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Sēde notiek 2003. gada 22.decembrī
Sēdi vada: M.Roze
Piedalās:
konsultatīvās padomes locekļi – A.Aleksejuka, J.Biķis, J.Birģelis, A.Cunskis,
A.Domkins, D.Dubrovskis, H.Jordāns, V.Līdaka, A.Orinskis, J.Priednieks, R.Strīpnieks,
M.Strazds, Ē.Zaķis, O.Žvagiņš;
A.Einauss – Asociācija “Latvijas Mēbeles”;
J.Rozītis – Pasaules Dabas fonds;
J.Mārciņš – Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija;
S.Sproģe – Latvijas Pašvaldību savienība;
A.Grasmane – Valsts meža dienests;
B.Vecmane – Juridiskais departaments;
I.Silamiķele – Meža politikas departaments;
S.Eglāja – Meža politikas departaments;
G.Liepiņa – Meža politikas departaments;
M.Graudums – Meža politikas departaments;
V.Straume – Meža politikas departaments;
A.Fišere – Meža resursu departaments;
L.Pamovska – Meža resursu departaments
Nepiedalās:
J.Donis, I.Krūtainis, A.Ozols, U.Rotbergs, J.Spāre
Preses pārstāvji: G.Ģērķis – “Meža avīze”, A.Lediņš – “Meža Vēstis”, A.Jaunbelzere –
“Lauku Avīze”
Protokolē: M.Mīkule
Darba kārtība:
1. MKP 30.oktobra sēdes protokola apstiprināšana.
2. Grozījumi Meža likumā un Valsts meža dienesta likumā. Ziņo B.Vecmane.
3. Meža dienu 2004 darba grupas izstrādātās koncepcijas un tāmes projekta
izskatīšana. Ziņo A.Nābels –Šneiders.
4. Citi jautājumi.
4.1.Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli”. Ziņo I.Silamiķele.
Nolēma apspriest asociācijas “Latvijas Mēbeles” deleģētā pārstāvja apstiprināšanu
Latvijas Meža konsultatīvās padomes sastāvā un dienas kārtības 4. punktā runāt par
starpministriju darba grupu Par nelikumīgu darījumu ar koksni novēršana.
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Par asociācijas “Latvijas Mēbeles” deleģētā pārstāvja apstiprināšanu Latvijas Meža
konsultatīvās padomes sastāvā.
J.Birģelis
Asociācija “Latvijas Mēbeles” ir lūgusi iekļaut Latvijas Meža konsultatīvās padomes
sastāvā asociācijas “Latvijas Mēbeles” prezidentu Aivaru Einausu.
Nolēma:
Pamatojoties uz asociācijas “Latvijas Mēbeles” deleģējumu, uzņemt Latvijas Meža
konsultatīvās padomes sastāvā asociācijas “Latvijas Mēbeles” prezidentu Aivaru Einausu.
1. MKP 30.oktobra sēdes protokola apstiprināšana.
Nolēma:
Apstiprināt 30.10.2003. Latvijas Meža konsultatīvās padomes (MKP) sēdes protokolu.
2. Grozījumi Meža likumā un Valsts meža dienesta likumā. Ziņo B.Vecmane.
Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka jaunu pieeju pārvaldes institucionālajai un
funkcionālajai sistēmai. Likums paredz, ka Ministru kabinets varēs realizēt pārvaldi par
savā padotībā esošajām iestādēm. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu jāmaina
termini – “pārraudzība” vietā “padotība” – jāsvītro norāde par juridiskās personas statusu
un iestādes darba organizācijas jautājumiem, finansēšanas kārtību un funkcijām, kas nav
saistītas ar indivīda tiesību ierobežošanu un administratīvo aktu izdošanu, kas būs
iekļautas nolikumā, kā arī nolikums jāapstiprina Ministru kabinetā. Jums tiek piedāvāti
divi varianti – grozījumi Meža likumā un Valsts meža dienesta likumā.
O.Žvagiņš
Valsts meža dienests netika iesaistīts sākotnējo grozījumu izstrādāšanā. Biju nepatīkami
pārsteigts, kad dienas laikā man lūdza iesniegt komentārus par Meža likuma grozījumiem
un Valsts Meža dienesta likuma atcelšanu, kurš pamato Valsts meža dienesta darbību.
Paldies ministram, kurš saprata, ka izmaiņas skar tik daudz cilvēkus. Tādēļ šobrīd tiek
piedāvāti divi varianti. Neuzskatu, ka Valsts meža dienesta likums būtu pretrunā ar Valsts
pārvaldes iekārtas likumu, jo pārziņu realizē divos veidos – pakļautībā vai pārraudzībā.
