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Sanāksmi vada:
Mārtiņš Roze
Piedalās:
Edvīns Zakovics – a/s „Latvijas valsts meži” (LVM) „Mežs”direktors;
Jānis Vazdiķis - Rīgas meža aģentūra, direktors;
Arnis Muižnieks - Meža īpašnieku biedrība, valdes loceklis;
Ēriks Zaķis - Latvijas Meža īpašnieku asociācija “KS MAA” ,valdes
priekšsēdētājs;
Valdis Aunītis – biedrības „Asociācija „Latvijas Koks”” padomes
priekšsēdētāja vietnieks;
Andrejs Domkins - Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju
asociācija, padomes priekšsēdētājs;
Andris Plezers biedrības „Asociācija „Latvijas Mēbeles””
izpilddirektors;
Signe Rotberga – Latvijas Kokrūpniecības federācija; izpilddirektora
vietniece;
Ainārs Zvejnieks - Latvijas Mednieku asociācija, pilnvarotais valdes
loceklis;
Andrejs Cunskis - Latvijas Mežizstrādātāju savienība, izpilddirektors;
Leonards Līpiņš - Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība, valdes
loceklis;
Antons Orinskis - Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība,
prezidents;
Māris Strazds - Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvis;
Uģis Rotbergs - Pasaules dabas fonds, direktors;
Jānis Priednieks - Latvijas Dabas fonds, meža eksperts;
Juris Spāre - Latvijas Meža nozaru arodu biedrība, priekšsēdētājs;
Jurijs Hrols - Koksnes Ķīmijas institūts, vadošais pētnieks;
Dagnis Dubrovskis - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža
fakultāte, dekāns;
Sniedze Sproģe - Latvijas Pašvaldību savienība, padomniece;
Arvīds Ozols - Zemkopības ministrija, valsts sekretāra vietnieks;
Jānis Birģelis – Zemkopības ministrija, Meža politikas departamenta
direktors;
Valdis Līdaka – Zemkopības ministrija, Meža resursu departamenta
direktors;
Jānis Kinna - Valsts meža dienests, ģenerāldirektors;
Andis Saulītis – biedrības „Latvijas Mežsaimnieku asociācija”, valdes
loceklis;
Linda Bille – LOSP;
Rita Sīle – Zemnieku Saeima;
Uldis Krievāns – Zemnieku Saeima;

Indulis Āboliņš – Zemkopības ministrijas, ES un valsts atbalsta
departamenta direktors;
Ilze Silamiķele – Zemkopības ministrija, Meža politikas departamenta
direktora vietniece;
Sandra Eglāja - Zemkopības ministrija, Meža politikas departamenta
nodaļas vadītāja;
Ritvars Timermanis – Zemkopības ministrija, Meža politikas
departamenta, Meža politikas stratēģijas nodaļas vecākais referents;
Jānis Rauda – Privāto Meža īpašnieku apvienība;
Artūrs Mežals – biedrības „Asociācija „Latvijas privātie meži”” valdes
loceklis;
Jānis Mārciņš – biedrības „Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un
eksportētāju asociācija” izpilddirektors;
Augusts Lediņš – avīze „Meža vēstis”.
Nepiedalās:
Roberts Strīpnieks - Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”,
valdes priekšsēdētājs;
Juris Biķis - Asociācija “Latvijas Koks”, padomes priekšsēdētājs;
Aivars Einauss - Asociācija „Latvijas Mēbeles”, padomes
priekšsēdētājs;
Harijs Jordāns - Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija,
valdes loceklis;
Mārtiņš Graudums - Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts “Silava”,
direktors.
Protokolē:

G.Liepiņa

Darba kārtība:
1. Lauku attīstības programmas 2007 – 2013 mežsaimniecības
pasākumu apspriešana
2. Citi jautājumi
M.Roze
Šī ir pirmā sanāksme pēc Meža konsultatīvās padomes reorganizācijas. Šīs sanāksmes
galvenais jautājums ir Lauku attīstības programmas 2007 – 2013 mežsaimniecības
pasākumi. Labprāt uzklausīsim jūsu viedokļus, arī klātesošo Zemnieku Saeimas un
LOSP pārstāvjus.
Nolēma:

•
•
•

Noraidīt Zemnieku Saeimas priekšlikumu svītrot pasākumu
„Apsaimniekošanas,
atbalsta
un
konsultāciju
pakalpojumu
izveidošana’’;
Izvērtēt 2.ass pasākuma „Lauksaimniecības zemes pirmreizēja
izmantošana” aktivitātes „Meža ieaudzēšana lauksaimniecībā
neizmantotajās zemēs ’’ nepieciešamību;
ZM apkopot saņemtos priekšlikumus Lauku attīstības programmai,
norādot katra priekšlikuma statusu, analizējot, kas ņemts vērā un kas
noraidīts;

•
•

Iepazīstināt MKP ar Vienotā Programmdokumenta "Mežsaimniecības
attīstības" pasākuma aktivitātes „Lauksaimniecībā neizmantoto zemju

apmežošana'’ rezultātiem.
Turpināt darbu pie Lauku attīstības programmas 2007 – 2013
mežsaimniecības pasākumu un kritēriju izstrādes, lai izvērstu atkārtotu,
detalizētu diskusiju.
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