MEŽA KONSULTATĪVĀS PADOMES
SĒDES PROTOKOLS NR.21
Sēde notiek 2004. gada 22. aprīlī.
Sēdi vada: M.Roze
Piedalās:
konsultatīvās padomes locekļi – J.Biķis, J.Birģelis, A.Cunskis, A.Domkins,
D.Dubrovskis, A.Einauss, T.Kotovičs (R.Strīpnieka vietā), I.Krūtainis, V.Līdaka,
A.Orinskis, J.Rozītis (U.Rotberga vietā), I.Silamiķele (A.Ozola vietā), M.Strazds,
J.Spāre, O.Žvagiņš;
A.Plezers – asociācija “Latvijas Mēbeles” un “Latvijas Koks”;
S.Sproģe – Latvijas Pašvaldību savienība;
M.Graudums – Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”;
A.Nābels-Šneiders – Meža politikas departaments;
S.Eglāja – Meža politikas departaments;
G.Liepiņa – Meža politikas departaments
Nepiedalās:
A.Ozols, H.Jordāns, J.Priednieks, U.Rotbergs, R.Strīpnieks, Ē.Zaķis
Preses pārstāvji: M.Paegle – “Latvijas Radio”, G.Ģērķis – “Meža avīze”, A.Lediņš –
“Meža Vēstis”, A.Jaunbelzere – “Latvijas Avīze”, Dz.Smiltēna – “Baltijas Koks”
Protokolē: M.Mīkule
Darba kārtība:
1. MKP 22.decembra sēdes protokola apstiprināšana;
2. Meža nozares gada balvas pretendentu noteikšana;
3. Citi jautājumi
M.Graudums
Ierosinu apspriest likumprojektu “Likums par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti
darījumos”.
J.Birģelis
Latvijas Kokrūpniecības federācijas sēdē šis jautājums tika skatīts un nolemts tikties, lai
diskutētu šaurākā lokā.
A.Cunskis
Ja būs nepieciešams, likumprojektu “Likums par koku un apaļo kokmateriālu uzskaite
darījumos” apspriedīs MKP.
M.Roze
MKP var pilnvarot darba grupu strādāt un, ja nerodas īpašas domstarpības, MKP vārdā
izteikt viedokli.
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Nolēma:
1. Apspriest Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta
“Silava” deleģēto pārstāvju apstiprināšanu Latvijas Meža konsultatīvās padomes
sastāvā;
2. Dienas kārtības 3. punktā runāt par pasākumiem Meža dienās – Meža dienu
centrālā pasākuma 24. aprīlī scenāriju un Eiropas birzs stādīšanu 1. maijā;
3. Pilnvarot darba grupu MKP vārdā izteikt viedokli par likumprojektu “Likums par
koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos”.
Par Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta
“Silava” deleģēto pārstāvju apstiprināšanu Latvijas Meža konsultatīvās padomes
sastāvā.
M.Roze
Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” ir lūguši
iekļaut Latvijas Meža konsultatīvās padomes sastāvā Latvijas Pašvaldību savienības
padomnieci Sniedzi Sproģi un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” direktoru
Mārtiņu Graudumu.
Esam saņēmuši pilnvarojumu šajā MKP sēdē I.Silamiķeles kundzei pārstāvēt A.Ozola
kungu, T.Kotoviča kungam pārstāvēt R.Strīpnieka kungu un J.Rozīša kungam pārstāvēt
U.Rotberga kungu.
Nolēma:
Pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību savienības deleģējumu, uzņemt Latvijas Meža
konsultatīvās padomes sastāvā Latvijas Pašvaldību savienības padomnieci Sniedzi Sproģi
un, pamatojoties uz Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” deleģējumu, uzņemt
Latvijas Meža konsultatīvās padomes sastāvā Latvijas Valsts mežzinātnes institūta
“Silava” direktoru Mārtiņu Graudumu.
1. MKP 22.decembra protokola apstiprināšana.
Nolēma:
Apstiprināt 22.12.2003. Latvijas Meža konsultatīvās padomes (MKP) sēdes protokolu.