Valsts meža dienests ir pārraudzībā, tā kā pēc būtības Valsts meža dienesta likums nosaka
Valsts meža dienesta statusu. Termini “pārsūdzēšana” un “apstrīdēšana” ir redakcionāli
labojumi. Par juridisko statusu var piekrist, jo jaunajā izpratnē valsts ir juridiska persona
un iestādes ir tās instrumenti.
Vēlos pievērst Jūsu uzmanību faktam, ka atceļot Valsts meža dienesta likumu un mainot
Meža likumu, rodas daudziem nepamanāma juridiska nianse – spēku zaudē uz Meža
dienesta pamata izdotie noteikumi par Valsts meža dienesta darbinieku sociālajām
garantijām. Lai gan likums paredz pārrejas noteikumos šādus noteikumus izdot no jauna,
neviens nevar garantēt, ka būs politiskā griba izdot šādus noteikumus un ka sociālās
garantijas būs tikpat labvēlīgas Valsts meža dienesta amatpersonām, kā šobrīd. Jau tagad
nozare ir identificējusi, ka Valsts meža dienesta darbinieku atalgojums nav motivējošs.
Aicinu nozari atbalstīt to variantu, kas paredz grozīt Valsts meža dienesta likumu, kas
nodrošinātu sociālo garantiju palikšanu spēkā un būtu tālredzīgāks, jo, regulējot Valsts
meža dienesta darbību, Meža likumā var rasties kolīzijas saistībā ar administratīvo
procesu attiecībā uz Sugu un biotopu aizsardzības likumu, Medību likumu, iespējams arī
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citiem likumiem. Aicinu virzīt tālāk šo likumprojekta grozījumu tikai tad, kad ir
izstrādāts nolikums un ar to ir iepazinušies arī Valsts meža dienesta pārstāvji. Vēlos
uzsvērt, ka šis ir ļoti jūtīgs jautājums. Varbūt varam nozares vārdā Ministru kabinetu
aicināt Valsts meža dienesta likuma grozījumu izdarīšanu atlikt līdz laikam, kad būs
skaidrs, vai Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas kontekstā nav nepieciešami
papildinājumi. Likums par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos varbūt noteiks
funkcijas, kuras būtu nepieciešams iestrādāt nolikumā. Līdz ar to varētu aicināt, ņemot
vērā, ka Valsts meža dienesta likums pēc būtības nav pretrunā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likumu, šos grozījumus izdarīt tajā.
J.Biķis
Viena no motivācijām likumu maiņai bija terminoloģijas novecošana. Lūdzu, precizējiet,
kādēļ šādas likumu izmaiņas ir nepieciešamas?
J.Roze
Pēc Valsts pārvaldes iekārtas likuma pieņemšanas tika izveidots saraksts ar likumdošanas
aktiem, kuri ir saistīti ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, un izvērtēts, kuros jāizdara
izmaiņas. Valsts meža dienesta darbību tiešā veidā nosaka Meža likums un Valsts meža
dienesta likums. Tā kā šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, tas tiek apspriests MKP.
M.Strazds
Kā Valsts meža dienesta nodrošinājumu var ietekmēt šeit nolemtais?
M.Roze
Uz Valsts meža dienesta likuma pamata izdotie noteikumi par sociālajām garantijām
dienesta darbiniekiem zaudē spēku līdz ar likuma atcelšanu. Pastāv risks, ka līdz
grozījumu apstiprināšanai Meža likumā Valsts meža dienesta darbinieki nesaņem sociālās
garantijas.
V.Līdaka
Neatbalstu grozījumu izdarīšanu Meža likumā, jo Meža likuma 2.1.pants nosaka, ka
“likuma mērķis ir regulēt visu Latvijas mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu” un 3.1.pants
nosaka, ka “šī likuma objekts ir mežs un meža zeme”. Ja paplašināsim Meža likumu ar
Valsts meža dienesta likuma mērķi, tas nesaskanēs ar noteikto mērķi.
Grozījumi Valsts meža dienesta likumā nepieciešami tikai tajos punktos, kuri ir pretrunā.
Ja ir pārklājums Meža likumā attiecībā uz to nodaļu, kas nosaka meža valsts pārvaldi, tad
jāsvītro.
M.Roze
Grozījumi Valsts meža dienesta likumā būtu pamatotāki. Vienlaicīgi ar grozījumiem
Valsts meža dienesta likumā Ministru kabinetā jāiesniedz arī Valsts meža dienesta
nolikums.
