MEŽA KONSULTATĪVĀS PADOMES
SĒDES PROTOKOLS NR.23
Sēde notiek 2005. gada 9.februārī.
Sēdi vada: A.Ozols
Piedalās:
konsultatīvās padomes locekļi – J.Biķis, J.Birģelis, A.Cunskis, A.Domkins,
D.Dubrovskis, M.Graudums, I.Krūtainis, V.Līdaka, A.Melnis (R.Strīpnieka vietā),
A.Muiznieks (O.Žvagiņa vietā), A.Orinskis, A.Ozols, A.Plezers (A.Einausa vietā),
J.Priednieks, A.Sīmansons (J.Spāres vietā), Ē.Zaķis
A.Saulītis – Latvijas Mežsaimnieku asociācija;
A.Grasmane – Valsts meža dienests;
I.Silamiķele – Meža politikas departaments;
S.Eglāja – Meža politikas departaments;
A.Fišere – Meža resursu departaments;
L.Pamovska – Meža resursu departaments
Nepiedalās:
A.Einauss, H.Jordāns, U.Rotbergs, S.Sproģe, M.Strazds, R.Strīpnieks
Preses pārstāvji: M.Avots “Baltijas Koks”
Protokolē: M.Mīkule
Darba kārtība:
1. MKP 18.jūnija sēdes protokola apstiprināšana.
2. Meža dienu 2005 koncepcija.
A.Ozols
Ierosinu šodienas sēdē skatīt tikai darba kārtībā paredzētos jautājumus. Pārējos pieteiktos
jautājumus varētu skatīt nākošajā MKP sēdē.
J.Priednieks
Lūgums informēt par Valsts meža dienesta ģenerāldirektora amata konkursu.
A.Cunskis
Lūgums informēt par Meža un saistīto nozaru nacionālo programmu.
Nolēma:
1. Pieteiktos jautājumus skatīt nākošajā MKP sēdē.
2. Informēt par Valsts meža dienesta ģenerāldirektora amata konkursu un Meža un
saistīto nozaru nacionālo programmu.
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1. MKP 18.jūnija sēdes protokola apstiprināšana.
Nolēma:
Apstiprināt 18.06.2004. Latvijas Meža konsultatīvās padomes (MKP) sēdes protokolu.
2. Meža dienu 2005 koncepcija. Ziņo J.Birģelis.
J.Birģelis
Iesūtītajos komentāros par Meža dienu 2005 koncepciju netiek iebilsts pret koncepciju,
bet ir priekšlikumi par atsevišķām sadaļām. MKP locekļi varētu izteikt komentārus par
Meža dienu 2005 koncepciju. Ierosinu, izveidot Meža dienu 2005 darba grupu, kura
precizētu Meža dienu koncepciju, Meža dienu padomi 5-7 cilvēku sastāvā, kurā tiku
iesaistītas arī saistītās ministrijas. Meža nozares gada balvas pasniegšanas ceremoniju
varētu rīkot rudenī, nevis pavasarī.
A.Ozols
Aicinu MKP locekļus izteikt savu viedokli par Meža dienu 2005 koncepciju.
J.Biķis
Atbalstu Meža dienu norišu paplašināšanu. Vajadzētu piedāvāt divus lielus pasākumus,
vienu saistītu ar stādīšanu, ko nevar ne ar ko aizvietot, otru - Doma laukumā, nepiesaistot
cilvēkus tādā veidā kā iepriekš. Meža nozares gada balvas pasniegšanas ceremoniju
varētu rīkot rudenī, kurā augstākās valdības personas izteiktu atzinību. Apbalvošana
varētu būt gan Meža dienu noslēgums, gan Meža svētki.
A.Muižnieks
Meža dienu 2005 aktivitātes sākām plānot jau 2004. gada rudenī, jo tas ir vērienīgs
process, kas prasa cilvēku resursu piesaistīšanu. Piekrītu, ka vajadzētu divus lielākus
pasākums, viens varētu būt rudenī saistībā ar Meža darbinieku dienu līdzīgs “Sējējam”.
Galvenais iebildums pret pasākumiem vasarā, tos vajadzētu koncepcijā precizēt. Vasara
saistās ar uguns bīstamo periodu. Pēdējos gados lielāku vērību pievēršam atjaunošanai un
kopšanai, kurai ir sezonāli ierobežojumi no dabas aizsardzības viedokļa. Par Meža dienu
padomes izveidošanu nav būtisku iebildumu, to vajadzētu izveidot pēc iespējas ātrāk, jo
laiks līdz Meža dienām ir pārāk īss, bet darāmo darbu daudz.
A.Domkins
Realizējot Phares projektu, daudz spēka, uzmanības un līdzekļus veltījām kopējā nozares
sabiedrisko attiecības izstrādei. Meža dienas ir sabiedrisko attiecību pasākums. Esam
daudz runājuši ar dažādām interešu grupām, ir izstrādāta pasākumu programma. Strādājot
pie šīs programmas bija skaidrs, ka Meža dienas ir ļoti pateicīgs laiks, kad varam runāt ar