O.Žvagiņš
Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Valsts meža dienesta likumā par
kuriem Valsts meža dienests nav informēts. Grozījumi nav tikai tehniski, bet arī pēc
būtības.
M.Roze
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu bija jāveic tehniskie grozījumi.
O.Žvagiņš
Veiktos grozījumus tā nevarētu nosaukt.
M.Roze
Grozījumu veikšana ir Zemkopības ministrijas pārziņā.
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3. Meža nozares gada balvas pretendentu noteikšana.
J.Birģelis
Atlases procedūras izstrādātais projekts laureātu noteikšanai Meža nozares 2004.gada
balvai tika nosūtīts MKP locekļiem, komentārus nesaņēmām. MKP locekļi ir izteikuši
viedokli, atzīmējot, kuri varētu būt iespējamie nominētie kandidāti visās piecās
nominācijās. Šodien, Zemkopības ministrijā pārrunājot situāciju, pretendentus nominācijā
par mūža ieguldījumu iedalījām trijās grupās. MKP locekļi atbalstīja sabiedrībā
pazīstamus cilvēkus. Līdz ar to sabiedrībā ne tik zināmiem cilvēkiem nepastāv iespēja
saņemt balvu par mūža ieguldījumu. Zemkopības ministrijas priekšlikums, nominēt
astoņus cilvēkus no kuriem trīs vai pieci būtu laureāti. Nākamgad jāizstrādā kritērijus, lai
visu līmeņu darbiniekiem būtu iespējams saņemt balvu par mūža ieguldījumu.
A.Cunskis
Vajadzētu sadalīt nomināciju par mūža ieguldījumu, lai būtu iespējams katrai no grupām
izvirzīt pretendentu gada balvai.
J.Birģelis
Šādu procedūru neesam apstiprinājuši.
M.Strazds
Atbalstu A.Cunska kunga priekšlikumu un neredzu iemeslu, kāpēc MKP locekļi nevarētu
pieņemt lēmumu par izmaiņām, lai būtu iespējams katrā no grupām izvirzīt vienu
pretendentu gada balvai.
S.Sproģe
Priekšlikums, atzinības rakstu pasniegt visiem izvirzītajiem kandidātiem.
M.Graudums
Atbalstu nominācijas par mūža ieguldījumu sadalīšanu. Ierosinu, nominācijā par mūža
ieguldījumu izdalīt atsevišķu grupu – zinātnieki.
J.Birģelis
Sadalījums grupās nominācijā par mūža ieguldījumu nav diskutēts nozarē, tādēļ
neuzskatu par pareizu šogad pieņemt šādu lēmumu. Šogad varētu izvirzīt trīs mežsargus
un turpmāk šo priekšlikumu izstrādāt precīzāk. Ja procedūra nav precīzi izstrādāta, visiem
izvirzītajiem nevajadzētu pasniegt atzinības rakstus.
T.Kotovičs
Nomināciju par mūža ieguldījumu vajadzētu strukturēt tikai vērtējot, lai tiktu izvirzīti
cilvēki no dažādiem līmeņiem.
M.Strazds
Cilvēku, kuri ilgus gadus ir bijuši mežziņi un tagad ir mežsargi, ir ļoti daudz. Kurā grupā
iedalīsim šos cilvēkus?
A.Cunskis
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Pasniedzot balvu par mūža ieguldījumu, nevajadzētu izdalīt grupas. Taču balsojot, būtu
jāņem vērā, ka pastāv dažādas grupas. Varētu būt 3 laureāti.
J.Birģelis
Priekšlikums, nominēt 8 un noteikt 5 laureātus nominācijā par mūža ieguldījumu.
J.Spāre
Priekšlikums, nākamgad varētu būt nominācija par sabiedrības izglītošanu.
M.Strazds
Priekšlikums, turpmāk cilvēks pēc nozarē nostrādātajiem 50 gadiem bez balsošanas kļūst
par laureātu nominācijā par mūža ieguldījumu.
