
 

 

 

 

Īsumā par “Responsibly Produced Peat” 
 
Fonds “Responsibly Produced Peat” (RPP) ir izstrādājis sertifikācijas shēmu ar 
principiem un kritērijiem, kuru mērķis ir atbildīga kūdrāju pārvaldība kūdras 
ražošanas laikā un pēc tās. RPP sertifikācijas mērķis ir nodrošināt garantiju, ka kūdra, 
kas tiek izmantota kā augšanas substrātu sastāvdaļa, nāk no atbildīga avota. 
 
“Responsibly Produced Peat” mērķi ir šādi: 

- maksimāli palielināt ražošanas apjomus no degradētiem kūdrājiem, atstājot 
dabiskos kūdrājus ar augstām aizsargājamām vērtībām neskartus; 

- nodrošināt iespējami labāko attīstību pēc kūdras iegūšanas pabeigšanas, 
priekšroku dodot atjaunošanai; 

- nodrošināt pieeju ļoti vērtīgai augšanas substrātu sastāvdaļai ilgtermiņā. 
 
Sertifikācijas shēmas mērķis ir samazināt kūdras ieguves negatīvo ietekmi, vienlaikus 
maksimāli palielinot tās pozitīvo ietekmi. Negatīvā ietekme: kūdras ražošanai var būt 
negatīva ietekme uz vides vērtībām; pozitīvā ietekme: atjaunošanas pasākumi pēc 
kūdras ieguves no ļoti degradētiem kūdrājiem. Sertifikācijas sistēma aizliedz kūdras 
ieguvi no augstvērtīgām aizsargājamām zonām, vienlaikus veicinot kūdras ieguvi no 
ļoti degradētām zonām, kurām seko atbilstoši pasākumi pēc to izmantošanas. RPP 
aptvertā kūdras ieguves ģeogrāfiskā darbības joma ir Eiropa un, iespējams, dažas 
zonas kaimiņvalstīs.   
 
RPP shēma ietver kritērijus visiem kūdras ražošanas procesa posmiem, sākot no 
agrīnajiem vietas izvēles etapiem līdz pat RPP sertificētas kūdras iekļaušanai 
augšanas substrātā. Shēmu veido 6 nodaļas. 
 

1. Likumīgums Kūdras ražošanas uzņēmumiem ir jāievēro visi 
piemērojamie valstī spēkā esošie normatīvie akti un 
noteikumi un attiecīgie starptautiskie likumi un 
līgumi. 

2. Laba pārvaldība Kūdras ražošanas uzņēmumiem savās darbībās ir 
jābūt caurskatāmiem un jānodrošina dialogs ar 
ieinteresētajām personām un viņu dalība. 

3. Vietas izvēle 
 

Ieguves vietu izvēlei ir jābūt saskaņā ar visām 
attiecīgajām ES direktīvām, valsts tiesību aktiem, kā 
arī ar RPP prasībām attiecībā uz likumiem un 
noteikumiem. Ir jākonsultējas ar vietējām un 
reģionālajām ieinteresētajām pusēm. 
Nedrīkst izvēlēties kūdrājus ar augstu aizsargājamo 
vērtību. Kūdras iegūšanai prioritāte ir jāpiešķir 
nosusinātiem un degradētiem kūdrājiem. 



 

 

 

 

4. Vietas sagatavošana un 
kūdras ieguve 

 

Jāveic visas potenciālās ietekmes IVN (ietekmes uz 
vidi novērtējums) uz vietas un ārpus objekta. Ir 
jāiesniedz ietekmes mazināšanas un pārraudzības 
plāns, pamatojoties uz IVN. Plāns ietver atbildīgu 
vietas pārvaldību, un tajā jāņem vērā prasības par 
atbilstošu pēcapstrādi. 

5. Pēcapstrāde/atjaunošana Jābūt pieejamam un vienmēr jānodrošina skaidrs 
pēcapstrādes plāns.  
Pēcapstrādes plāns ir jāizstrādā, konsultējoties ar: 
• attiecīgajām valsts iestādēm, 
• attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, tai 
skaitā ar vietējām kopienām un NVO. 
Par mērķi jānosaka atjaunošana, cik praktiski 
iespējams un cik iespējams tuvu oriģinālajiem dabas 
apstākļiem. 

6. Uzraudzības ķēde Uzraudzības ķēdes kritērijs nodrošina to, ka kūdra 
RPP sertificētā augšanas substrātā ir iegūta tikai no 
RPP sertificētām vietām. Izpildei svarīgs pasākums ir 
izsekojamība un pārbaude uz vietas. 

 
 

Sertificēšanas norise 

RPP fondā visa saziņa notiek angļu valodā. Dokumentiem un ziņojumiem citā valodā 
ir jābūt tulkotiem angļu valodā, ja teksts ir būtisks, lai parādītu atbilstību RPP shēmas 
prasībām. 

Sertifikācijas process sākas, ņemot vērā informāciju turpmāk minētajos dokumentos 
un aizpildot pieteikuma veidlapu. 

 Atbildīgi ražotas kūdras ieguves vietas sertifikācijas procedūra 
 “Responsibly Produced Peat” sertifikācijas maksa  
 Pieteikuma veidlapa, kas jānosūta uz info@responsiblyproducedpeat.org 
 Atbildīgi ražotas kūdras principi, kritēriji un rādītāji, versija 2.0 

 
 

 

http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/2017-03-10-Procedure-certification-RPP-location-peat.pdf
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/Certification-fees-Responsibly-Produced-Peat.pdf
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/17-03-06-Application-form-RPP-certification.pdf
mailto:info@responsiblyproducedpeat.org
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/Responsibly-Produced-Peat-PC-version-1.pdf