sabiedrību. Daudzas no šai stratēģijā iekļautajām aktivitātēm varētu saistīt ar Meža
dienām. Meža dienu padomē, darba grupā mēs piedalītos, informējot par sabiedrisko
attiecību plānā paredzētajām aktivitātēm. Stratēģiskā plāna izstrādē piedalījās akciju
sabiedrības “Latvijas valsts meži” un Rīgas mežu aģentūras speciālisti, kuri Meža dienu
darba grupā lieliski varētu šos divus dokumentus apvienot.
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A.Ozols
Jebkurš ieguldījums ir pozitīvi vērtējams, jo līdz ar to iespējams panākt labāku darba
rezultātu. Meža nozares stratēģiskā plāna izstrāde noslēdzās nesen, neesmu pārliecināts,
ka ar to ir iepazīstināti visi MKP locekļi. Ņemot vērā, ka Meža dienas ir sabiedrības
informēšanas un iesaistīšanas pasākums, nākotnē vajadzētu būt kopējai meža nozares
sabiedrisko attiecību stratēģijai, kurā Meža dienu pasākumi būtu viena no kopējā
pasākuma plāna sadaļām. Meža dienu darba grupa varētu Meža nozares stratēģiskā plānā
iekļautās aktivitātes integrēt Meža dienu koncepcijā.
A.Domkins
Savstarpējās komunikāciju trūkumu dēļ, divas dažādas komandas izstrādāja šos
dokumentus. Vajadzētu tikties un šos jautājumus izrunāt.
A.Cunskis
Vēlos piekrist, ka vajadzētu atteikties no pasākumiem vasarā. Būtu atbalstāmi rekreāciju
zonu un atpūtas vietu sakopšanas pasākumi, kuros varētu piedalīties ģimenes.
J.Biķis
Manuprāt, svarīgs ir nozares prestižs, ko varētu akcentēt rudenī, pasniedzot Meža nozares
gada balvas. Nevajadzētu pazaudēt līdzšinējo Meža dienu ideju par meža stādīšanu.
Pavasarī var rīkot lielu kampaņu, neaizmirstot, ka svarīgākā ir meža stādīšana, bet rudenī
izvērtēt paveikto.
A.Melnis
Svarīgs ir kapacitātes jautājums, jo nepieciešami cilvēku resursi un finansējums. Jābūt
skaidram, kurš ir galvenais procesa īpašnieks, jo mēs visi esam dalībnieki.
A.Ozols
Priekšlikums, šodien izdiskutēt konceptuālās lietas, pēc tam lielāku vērību pievēršot
organizatoriskajiem jautājumiem.
Secinot dzirdēto, atbalsts tika izteikts aktivitātēm pavasarī, kas varētu būt niansētas
dažādos virzienos, nepazaudējot ideju par koku stādīšanu. Darba grupā tiek izvērtētas
Meža nozares sabiedrisko attiecību stratēģijā esošās idejas. Vasaras periodā jādomā par
specifiskiem pasākumiem. Rudenī tiek organizēts liels reprezentatīvs pasākums, kurā tiek
izvērtēts Meža dienās paveiktais un nozares iepriekšējās sezonas sasniegumi. Šobrīd
vēlamies pievērst plašākas sabiedrības uzmanību un prezentēt nozari kopumā. Pie
lēmumu pieņemšanas tiek piesaistīts politisko lēmumu pieņēmēju līmenis, Padomē varētu
būt zemkopības ministrs, vides ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
iespējams vēl kāds ministrs, bet šo jautājumu būtu jāizrunā ar zemkopības ministru.
Padomē vajadzētu iesaistīt dažus nozares pārstāvjus. Meža dienu darba grupā tiek aicināti
piedalīties visi, kas vēlās. Zemkopības ministrija uzņemtos sekretariāta funkcijas.
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Darba grupai pamatuzdevumi:
1) precizēt koncepciju;
2) uzstādīt darba uzdevumus un to eventuālo sadalījumu dažādām
organizācijām, kas tos izpilda, vienlaicīgi apzinot iespējamos
cilvēkresurursus un finansiālos resursus;
3) nodefinēt un veikt publiskā finansējuma aprēķinu, ko nepieciešams saņemt
no Meža attīstības fonda.
Organizatoriskais darbs notiek 2 līmeņos:
1) Meža dienu padomē;
2) Darba grupā Meža dienas 2005.
J.Priednieks
Ierosinu darba grupā iesaistīt Rīgas meža aģentūras pārstāvjus.
A.Ozols
Līdz šim Rīgas meža aģentūras pārstāvji ļoti aktīvi piedalījušies Meža dienu darba
grupās.
A.Melnis
Ierosinu pēc iespējas ātrāk sasaukt darba grupu.
A.Ozols
Ja akceptējam darba grupas uzdevumus, ierosinu pirmo darba grupas sanāksmi organizēt