M.Roze
50 nozarē nostrādāti gadi ir mūža ieguldījums. Atzinība kā pamatprincips varētu būt,
jāizstrādā vērtēšanas principi.
J.Birģelis
Vērtēšanas procedūru ir jāprecizē. Jāpieņem lēmums par šīs dienas balsojumu. Ierosinu
izvirzīt 8 kandidātus, 5 no pirmās grupas, pasniedzot balvu par mūža ieguldījumu, bet 3
no otrās un trešās grupas pasniegt atzinības rakstus.
M.Graudums
Kurus trīs kandidātus?
M.Strazds
Ja drīkst, vēlos balsot par Egonu Ķeruži un Jāni Ruku.
S.Sproģe
Kādēļ domājat, ka nominācija par mūža ieguldījumu pienākas tikai vadošajos amatos
strādājošajiem? Arī es balsoju par pārdalīto otro un trešo grupu.
M.Roze
Vajadzētu no katras grupas izvēlēties vienu galvenās balvas ieguvēju.
J.Biķis
Atbalstu priekšlikumu.
J.Birģelis
Kāds varētu būt nominēto skaits?
M.Strazds
Ierosinu arī pirmo grupu dalīt divās daļas, piešķirot gada balvu 4 cilvēkiem, pa vienam no
katras grupas un 4 atzinības rakstus.
D.Dubrovskis
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Tam, kurš šogad neiegūs balvu par mūža ieguldījumu, ir iespēja to saņemt nākošgad.
M.Roze
Nevajadzētu neierobežoti palielināt atzinības rakstu saņēmēju skaitu. Priekšlikums, ka
viens no katras grupas saņem gadu balvu un divi atzinības rakstus.
J.Birģelis
Sagatavosim biļetenus, jāvienojas, kurus kandidātus iekļaut biļetenā.
M.Strazds
Vajadzētu iekļaut visus, atzīmējot 3, norādot, kuram piešķirt pirmo vietu.
O.Žvagiņš
Atzīmējot ar skaitļiem 1, 2, 3, un tas, kurš iegūst mazāko punktu skaitu, ir laureāts.
M.Roze
Jāliek katrā nominācijā 3, 2, 1, 0, kurš iegūst lielāko punktu skaitu, ir laureāts, atzīstot, ka
nākamgad vērtēšanas kritēriji tiks pilnveidoti. Nominācijai par mūža ieguldījumu nosakot
trīs laureātus, pārējās pa vienam.
J.Birģelis
Ierosinām, ka laureātu vārdus šodien neizpaužam. Kā rīkoties, ja vairāki kandidāti iegūst
vienādu balsu skaitu?
M.Strazds
Izvērtē, kurš vairāk saņēmis augstākos novērtējumus. Ja arī tad ir vienāds vērtējums,
balvas pasniedzam abiem.
O.Žvagiņš
Pasākumā vajadzētu nosaukt visus kandidātus.
M.Roze
Varētu piekrist, ja būtu izstrādāta precīza izvirzīšanas procedūra.
J.Birģelis
Jāizstrādā izvirzīšanas un vērtēšanas procedūru un kritērijus.
Nolēma:
1) Nominācijai par mūža ieguldījumu izvirzītos kandidātus sadalīt trijās grupās, vienam
no katras grupas piešķirt gadu balvu un diviem pasniegt atzinības rakstus.
2) Nākamgad uzlabot vērtēšanas kritērijus, lai visu līmeņu darbiniekiem būtu iespējams
saņemt balvu par mūža ieguldījumu.
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3. Par pasākumiem Meža dienās – Meža dienu centrālā pasākuma 24. aprīlī
scenāriju un Eiropas birzs stādīšanu 1. maijā.
Par Meža dienu centrālo pasākumu 24. aprīlī ziņo A.Nābels-Šneidrs.
Par Eiropas birzs stādīšanu 1. maijā ziņo J.Birģelis.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.

Zemkopības ministrs

M.Roze

Protokolēja

M.Mīkule
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