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Sanāksme notiek 2012.gada 1.martā
Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē
Sanāksmi vada:
Laimdota Straujuma – zemkopības ministre
Piedalās:
Meža konsultatīvās padomes locekļi:
Juris Buškevics SIA „Rīgas meži”, valdes loceklis (publisko mežu (valsts un
pašvaldību) īpašnieku vai pārvaldītāju interešu grupa);
Arnis Muižnieks Meža īpašnieku biedrība, valdes priekšsēdētājs (privāto mežu
īpašnieku vai pārvaldītāju interešu grupa);
Grigorijs Rozentāls Latvijas meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācijas
valdes priekšsēdētājs (privāto mežu īpašnieku vai pārvaldītāju
interešu grupa);
Māris Liopa Latvijas meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācijas
valdes priekšsēdētājs (meža nekoksnes vērtību apsaimniekotāju
interešu grupa);
Juris Biķis Asociācija „Latvijas Koks”, padomes priekšsēdētājs
(kokrūpniecības interešu grupa);
Kristaps Klauss Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija,
izpilddirektors (kokrūpniecības interešu grupa);
Andrejs Cunskis –
Latvijas Mežizstrādātāju savienība, izpilddirektors (meža
apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju interešu grupa);
Andrejs Domkins –
Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija,
padomes priekšsēdētājs (kokrūpniecības interešu grupa);
Leonards Līpiņš Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības valdes loceklis
(meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju interešu
grupa);
Antons Orinskis –
Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība, prezidents
(meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju interešu
grupa);
Viesturs Ķerus –
Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs (vides un
dabas aizsardzības interešu grupa)
Jānis Rozītis –
Pasaules dabas fonda direktors (vides un dabas aizsardzības
interešu grupa);
Jānis Priednieks –
Latvijas Dabas fonda eksperts, padomes loceklis (vides un
dabas aizsardzības interešu grupas pārstāvi);
Inguna Siņica –
Latvijas Meža nozaru arodu biedrības priekšsēdētāja vietniece
(darba ņēmēju interešu grupas pārstāve, aizvieto Aivaru
Sīmansonu);
Andris Plezers –
asociācijas „Latvijas Mēbeles” izpilddirektors (kokrūpniecības
interešu grupas pārstāvis, aizvieto Aivaru Einausu).
Padomdevēji:
Jānis Birģelis –

Zemkopības ministrija, Meža departamenta Meža nozares
stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītāja vietnieks;
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Mārtiņš Līdums –
Andris Krēsliņš –
Jurģis Jansons –
Sniedze Sproģe –

Zemkopības ministrija, Meža departamenta Meža resursu un
medību nodaļas vadītājs;
Valsts meža dienesta ģenerāldirektors;
Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts „Silava”, direktors
(zinātniskās izpētes grupas pārstāvis);
Latvijas Pašvaldību savienība, padomniece.

