Meža konsultatīvās padomes sēde
Nr. 2
Sanāksme notiek 2007.gada 23.februārī
Sanāksmi vada:
Mārtiņš Roze – 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);
Arnis Muižnieks - Meža īpašnieku biedrība, valdes loceklis (privāto
mežu īpašnieku vai pārvaldītāju interešu grupas pārstāvis);
Ēriks Zaķis - Latvijas Meža īpašnieku asociācija “KS MAA”, 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);
Harijs Jordāns - Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija,
valdes loceklis (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);
Māris Strazds - Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvis (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).
Padomdevēji:
Dagnis Dubrovskis - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža
fakultāte, dekāns (izglītības grupas pārstāvis);
Sniedze Sproģe - Latvijas Pašvaldību savienība, padomniece;
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).
Pārējie sanāksmes dalībnieki:
Ilze Silamiķele – Zemkopības ministrija, Meža politikas departamenta
direktora vietniece;
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Sandra Eglāja - Zemkopības ministrija, Meža politikas departamenta
nodaļas vadītāja;
Baiba Rotberga – Valsts meža dienests, ģenerāldirektora vietniece;
Aiga Grasmane – Valsts meža dienests, Komunikācijas daļas vadītāja;
Jurģis Jansons – Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts „Silava”;
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;
Kristaps Klauss – Latvijas Kokrūpniecības federācija, izpilddirektors;
Jānis Rozītis - Pasaules dabas fonds, pārstāvis;
Pēteris Turkopolis - Biedrība „Privāto meža īpašnieku apvienība
„Jersika””, valdes priekšsēdētājs.
Nepiedalās:
Jānis Vazdiķis - Rīgas meža aģentūra, direktors(publisko mežu (valsts
un pašvaldību) īpašnieku vai pārvaldītāju interešu grupas pārstāvis);
Aivars Einauss - Asociācija „Latvijas Mēbeles”, padomes
priekšsēdētājs (kokrūpniecības interešu grupas pārstāvis);
Ainārs Zvejnieks - Latvijas Mednieku asociācija, pilnvarotais valdes
loceklis (meža nekoksnes vērtību apsaimniekotāju interešu grupas
pārstāvis);
Leonards Līpiņš - Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība, valdes
loceklis (meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju interešu
grupas pārstāvis) ;
Jānis Priednieks - Latvijas Dabas fonds, meža eksperts (vides un dabas
aizsardzības interešu grupas pārstāvis).
Arvīds Ozols - Zemkopības ministrija, valsts sekretāra vietnieks;
Valdis Līdaka – Zemkopības ministrija, Meža resursu departamenta
direktors;
Jānis Kinna - Valsts meža dienests, ģenerāldirektors;
Mārtiņš Graudums - Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts “Silava”,
direktors (zinātniskās izpētes grupas pārstāvis).
Preses pārstāvji: Mudīte Paegle – Latvijas Radio 1; Augusts Lediņš – avīze „Meža
vēstis”; Māris Ķirsons – avīze „Dienas bizness”; Māris Avots – žurnāls „Baltijas
Koks”.
Protokolē:

M.Mīkule

Darba kārtība:
1. Meža konsultatīvās
apstiprināšana.

