
 

APLIECINĀJUMS PAR GODĪGUMU 

SOLĪJUMS IESTĀDĪT 3 MILJARDUS KOKU 

 

Es, apakšā parakstījies: __________________________________________________________ 
(atzīmējiet un aizpildiet) 

 privātpersonām: manā vārdā 

vai  

 tālāk minētās asociācijas vārdā, kurai nav juridiska statusa: 

__________________________________________________________________________ 

vai  

 pārstāvot šādu juridisku personu: 

pilns reģistrētais nosaukums: 
 __________________________________________________________ 

pilna reģistrētā adrese:    _______________________________________________________ 

PVN numurs: (ja piemērojams) 
___________________________________________________ 
 

ar šo apliecinu, ka šiem nolūkiem: _______________________________________, 

• informācija, kas sniegta Reportnet3 platformā, ir pareiza un pilnīga; 

• attiecīgie koki iepriekš nav iekļauti 3 miljardu koku stādīšanas solījumā;  

  

Dzīvības koki (Trees for Life) -
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un 

attiecīgie koki tika iestādīti un/vai ir auguši atbilstoši principam “pareizais koks pareizajā vietā 
pareizajam mērķim” un atbilstoši Komisijas dienestu darba dokumentam1 (kopsavilkums sniegts 
pielikumā), proti, attiecīgie koki papildina tos, kas augtu vai tiktu iestādīti iecerētajā kārtībā. 

__________________________________________ 
(paraksts) 

_____.____.____________. 
(datums) 

 
1 Komisijas dienestu darba dokuments https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf
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PIELIKUMS. Dienestu darba dokumenta kritēriji par 3 miljardu koku iestādīšanas solījumu 

 

Parakstot šo dokumentu, es apliecinu, ka tālāk minētie apgalvojumi ir pilnīgi pareizi, proti, ka paziņotie 
koki: 

1 — Tika iestādīti vai tika izdiedzēti pēc 2020. gada 20. maija. 

2 — Netiks nocirsti nākamo pāris desmitgažu laikā. 

3 — Vairo bioloģisko daudzveidību un uzlabo klimata stāvokli atbilstoši principam “nenodari būtisku 
kaitējumu”, īpaši ņemot vērā, ka netiek stādītas invazīvas svešzemju sugas2. 

4 — Kokiem, kas iestādīti bez ES fondu atbalsta, paziņotie koki: 

a. Iekļauj tikai trīs vietējās sugas, ja vien nav iespējams apliecināt, ka tie vairs nav pielāgoti 
paredzamajiem klimatiskajiem, augsnes un hidroloģiskajiem apstākļiem. 

b. Tika iestādīti, ievērojot vadlīnijas par bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgu apmežošanu, ko 
izstrādājusi Komisija, vai līdzīgām/tamlīdzīgām vadlīnijām par bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgu 
apmežošanu, kas ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs. 

c. Netika iestādīti juridisku pienākumu dēļ, piemēram, obligātas reģenerācijas dēļ pēc nociršanas vai 
obligātas koku iestādīšanas dēļ, lai novērstu augsnes eroziju vai nobrukumus, un netika iestādīti pēc 
ugunsgrēkiem vai citām nelaimēm. 

5 — Kokiem, kas iestādīti ar ES fondu atbalstu, paziņotie koki: 

a. Iekļauj tikai trīs vietējās sugas, ja vien nav iespējams apliecināt, ka tie vairs nav pielāgoti 
paredzamajiem klimatiskajiem, augsnes un hidroloģiskajiem apstākļiem. 

b. Tika iestādīti, ievērojot vadlīnijas par bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgu apmežošanu, ko 
izstrādājusi Komisija, vai līdzīgām/tamlīdzīgām vadlīnijām par bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgu 
apmežošanu, kas ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs. 

c. Netika iestādīti juridisku pienākumu dēļ, piemēram, obligātas reģenerācijas dēļ pēc nociršanas vai 
obligātas koku iestādīšanas dēļ, lai novērstu augsnes eroziju vai nobrukumus, un netika iestādīti pēc 
ugunsgrēkiem vai citām nelaimēm. 

d. Papildina koku daudzumu, kas paredzēti ES Kopējās lauksaimniecības politikas iepriekšējā plānošanas 
periodā. 

e. Sugu izlase, reģioni un metodes neparedz neatbilstošu sensitīvu dzīvotņu apmežošanu, piemēram, 
kūdrājus un mitrājus, un negatīvu ietekmi uz reģioniem ar augstu ekoloģisko vērtību, tostarp uz 
reģioniem, kam ir augsta lauksaimnieciskā vērtība. 

f. Vietās, kas ietilpst Natura 20003 tīklā, paziņotie koki atbilst attiecīgās vietas(-u) pārvaldības mērķiem. 

g. Izvēloties koku sugas, šķirnes, ekotipus un cilmes vietas, tika ņemta vērā nepieciešamība pēc 
noturības pret klimata pārmaiņām un dabas katastrofām, attiecīgās teritorijas biotiskais, augsnes un 

 
2 To invazīvo svešzemju sugu saraksts, kas rada bažas Savienībai 
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm 
3 Atbilstoši Padomes Direktīvai 92/43/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/147/EK.  

https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
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hidroloģiskais stāvoklis, kā arī sugas potenciālais invazīvais raksturs vietējos apstākļos atbilstoši 
dalībvalstu noteiktajam. 

h. Sugu izvēle sastāv vai nu: 

i. no ekskluzīvām ekoloģiski pielāgotām sugām un/vai sugām, kas ir noturīgas pret klimata 
pārmaiņām attiecīgajā bioloģiski ģeogrāfiskajā apgabalā, kuras neapdraud bioloģisko daudzveidību 
un ekosistēmu pakalpojumus un kuras negatīvi neietekmē cilvēku veselību; vai 

ii. koku sugu sajaukuma, kas ietver vai nu vismaz 10 % platlapu koku pēc platības, vai vismaz trīs 
koku sugas vai šķirnes, no kurām vismazākā aizņem vismaz 10 % platības. 

6 — Kokiem, kas aug dabiskās reģenerācijas rezultātā, paziņotie koki aug reģionos, kas no jauna atlikti šim 
solījumam, un to reģenerāciju veicina cilvēka darbība4, kas neietilpst jau iecerētajos pasākumos. 

 

 
4 FAO mežu ainavu atjaunošana, izmantojot dabisko reģenerāciju https://www.fao.org/sustainable-forest-
management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1207888/ 

https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1207888/
https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1207888/

