par Eiropas meža
konvenciju;

• Atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanas direktīvas
pārskatīšana – tā attieksies arī uz meža biomasu – ilgtspējības kritēriji;

• Klimata politika – jauns regulējums par zemes izmantošanā, zemes
izmantošanas maiĦā un mežsaimniecībā (ZIZIMM) radušos
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izmantošanas maiĦā un mežsaimniecībā (ZIZIMM) radušos
siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu oglekĜa dioksīda
piesaistes iekĜaušanu klimata un enerăētikas politikas satvarā
laikposmam līdz 2030. gadam;

• Eiropas meža stratēăijas novērtējums – sabiedriskā apspriešana;
• ViedokĜa formulēšana par atbalstu mežsaimniecībai pēc 2020. gada.



Aktuālais Latvijā 2018Aktuālais Latvijā 2018. gadā. gadā

«Latvijas ZiĦojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par
ilgtspējīgas attīstības mērėu ieviešanu» - Pārresoru
koordinācijas centrs gatavo ziĦojumu

Meža un saistīto nozaru pamatnostādĦu 2015-2020 vidus
termiĦa vērtējums – līdz 01.10.2018. jāiesniedz MK
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termiĦa vērtējums – līdz 01.10.2018. jāiesniedz MK

LAP 2015-2020 ar meža nozari saistīto pasākumu
sasniegto rādītāju vērtējums

Meža references līmeĦa aprēėins klimata politikas ietvaros
2021-2030 gadam



Aktuālais Latvijā 2018. gadāAktuālais Latvijā 2018. gadā

Meža vērtības aprēėina metodikas izstrāde un meža 
vērtības aprēėins

Meliorācijas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde

Atbalsts meža atjaunošanai pēc dabas katastrofām un 
meža ugunsgrēkiem, atbalsts meža ugunsgrēku 
novērošanas torĦu aprīkojumam – plānots izsludināt 
pieteikšanos pēc grozījumiem atbalsta saĦemšanas 
nosacījumos (ūdens bojājumi)
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Paldies par uzmanību!

Mājas lapa: www.zm.gov.lv

Paldies par uzmanību!

Jautājumi?