padomes

2006.gada

2.augusta

sanāksmes

protokola

2. Par meža nozares attīstību un faktoriem, kas to negatīvi ietekmē, t.sk. negodīgas
konkurences iespējas.

2

Par meža nozares attīstības iespējām. Ziņo J.Biķis.
Par nelikumīgiem darījumiem ar koksni, turpmākā rīcība problēmu risinājumiem.
Informācija par meža nozares uzņēmumu korporatīvo atbildību. Ziņo U.Rotbergs.
3. Par meža apsaimniekošanas normatīvo aktu vienkāršošanu, lai uzlabotu lēmumu
pieņemšanas procedūras. Ziņo J.Birģelis.
4. Par Meža dienu 2007 centrālo pasākumu. Ziņo M.Mīkule.
5. Dažādi.
• Starptautiska konference „Atjaunojamā enerģija – nākotnes perspektīva
Baltijas reģionā” 2007.gada 11. maijā;
• Grozījumi „Likumā „Par akcīzes nodokli””.
M.Roze
Vai pieņemama piedāvātā darba kārtība?
D.Dubrovskis
Lūgums pie dažādiem jautājumiem izskatīt jautājumu par izstādi „Skola 2007”.
1. Meža konsultatīvās padomes 2006.gada 2.augusta sanāksmes protokola
apstiprināšana.
M.Roze
Vai ir kādi precizējumi par 2006.gada 2.augusta protokolu?
M.Strazds
Lūgums precizēt gada skaitli 2.lpp.
Nolēma:
Apstiprināt 2006.gada 2.augusta protokolu, ņemot vērā Strazda kunga izteikto
priekšlikumu.
2. Par meža nozares attīstību un faktoriem, kas to negatīvi ietekmē, t.sk.
negodīgas konkurences iespējas.
Par meža nozares attīstības iespējām. Ziņo J.Biķis.
Par nelikumīgiem darījumiem ar koksni, turpmākā rīcība problēmu
risinājumiem. Informācija par meža nozares uzņēmumu korporatīvo atbildību.
Ziņo U.Rotbergs.
M.Roze
Pozitīvi, ka atzīstam esošās problēmas, radot uz rīcību orientētu darbību.
J.Biķis
Vajadzētu radīt sistēmu, kas uzņēmumus piespiestu darboties legāli, kā piemēru
varētu minēt likumu „Par akcīzes nodokli”. Varbūt vēlreiz varētu pārskatīt
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noteikumus par piekļuvi valsts resursiem utt. Jāuzlabo sadarbība arī ar citām
ministrijām, jo sadarbība ar Zemkopības ministriju ir ļoti laba.
M.Roze
Aktīvāk jāsadarbojas ar citām ministrijām, lai šo jautājumu risinātu. Jāturpina darbs
izveidotajai darba grupai.
U.Rotbergs
Ierosinājums, sagatavot ENA FLEG Latvijas Rīcības plānu.
M.Roze
Priekšlikums sagatavot Ministru kabineta informatīvo ziņojumu, piedāvājot Ministru
kabineta uzdevumā izveidot darba grupu Rīcības plāna izstrādāšanai.
Nolēma:
Sagatavot Ministru kabineta informatīvo ziņojumu, piedāvājot Ministru kabineta
uzdevumā izveidot darba grupu Rīcības plāna izstrādāšanai.
3. Par meža apsaimniekošanas normatīvo aktu vienkāršošanu, lai uzlabotu
lēmumu pieņemšanas procedūras. Ziņo J.Birģelis.
M.Roze
Valdības deklarācija paredz meža apsaimniekošanas normatīvo aktu vienkāršošanu,
lai padarītu lēmumu pieņemšanas procedūras vienkāršākas, vieglāk saprotamas un
uzraugāmas, kas radītu mazāku vēlmi tās neievērot.
J.Birģelis
Zemkopības ministrija uzņēmās pārtikas nozares un meža apsaimniekošanas
normatīvo aktu vienkāršošanu, lai uzlabotu lēmumu pieņemšanas procedūras. Runājot
ar kolēģiem no Meža resursu departamenta un Valsts meža dienesta secinājām, ka šo
darbu nevar veikt, neiesaistot meža īpašniekus un citus, uz kuriem šie noteikumi
attiecas.
Vai piekrītat izveidot darba grupu metodikas izstrādei? Kuras būtu darba grupā
iesaistāmās puses? Ja to izveidojam kā projektu, tad tam būtu augsta prioritāte Meža
attīstības fonda (MAF) finansējuma saņemšanai. Esošā procedūra lielā mērā palielina
meža produkcijas pašizmaksu un samazina konkurētspēju.
M.Roze
Aicinu izteikt priekšlikumus par interešu grupu līdzdalību šajā procesā un ekspertu
piesaisti. Lūdzu, deleģējiet līdz marta vidum pārstāvjus darba grupai. Vai piekrītat, ka
šo projektu rekomendē MAF finansējuma saņemšanai?
Nolēma:
1) Līdz marta vidum deleģēt pārstāvjus darba grupā.