O.Žvagiņš
Vajadzīgs laiks, lai Valsts meža dienestā strādājošie izprastu izmaiņu nepieciešamību.

3

M.Roze
Tomēr nevajadzētu šim procesam atvēlēt pārāk ilgu laika periodu.
R.Strīpnieks
Iepazīstoties ar grozījumu projektiem, neskaidrs palika, kas uzlabosies pēc grozījumu
izdarīšanas. Ko iegūst valsts, Valsts meža dienests un plašāka sabiedrība, tai skaitā meža
īpašnieki? Aicinu neizskatīt iespēju papildināt Meža likuma 43.pantu ar vairākiem
apakšpunktiem, jo Meža likums nosaka mežsaimniecības pamatprincipus Latvijas valstī.
Ja katru reizi, kad nepieciešamas administratīva rakstura izmaiņas Valsts meža dienesta
ietvaros, jāatver likums, kas sevī satur mežsaimniecības “bībeli”, tas var novest pie
neprognozējamām sekām. Nevajadzētu atteikties no Valsts meža dienesta likuma, jo ir
identificēts, ka pārsvarā tās ir terminoloģijas problēmas. Meža nozare šobrīd atrodas
spraigā stratēģiskās attīstības posmā – tiek izstrādāta Meža un saistīto nozaru nacionālā
programma, šobrīd norit aktīvs darbs pie Medību noteikumu grozījumiem, kokmateriālu
uzmērīšanas un uzskaites sakārtošanas valstī, iespējams, ka drīzumā vajadzēs strādāt ar
zemju vai citu kompensācijas mehānisma administrēšanu - kompensācijām privātajiem
meža īpašniekiem, saistībā ar saimnieciskās darbības aprobežojumiem. Grozījumus
Valsts meža dienesta likumā būtu jāveic tad, kad tos iespējams veikt ne tikai pēc formas,
bet arī pēc būtības, t.i., nākamā gada pirmajā pusgadā.
J.Birģelis
Pievienojos O.Žvagiņa, V.Līdakas un R.Strīpnieka kunga teiktajam. Laika posmā, kamēr
tiks veikti grozījumi Valsts meža dienesta likumā, Valsts meža dienestam nebūs
funkcionālā deleģējuma, bez likuma deleģējuma nevar izdot nolikumu.
J.Roze
Jābūt pārejas noteikumiem. Risks pastāv, bet pārejas noteikumiem būtu jābūt paredzētiem
grozījumu projektā.
J.Birģelis
Aicinu izvērtēt izstrādāto likumprojektu Grozījumi Valsts meža dienesta likumā, izvērtēt
vai var pagarināt termiņus nepieciešamo grozījumu izstrādāšanai, ņemot vērā, ka šobrīd
aktīvi norit darbs pie Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas izstrādes. Izvērtēt
vai no Valsts meža dienesta likuma mākslīgi jāsvītro tas, kas attiecas uz Valsts meža
dienesta funkcijām.
M.Roze
Neviens neatbalsta likumprojektu par grozījumu veikšanu Meža likumā. Tiek atbalstīts
likumprojekts Grozījumi Valsts meža dienesta likumā, jādiskutē par apjomu un izstrādes
laiku.
B.Vecmane
Termiņš ir šī gada beigas.
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O.Žvagiņš
Ministru kabinets ir uzdevis izstrādāt Meža un saistīto nozaru nacionālo programmu. Vai
tas nevar būt arguments, lai lūgtu pagarināt grozījumu Valsts meža dienesta likumā
izdarīšanas termiņus?
M.Roze
Jāgatavo Ministru kabineta lēmums. Šo jautājumu kā ārkārtas jautājumu jāmēģina iekļaut
beidzamajā šī gada valdības sēdē, kur jālūdz mainīt grozījumu Valsts meža dienesta
likumā izdarīšanas termiņš, pamatojot to, ka norit darbs pie Meža un saistīto nozaru
nacionālās programmas izstrādes, kurā tiks precizētas Valsts meža dienesta funkcijas.
J.Birģelis
Pirms neilga laika Ministru kabinetā tika skatīts rīkojums Grozījumi Valsts pārvaldes
iekārtas likuma ieviešanas plānā.
M.Roze
Tad vēl šis jautājums nebija skatīts MKP.