14.februārī plkst. 15.00 un līdz 11.februārim deleģēt pārstāvjus darba grupai.
J.Birģelis
Plānojot Meža dienu pasākumu kompleksu, vajadzētu katrai institūcijai, kura deleģē
pārstāvi, izvērtēt cilvēkresursu pieejamību, finansējumu un padarāmos darbus.
A.Ozols
Tā kā Meža dienu padomes izveidošana netika noraidīta no MKP puses, tiksimies ar
zemkopības ministru un nedēļas laikā izveidojam padomi.
Lūgums MKP locekļiem izteikt priekšlikumus, kurus trīs nozares pārstāvjus no MKP
locekļiem būtu jādeleģē darbam Padomē.
A.Domkins
Ierosinu Padomes sastāvā iekļaut arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi.
A.Cunskis
Vai Padomes sastāvā vajadzētu būt Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvim vai
pietiktu ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvi? Padomē
vajadzētu būt Valsts meža dienesta, akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” un Latvijas
Kokrūpniecības federācijas pārstāvim.
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A.Ozols
Vai Padomē vajadzētu izglītības un zinātnes pārstāvi no LLU Meža fakultātes un Valsts
Mežzinātnes institūta “Silava”?
A.Melnis
Vajadzētu pavērtēt, kā iepriekšējās vienošanās politiskā līmenī ir realizējušās. Piemēram,
politiskā līmenī tika panākta vienošanās, ka katra skola saņems karti “Apceļo savu zemi”,
bet visas skolas karti nesaņēma un tās nonāca tirdzniecībā.
A.Ozols
Lūgums informēt, ja kādam MKP loceklim ir līdzīga informācija.
A.Orinskis
Metodiskā izglītības sistēmas vadība ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā,
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atbild par materiāltehnisko
nodrošinājumu. Vajadzētu piesaistīt Izglītības un zinātnes ministriju.
D.Dubrovskis
Svarīgi, lai būtu arī izglītības un zinātnes pārstāvis.
A.Ozols
Padomē varētu būt zemkopības ministrs, vides ministrs, reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs un izglītības un zinātnes ministrs, kā arī trīs nozares pārstāvji
(VMD, LVM, LKF). Šādu Meža dienu padomes sastāvu rekomendēsim zemkopības
ministram.
Konkursa komisija izvērtējot septiņus Valsts Mežu dienesta (VMD) ģenerāldirektora
amata pretendentus kā atbilstošākos šim amatam rekomendēja Jāni Kinnu, līdzšinējo
Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektora vietnieku un Baibu Rotbergu, Valsts
Meža dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju. Izvērtēšanas procesā kā novērotāji
piedalījās Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes profesors Zigurds Saliņš un
Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents Juris Biķis. Tika nolemts akceptēt
J.Kinnas un B.Rotbergas kandidatūru tālākai virzīšanai.
A.Cunskis
Vai ir zināms pēc kādiem principiem vadoties zemkopības ministrs pieņems lēmumu?
A.Ozols
Tā ir ministra izšķiršanās.
Nolēma:
1. Pieņemt Meža dienu 2005 koncepciju ar nosacījumu, ka Meža dienu 2005 darba
grupā tā tiek precizēta.
2. Apspriest ar zemkopības ministru Meža dienu padomes izveidošanu 5-7 cilvēku
sastāvā, kurā tiek iesaistītas arī saistītās ministrijas (vides ministrs, reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs) un pārstāvji
no VMD, LVM, LKF.
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3.
4.
5.
6.
7.

Izveidot Meža dienu 2005 darba grupu, nosakot darba uzdevumus.
Pirmā Meža dienu 2005 darba grupas sanāksme notiks 14.februārī plkst.15.00.
Līdz 11.februārim deleģēt pārstāvjus Meža dienu darba grupai.
Zemkopības ministrija veic sekretariāta funkcijas.
Meža nozares gada balvas pasniegšanas ceremoniju rīkot rudenī, nevis pavasarī.

Zemkopības ministrs

M.Roze

Protokolēja

M.Mīkule
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