2) Rekomendēt šo projektu Meža attīstības fonda finansējuma saņemšanai.
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4. Par Meža dienu 2007 centrālo pasākumu. Ziņo M.Mīkule.
M.Roze
Vēl nav aizmirsta augstā līmenī noorganizētā Meža nozares Gada balvas „Zelta
Čiekurs” pasniegšanas ceremonija.
Šodien jāvienojas, vai nepieciešams organizēt Meža dienu 2007 centrālo pasākumu.
A.Cunskis
Parasti Meža dienu centrālais pasākums tika finansēts no MAF līdzekļiem. Kā šogad
paredzēts finansēt šo pasākumu?
J.Birģelis
Meža attīstības fonda reorganizācija neaizliedz šo pasākumu konkursa kārtībā finansēt
no MAF.
M.Roze
Kā noprotu, Meža dienu 2007 centrālā pasākuma rīkošana tiek atbalstīta.
H.Jordāns
Ņemot vērā laika trūkumu, jādara viss, lai jau martā tiktu izraudzīti pasākuma rīkotāji.
M.Roze
Ja Meža konsultatīvās padomes lēmums ir pozitīvs, rīcībai jābūt tūlītējai. Kāds būtu
labāks pasākuma norises laiks – piektdienas pēcpusdiena vai sestdiena?
D.Dubrovskis
Līdz šim pasākums noticis Doma laukumā. Aicinu diskutēt par norises vietas maiņu,
piemēram, izvērtējot kā iespējamo norises vietu Brīvdabas muzeju.
A.Cunskis
Doma laukumā mēdz būt pietiekami liels ļaužu pieplūdums. Vai cilvēki būs motivēti
braukt ārpus Rīgas? Atbalstu pasākuma norisi sestdienā.
M.Roze
Brīvdabas muzejā Zemkopības ministrija rīkojusi „Zaļās karotītes” pasākumu un
„Maizes svētkus”. Šie pasākumi tika labi apmeklēti, bet daudz ko nosaka laika
apstākļi. Protams, ka nepieciešama vērienīga reklāma un publicitātes kampaņa.
Manuprāt, sestdiena būtu pieņemamāks laiks.
R.Strīpnieks
Lauku cilvēki piektdien nebrauks uz Rīgu.
A.Muižnieks
Piektdienas vakarā rīdzinieki dodas ārpus Rīgas.
Nolēma:
1) Rīkot Meža dienu 2007 centrālo pasākumu sestdienā, izvērtējot norises vietu.
2) Tuvāko nedēļu laikā jāuzsāk iepirkuma procedūra.
3) Tuvāko dienu laikā deleģēt un pilnvarot pārstāvjus darbam darba grupā.
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5. Dažādi.
• Starptautiska konference „Atjaunojamā enerģija – nākotnes perspektīva
Baltijas reģionā” 2007.gada 11. maijā;
M.Roze
2007.gada 11. maijā Rīgā notiks starptautiska konference „Atjaunojamā enerģija –
nākotnes perspektīva Baltijas reģionā”. Tajā piekrituši piedalīties ministri no
kaimiņvalstīm, kā arī Enerģētikas komisārs A.Piebalgs.
J.Birģelis
Konference tiek organizēta pamatojoties uz 2006.gada maijā noslēgto Sadarbības
līgumu starp 3 Baltijas valstu lauksaimniecības ministriem atjaunojamo energoresursu
jomā. Organizatori - Helma Jirgena un Aivars Bērziņš aicina arī meža nozares
pārstāvjus piedalīties šajā konferencē. Cik cilvēkiem, Jūsuprāt, vajadzētu tajā
piedalīties?
Līdz šim meža nozare nav definējusi savu viedokli šajā jautājumā, tādēļ vajadzētu
deleģēt 3-5 cilvēkus darba grupai, kura formulētu meža nozares viedokli.
Organizatori iecerējuši sagatavot arī nelielu bukletu, tādēļ jāsagatavo faktu lapa
saistībā ar meža nozari, un jādomā arī par informatīvajiem plakātiem.
J.Biķis
Manuprāt, šis ir ļoti nozīmīgs jautājums, jo Latvijas viedoklis atšķiras no Eiropā
paustā viedokļa. Tādēļ svarīgi rūpīgi sagatavoties šai konferencei.
M.Roze
Būtiski nodefinēt Latvijas viedokli šajā jautājumā.
U.Rotbergs
Šo jautājumu varētu skatīt izveidotajā Meža nozares starptautisko aktivitāšu
koordinācijas darba grupā.
J.Birģelis
Pieņemu, ka Latvijas pozīciju šajā jautājumā varētu izstrādāt darba grupa.
J.Biķis
Būtu jāizveido arī ar finansēm nodrošinātu ekspertu grupu - kvalitatīvu materiālu
sagatavošanai.
M.Roze
Koordinācijas funkcijas vajadzētu uzņemties Zemkopības ministrijas departamentiem.
J.Birģelis
Piekrītu Biķa kungam, ka nepieciešams finansējums ekspertu darba sekmīgai
nodrošināšanai. Vai piekrītat, ka starptautiskajā konferencē piedalās 10 meža nozares
pārstāvji?
•

