Meža konsultatīvās padomes sēde
Nr. 3
Sanāksme notiek 2009.gada 29.aprīlī
Sanāksmi vada:
Jānis Dūklavs – zemkopības ministrs
Piedalās:
Meža konsultatīvās padomes locekļi:
Roberts Strīpnieks – a/s „Latvijas valsts meži”, valdes priekšsēdētājs
(publisko mežu (valsts un pašvaldību) īpašnieku vai pārvaldītāju
interešu grupas pārstāvis);
Jānis Vazdiķis – SIA „Rīgas meži”, valdes loceklis (publisko mežu
(valsts un pašvaldību) īpašnieku vai pārvaldītāju interešu grupas
pārstāvis);
Leonards Līpiņš – Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība, valdes
loceklis (meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju interešu
grupas pārstāvis);
Arnis Muižnieks – Meža īpašnieku biedrība, valdes priekšsēdētājs
(privāto mežu īpašnieku vai pārvaldītāju interešu grupas pārstāvis);
Māris Liopa – Latvijas meža īpašnieku un apsaimniekotāju
konfederācijas valdes priekšsēdētājs (privāto mežu īpašnieku vai
pārvaldītāju interešu grupas pārstāvis);
Juris Biķis – Asociācija „Latvijas Koks”, padomes priekšsēdētājs
(kokrūpniecības interešu grupas pārstāvis);
Andrejs Domkins – Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju
asociācija, padomes priekšsēdētājs (kokrūpniecības interešu grupas
pārstāvis);
Kristaps Klauss – Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju
asociācija, izpilddirektors (kokrūpniecības interešu grupas pārstāvis);
Andrejs Cunskis – Latvijas Mežizstrādātāju savienība, izpilddirektors
(meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju interešu grupas
pārstāvis);
Antons Orinskis – Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība,
prezidents (meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju interešu
grupas pārstāvis);
Jānis Ķuze – Latvijas Ornitoloģijas biedrības padomes loceklis (vides
un dabas aizsardzības interešu grupas pārstāvis);
Uģis Rotbergs – Pasaules dabas fonds, direktors (vides un dabas
aizsardzības interešu grupas pārstāvis);
Juris Spāre – Latvijas Meža nozaru arodu biedrība, priekšsēdētājs
(darba ņēmēju interešu grupas pārstāvis);
Ainārs Zvejnieks – Latvijas Mednieku asociācija, pilnvarotais valdes
loceklis (meža nekoksnes vērtību apsaimniekotāju interešu grupas
pārstāvis).
Padomdevēji:
Jānis Kinna – Valsts meža dienests, ģenerāldirektors;
Dagnis Dubrovskis – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža
fakultāte, dekāns (izglītības grupas pārstāvis);
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Jurģis Jansons – Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts „Silava”,
direktors (zinātniskās izpētes grupas pārstāvis);
Jānis Birģelis – Zemkopības ministrija, Meža politikas departamenta
direktors.
Meža konsultatīvās padomes locekļu aizvietotāji:
Andris Plezers – biedrības „Asociācija „Latvijas Mēbeles””,
izpilddirektors (kokrūpniecības interešu grupas pārstāvis, aizvieto
Aivaru Einausu);
Aivars Petriņš – Latvijas Dabas fonds, padomes loceklis (vides un
dabas aizsardzības interešu grupas pārstāvis, aizvieto Jānis
Priednieku);
Ilze Silamiķele – Zemkopības ministrija, Meža politikas departamenta
direktora vietniece (aizvieto Arvīdu Ozolu);
Rita Benta – Zemkopības ministrija, Meža resursu departamenta Meža
apsaimniekošanas nodaļa (aizvieto Valdi Līdaku).
Pārējie sanāksmes dalībnieki:
Baiba Rotberga – Valsts meža dienests, ģenerāldirektora vietniece;
Raimonds Bērmanis – Konsultāciju pakalpojuma centrs, direktors;
Normunds Knēts – Valsts meža dienests, Mežsaimniecības daļas
vadītājs;
Gunta Liepiņa – Zemkopības ministrija, Meža politikas departamenta
referente;
Daiga Zute – Zemkopības ministrija, Meža politikas departamenta
referente;
Aija Budreiko – Zemkopības ministrija, Meža resursu departamenta
nodaļas vadītāja;
Ieva Līcīte – Zemkopības ministrija, Meža resursu departamenta
nodaļas vadītājas vietniece;
Jānis Rozītis – Pasaules dabas fonds, pārstāvis;
Viesturs Ķerus – Latvijas Ornitoloģijas biedrība, valdes priekšsēdētājs;
Mārtiņš Gaigals – a/s „Latvijas valsts meži”, valdes loceklis;
Edvīns Zakovičs – a/s „Latvijas valsts meži”, valdes loceklis;
Laila Šica – a/s „Latvijas valsts meži”, meža aizsardzības speciāliste;
A.Asaris – z/s „Asari”.
Nepiedalās:
Aivars Einauss – Asociācija „Latvijas Mēbeles”, padomes
priekšsēdētājs (kokrūpniecības interešu grupas pārstāvis);
Jānis Priednieks – Latvijas Dabas fonds, meža eksperts (vides un dabas
aizsardzības interešu grupas pārstāvis).
Sniedze Sproģe – Latvijas Pašvaldību savienība, padomniece;
Arvīds Ozols – Zemkopības ministrija, valsts sekretāra vietnieks;
Valdis Līdaka – Zemkopības ministrija, Meža resursu departamenta
direktors.
Protokolē:
M.Mīkule
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Darba kārtība:
1. Darba kārtības apstiprināšana
2. Meža resursu monitoringa 1.cikla (2004.-2008.g.) rezultāti
Ziņo: Latvijas Valsts mežzinātnes institūta direktors Jurģis Jansons
3. Par Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumu nr.850
„Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.oktobra rīkojumā Nr.655 „Par koku
ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2006.–2010.gadam””
Ziņo: Zemkopības ministrijas Meža politikas departamenta direktors Jānis
Birģelis
Diskusija
4. Par Meža konsultatīvās padomes 2009.gada sēžu darba kārtībā
iekļaujamiem jautājumiem
Ziņo: Par iesniegtajiem priekšlikumiem - Zemkopības ministrijas Meža politikas
departamenta Starptautiskās meža politikas un sadarbības nodaļas vadītāja
vietniece Māra Mīkule
Diskusija
5.Citi
5.1. Par potenciālajām izmaiņām Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam
pasākumu atbalstā
5.2. Par Meža dienu 2009 centrālo pasākumu – meža nozares līdzdalība Likteņdārza
veidošanā š.g.23.maijā Kokneses salā
5.3. Par meža nozares sadarbību ar Krievijas Federāciju
1. Darba kārtības apstiprināšana
Nolēma:
Darba kārtībā iekļaut jautājumus - Par potenciālajām izmaiņām Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam pasākumu atbalstā; Par Meža dienu 2009 centrālo
pasākumu – meža nozares līdzdalība Likteņdārza veidošanā š.g.23.maijā Kokneses
salā; Par meža nozares sadarbību ar Krievijas Federāciju.
2. Meža resursu monitoringa 1.cikla (2004.-2008.g.) rezultāti
Ziņo: Latvijas Valsts mežzinātnes institūta direktors Jurģis Jansons
Nolēma:
Precizēt Meža resursu monitoringa 2.cikla darba uzdevumus, kā arī izvērtēt iespēju
paplašināt apskatāmo jautājumu loku.
3. Par Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumu nr.850 „Grozījumi
Ministru kabineta 2005.gada 5.oktobra rīkojumā Nr.655 „Par koku ciršanas
maksimāli pieļaujamo apjomu 2006.–2010.gadam””
Ziņo: Zemkopības ministrijas Meža politikas departamenta direktors Jānis
Birģelis
Diskusija
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Nolēma:
Atzīt, ka, pamatojoties uz ekonomisko situāciju valstī, bija nepieciešams izstrādāt
2008.gada 23.decembra rīkojumu nr.850 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
5.oktobra rīkojumā Nr.655 „Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2006.–
2010.gadam”” un tuvākajā laikā uzsākt ar visām interešu grupām diskusiju par koku
ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2011.-2016.gadam.
4. Par Meža konsultatīvās padomes 2009.gada sēžu darba kārtībā iekļaujamiem
jautājumiem
Ziņo: Par iesniegtajiem priekšlikumiem - Zemkopības ministrijas Meža politikas
departamenta Starptautiskās meža politikas un sadarbības nodaļas vadītāja
vietniece Māra Mīkule
Diskusija
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.
5.Citi
5.1. Par potenciālajām izmaiņām Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam
pasākumu atbalstā
5.2. Par Meža dienu 2009 centrālo pasākumu – meža nozares līdzdalība Likteņdārza
veidošanā š.g.23.maijā Kokneses salā
5.3. Par meža nozares sadarbību ar Krievijas Federāciju
Nolēma:
1. Aicināt Zemkopības ministriju atkārti izvērtēt plānotās izmaiņās Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumu atbalstā, nesamazināt
meža nozares atbalsta pasākumiem paredzēto finansējumu, kas nodrošina
darba vietu radīšanu un nākotnē pievienotās vērtības palielināšanos.
2. Meža nozare iesaistās Likteņdārza veidošanā, Meža konsultatīvās padomes
locekļi piesaka savu dalību Meža dienu 2009 centrālajā pasākumā (Māra
Mīkule, e-pasts: mara.mikule@zm.gov.lv; tālr. 67027553).

Zemkopības ministrs

J.Dūklavs

Protokolēja

M.Mīkule
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