Nolēma:
Neatbalstīt grozījumu veikšanu Meža likumā saistībā ar Valsts meža dienesta darbību, bet
nepieciešamās izmaiņas izdarīt Valsts meža dienesta likumā. Lūgt Ministru kabinetu
pagarināt termiņu nepieciešamajiem grozījumiem Valsts meža dienesta likumā, ņemot
vērā Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas izstrādi, kurā tiks precizētas Valsts
meža dienesta funkcijas.
3. Meža dienu 2004 darba grupas izstrādātās koncepcijas un tāmes projekta
izskatīšana. Ziņo A.Nābels –Šneiders.
J.Biķis
Vajadzētu šodien vienoties par finansējuma avotiem. Jāapzinās, kāda summa varētu tikt
piešķirta no Meža attīstības fonda. Iepriekšējā gadā gan Latvijas Kokrūpniecības
federācija, gan asociācija “Latvijas Koks” ziedoja Meža dienu organizēšanai.
J.Birģelis
Meža dienu 2004 koncepcija tika prezentēta tādēļ, lai uzzinātu MKP locekļu viedokli par
šo koncepciju un ieskicētu, kāds būs finansējums.
M.Roze
Vai MKP locekļi atbalsta izstrādāto Meža dienu 2004 koncepciju un tāmes projektu?
O.Žvagiņš
Valsts meža dienests (VMD) aktīvi piedalījās koncepcijas izstrādē, vēlos precizēt – VMD
paredzējis rīkot akciju, nevis reklāmas kampaņu. Koncepcija kopumā ir labi izstrādāta.
Aicinu uzņēmējus, kuri nav vēl izlēmuši, kā līdzdarboties Meža dienu 2004 pasākumos,
vienoties ar VMD par sadarbības iespējām. Labi, ka tiek aktualizēta atkritumu problēma
mežā, ko arī iedzīvotāji ir identificējuši kā vienu no būtiskākajām problēmām.
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M.Strazds
Jānorāda, kad sāks apzināt ar atkritumiem piesārņotās vietas mežā.
O.Žvagiņš
Pasākuma mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību.
Pasākums notiks Meža dienu ietvaros, šobrīd nav iespējams nosaukt konkrētus datumus.
M.Strazds
Jāpievērš uzmanība atkritumu saimniecības izmaksām.
M.Roze
Atkritumu saimniecības izmaksas ir viena lieta, bet mežā izgāztie atkritumi – cita.
M.Strazds
Lielākā problēma ir ar mašīnām izvestie atkritumi nevis pudeles, kuras izmet pa mašīnu
logu.
O.Žvagiņš
Aicinu ministru uz diskusiju par atkritumu izgāšanu meža. Ministrs varētu vadīt preses
konferenci, kuras ietvaros VMD pastāstītu par izdarīto Meža dienu laikā un Jūs
informētu, kā Zemkopības ministrija un meža nozare redz šīs problēmas risinājumu.
Problēmas ir dažādas – sabiedrības vienaldzīgā attieksme, cenas mazajās izgāztuvēs,
nelabiekārtotas atpūtas vietas. Varētu kopīgi uz šīm problēmām norādīt, aicinot tās
risināt.
Ē.Zaķis
Vai ir jau nolemts, kāda summa paredzēta Meža dienu 2004 organizēšanai no Meža
attīstības fonda līdzekļiem?
M.Roze
Ideja piešķirt finansējumu Meža dienu 2004 organizēšanai no Meža attīstības fonda
līdzekļiem tika atbalstīta, bet par konkrētu summa tiks lemts atsevišķi.
J.Birģelis
MKP locekļi var lemt, ka no Meža attīstības fonda līdzekļiem paredzams atbalsts Meža
dienu 2004 organizēšanai. Meža attīstības fonda mērķis sakrīt ar Meža dienu mērķi.
H.Jordāns
Darba grupas Meža dienas 2004 pārstāvji var sagatavot projektu un iesniegt Meža
attīstības fondā, lai pretendētu uz fonda finansējumu.
M.Roze
Meža attīstības fondā daļa ir bezpersoniskie līdzekļi un daļa mērķziedojumi. Iespējams,
kādu no Meža dienu 2004 pasākumiem atbalstīs uzņēmēji.
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J.Biķis
Ja MKP locekļi akceptē Meža dienu 2004 koncepciju un tāmi un atbalsta, ka no Meža
attīstības fonda līdzekļiem paredzams atbalsts Meža dienu 2004 organizēšanai, tad būs
izteikts atbalsts Meža dienu 2004 organizēšanai. Aicinu Meža attīstības fonda padomi
atbalstīt koncepciju un piešķirt finansējumu Meža dienu 2004 pasākumu rīkošanai.