Grozījumi „Likumā „Par akcīzes nodokli””;

M.Roze
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Kad tiks skatīti grozījumi „Likumā „Par akcīzes nodokli””, aicinās piedalīties arī
nozares pārstāvjus.
H.Jordāns
Vides ministrijai bija iebildumi par biodīzeļa izmantošanu. Kā šo jautājumu varētu
atrisināt?
M.Roze
No vienas puses tā ir arī ZM vēlme - pēc iespējas vairāk izmantot bioloģiskās
izcelsmes degvielu. Bet, ja tādēļ tiek bojāta ražotāju tehnika, tad tas vērtējams
negatīvi. Pašlaik Latvija nevar garantēt tik augstas kvalitātes biodīzeļa ražošanu.
Tādēļ pēc būtības piekrītot Vides ministrijas iebildumiem, nevar tam piekrist šī brīža
situācijā.
•

Izstāde „Skola 2007”.

D.Dubrovskis
Meža nozarei līdz šim bijusi svarīga sabiedrības viedokļa veidošana, kā arī skolu
jaunatnes motivēšana izvēlēties ar meža nozari saistītās profesijas. Pēdējos divus
gadus Latvijas Kokrūpniecības federācija sagatavoja stendu izstādei „Skola 2007”.
Šogad arī ir rezervēta vieta stendam, cerot uz MAF līdzekļiem. Vai šogad un arī
turpmāk nepieciešams izvietot šādu stendu? Ja šī ideja tiek atbalstīta, lūgums palīdzēt
ar finansējumu.
M.Roze
Šāds stends izstādē „Skola 2007” ir nepieciešams.
A.Domkins
Phares projekta ietvaros tika gatavota informācija par karjeras iespējām meža nozarē,
ko varētu izmantot stenda izveidē.
Nolēma:
1) Izveidot darba grupu, piesaistot ekspertus, lai izstrādātu Latvijas meža
nozares viedokli par atjaunojamās enerģijas nākotnes perspektīvām
Baltijas reģionā.
2) Starptautiskajā konferencē „Atjaunojamā enerģija – nākotnes
perspektīva Baltijas reģionā” piedalās 10 meža nozares pārstāvji.
3) LLU Meža fakultātei sagatavot iesniegumu Zemkopības ministrijai par
dalību izstādē „Skola 2007”.

Zemkopības ministrs

M.Roze

Protokolēja

M.Mīkule
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