Sanāksmē piedalās:
Edvards Smiltēns – Saeimas deputāts, ZM parlamentārais sekretārs;
Artis Grīnbrergs - Zemkopības ministrija, ministres padomnieks;
Ilze Silamiķele – Zemkopības ministrija, Meža departamenta direktora
vietniece;
Jānis Šnaksis – Zemkopības ministrija, Stratēģijas analīzes nodaļas vadītājs;
Kaspars Poriķis – Zemkopības ministrija, Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja
vietnieks;
Ilona Platonova – Ekonomikas ministrija, ekonomikas ministra padomniece;
Baiba Neimane – Ekonomikas ministrija, Enerģētikas departamenta Enerģijas
resursu un degvielas nodaļas vadītāja;
Inga Umbraško - Ekonomikas ministrija, Enerģijas resursu un degvielas
nodaļas vecākā referente;
Zane Brice – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Dabas
aizsardzības departamenta vecākā referente;
Namejs Zeltiņš - Fizikālās enerģētikas institūta profesors;
Andrejs Voicehovičs - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Investīciju
projektu departamenta Projektu attīstības nodaļas projektu vadītājs;
Aldis Auziņš – Vides aizsardzības klubs;
Ivars Alksnis – Vides aizsardzības klubs;
Ieva Rožkalne – Vides aizsardzības klubs;
Lelda Eņģele – Latvijas Dabas fonds, pārstāve;
Aivars Žūriņš – Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, direktors;
Normunds Knēts – Valsts meža dienests, Mežsaimniecības daļas vadītājs;
Ivars Zorgenfreijs – SIA „Nord Papyrus”, valdes priekšsēdētājs;
Ints Kalniņš – SIA „Nord Papyrus”;
Igors Krasavcevs - Meža nozares informācijas centrs, vadītājs;
Elmīra Boikova – LU Bioloģijas institūts, laboratorijas vadītāja;
Jānis Bartrāns – a/s Saldus MR;
Pēteris Turkupolis – MĪA „Jersika”;
Māris Ķirsons – laikraksts „Dienas bizness”, žurnālists.
Protokolē:
M.Mīkule
Darba kārtība:
1. 28.12.2011. sēdes protokola apstiprināšana.
2. Darba kārtības apstiprināšana.
3. Pētījuma „Koksnes biomasas izmantošana enerģijas ieguvē. Attīstības tendenču un
iespēju izvērtējums” rezultātu prezentācija (Ziņo SIA „Meža un koksnes produktu
pētniecības institūts” projekta vadītājs Kārlis Būmanis).
4. SIA Nord Papyrus ziņojums par celulozes rūpnīcas būvniecības iespējām Latvijā
(Ziņo SIA „Nord Papyrus” valdes priekšsēdētājs I.Zorgenfreijs).
5. Citi jautājumi.
 Informācija par MK noteikumu projektu „Meža konsultatīvās padomes nolikums”
(Ziņo ZM MD Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītāja vietnieks
J.Birģelis).
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1. 28.12.2011. sēdes protokola apstiprināšana
Nolēma:
Apstiprināt protokolu.
2. Darba kārtības apstiprināšana
Nolēma:
Apstiprināt darba kārtību.
3. Pētījuma „Koksnes biomasas izmantošana enerģijas ieguvē. Attīstības tendenču
un iespēju izvērtējums” rezultātu prezentācija (Ziņo SIA „Meža un koksnes
produktu pētniecības institūts” projekta vadītājs Kārlis Būmanis).
Diskusija: Latvijas Kokrūpniecības federācijas (LKF) viedoklis par Ekonomikas ministrijas
izstrādāto Enerģijas stratēģiju 2030 projektu (LKF prezidents J.Biķis).
Diskusijā piedalās: Ilona Platonova, Baiba Neimane, Arnis Muižnieks, Andrejs Domkins,
Sniedze Sproģe, Māris Liopa, Leonards Līpiņš, Jānis Rozītis, Kristaps Klauss.
Nolēma:
1) Turpināt pētījumu 2012.gadā, aktualizējot darba uzdevumus.
2) Nākamajā Meža konsultatīvās padomes sēdē, kas varētu notikt pēc diviem mēnešiem,
diskutēt par Latvijas Enerģētikas stratēģiju 2030. gadam, piedaloties Ekonomikas
ministrijas pārstāvjiem.
4. SIA Nord Papyrus ziņojums par celulozes rūpnīcas būvniecības iespējām Latvijā
(Ziņo SIA „Nord Papyrus” valdes priekšsēdētājs I.Zorgenfreijs).
Diskusija: Diskusijas dalībnieki atzīmēja: dažādas celulozes rūpnīcas jaudas un darbaspēka
proporcijas veiktajos aprēķinos un prezentācijā, resursu un realizācijas cenu
neatbilstību, dažādus priekšlikumus rūpnīcas atrašanās vietai, būtiskas izmaiņas
šī brīža situācijā Latvijā, u.c. faktorus, kas neļauj pēc būtības vērtēt SIA „Nord
Papyrus” projektu.
Diskusijā piedalās: Juris Biķis, Kristaps Klauss, Jānis Rozītis, Andrejs Domkins, Elmīra
Boikova, Māris Liopa.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai SIA Nord Papyrus ziņojumu par celulozes rūpnīcas būvniecības
iespējām Latvijā.
5. Citi jautājumi.
 Informācija par MK noteikumu projektu „Meža konsultatīvās
padomes nolikums” (Ziņo ZM MD Meža nozares stratēģijas un atbalsta
nodaļas vadītāja vietnieks J.Birģelis).
Nolēma:
1.Atbalstīt:
1.1. L.Līpiņa izteikto priekšlikumu par redakcionālām izmaiņām MK noteikumu
projektā 2.1. pantā, kā arī
1.2. Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Latvijas Dabas fonda izteiktos priekšlikumus
saistībā ar 8.1. pantu - aicināt Meža konsultatīvās padomes darbā ar padomdevēja
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tiesībām piedalīties pa vienam pilnvarotam pārstāvim arī no Latvijas Universitātes un
Dabas aizsardzības pārvaldes.
2. Neatbalstīt: Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Latvijas Dabas fonda izteiktos priekšlikumu
par izmaiņām 7.pantā - mainīt interešu grupu pārstāvniecības īpatsvaru Meža konsultatīvajā
padomē.
Zemkopības ministre

L.Straujuma

Protokolēja

M.Mīkule
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