M.Strazds
Priekšlikums, nozares ļaudīm domātajā sanāksmē apbalvot jubilārus un ilgu laiku
nostrādājošos VMD.
J.Birģelis
Ļoti rūpīgi jāstrādā pie nomināciju nolikumiem. Aicinu priekšlikumus izteikt darba
grupā.
A.Nābels-Šneiders
Aicinu nominēt pārstāvjus darba grupai, kura strādās pie nozares ļaudīm domātā
pasākuma organizēšanas.
O.Žvagiņš
Vajag jau esošajai darba grupai paplašināt darba pilnvaras.
J.Birģelis
Varētu vērsties Latvijas Vides aizsardzības fondā pēc finansiālā atbalsta.
M.Roze
Šogad fonda finansējums ir mazāks, nekā tika plānots. Darba grupas pārstāvjiem
jāsazinās ar Latvijas Vides aizsardzības fonda pārstāvjiem.
J.Birģelis
Kaut neliels finansējums būtu simbolisks atbalsts.
Nolēma:
Atbalstīt darba grupas Meža dienas 2004 izstrādāto koncepcijas un tāmes projektu un
izteica aicinājumu Meža attīstības fonda padomei piešķirt finansējumu Meža dienu 2004
pasākumu rīkošanai.
Darba grupai Meža dienas 2004 paplašināt darba pilnvaras, pilnvarojot strādāt pie
nozares ļaudīm domātā pasākuma organizēšanas.
4. Citi jautājumi.
4.1.Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli”. Ziņo I.Silamiķele.
M.Roze
Kādas ir bijušas sarunas par finansiālo ietekmi?
I.Silamiķele
Pēc Mežizstrādātāju savienības datiem, par mežsaimnieciskajos darbos izmantoto
degvielu gadā tiek samaksāts apmēram 2,71 miljons Ls akcīzes nodoklis.
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M.Roze
Pamatojums, ka Valsts Autoceļu fondā nevajadzētu nonākt tam akcīzes nodoklim, kas
tiek iekasēts par mežizstrādes tehnikai izmantoto degvielu.
I.Silamiķele
Analoģiski kā tas attiecās uz lauksaimniecības zemes apstrādi.
M.Strazds
Vai ir prognozes un aprēķini, kā grozījums likumā “Par akcīzes nodokli” palielinās legāli
strādājošo skaitu un nodokļu apjomu?
A.Cunskis
Tos varētu minēt kā papildus argumentus.
M.Roze
Priekšlikums ir labs. Paredzu, ka diskusijas būs ar Satiksmes ministrijas pārstāvjiem.
Nolēma:
Atbalstīt grozījumu nepieciešamību likumā “Par akcīzes nodokli” un ierosināja papildināt
pamatojumu.
4.2. Par starpministriju darba grupu Par nelikumīgu darījumu ar koksni
novēršana. Ziņo J.Birģelis.
J.Birģelis
3.09.2003. MKP sēdē tika nolemts, ka Zemkopības ministrija uzaicina darba grupā, kas
izstrādās un īstenos rīcības programmu nelikumīgās kokmateriālu plūsmas
samazināšanai, pārstāvjus no valsts pārvaldes institūcijām. 24. decembrī paredzēta
Zemkopības ministrijas izveidotās darba grupas par nelikumīgiem darījumiem ar koksni
novēršanas pirmā sanāksme. Darba grupā deleģēti pārstāvji no Zemkopības, Ekonomikas,
Finanšu, Iekšlietu, Vides, Tieslietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts meža
dienesta un Pasaules dabas fonda Latvijā. Sanāksmi vadīs zemkopības ministrs Mārtiņš
Roze.
M.Roze
Darba grupas uzdevums izvērtēt izmaiņu nepieciešamību likumdošanā.
H.Jordāns
Vai būs iespējams iepazīties ar darba grupā nolemto?
O.Žvagiņš
MKP vajadzētu regulāri informēt par darba grupā nolemto un iepazīstināt ar
izskatāmajiem darba materiāliem.
M.Roze
MKP jāiepazīstina ar darba grupā nolemto un ar izskatāmajiem darba materiāliem.
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J.Birģelis
Varam regulāri informēt MKP locekļus.
M.Roze
MKP sēdēs varētu izvērtēt paveikto.
Nolēma:
Regulāri informēt par darba grupā nolemto un iepazīstināta ar izskatāmajiem darba
materiāliem.

Zemkopības ministrs

M.Roze

Protokolēja

M.Mīkule
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