MEŽA KONSULTATĪVĀS PADOMES
SĒDES PROTOKOLS NR.17
Sēde notiek 2003. gada 16.jūlijā
Sēdi vada: M.Roze
Piedalās:
Konsultatīvās padomes locekļi – J.Birģelis, A.Domkins, J.Donis, H.Jordāns, A.Orinskis,
A.Ozols, B.Rotberga (O.Žvagiņa vietā), U.Rotbergs, J.Spāre;
J.Mārciņš - Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija;
J.Eizentāls – “Jaunais laiks”;
M.Gaigals – Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”;
A.Plezers – asociācija “Latvijas Mēbeles”;
I.Silamiķele – Meža politikas departaments;
S.Eglāja – Meža politikas departaments;
A.Grasmane - Meža politikas departaments;
M.Graudums - Meža politikas departaments;
A.Fišere - Meža resursu departaments;
A.Budreiko – Meža resursu departaments
Nepiedalās:
J.Biķis, A.Cunskis, V.Līdaka, L.Līpiņš, J.Priednieks, R.Strīpnieks, M.Strazds, Ē.Zaķis
Preses pārstāvji: J.Trēziņš – “Baltijas Koks”, A.Lediņš - “Meža Vēstis”, M.Paegle –
Latvijas Radio “Meža saimnieks”
Protokolē: M.Mīkule
Darba kārtība:
MKP 2003. gada 28. februāra sēdes protokola apstiprināšana.
Informācija par Latvijas Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas izstrādi un par
Latvijas – FAO Tehniskās sadarbības programmas projekta “Meža nozares stratēģisko
mērķu formulēšana un cilvēkresursu attīstība stratēģiskajai plānošanai” uzsākšanu. Ziņo
H.Jordāns.
Meža dienu 2003 izvērtējums un priekšlikumi par Meža dienu 2004 organizēšanu. Ziņo
J.Birģelis.
Par “Pasaules Dabas fonda” un kooperatīvās sabiedrības “Latvijas Meža īpašnieku
asociācijas” (KS MAA) publisko diskusiju. Ziņo U.Rotbergs.
Citi jautājumi.
5.1. Īsa informācija par apaļo kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas normatīvo aktu
virzību un noteikumu projektu Par apaļo kokmateriālu uzmērīšanu. Ziņo M.Graudums.
Nolēma:
Citi jautājumi iekļaut:
5.2. Par “Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas” iekļaušanu Latvijas Meža
konsultatīvajā padomē,
5.3. Par valsts meža ministra posteņa izveidošanu,
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5.4. Par zemkopības ministra lēmumu par apaļo kokmateriālu sortimentu ražošanas un
tirdzniecības apjomu valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajos
mežos 2004. gadā,
5.5. Par reģionālajām konferencēm “Latvijas lauki Eiropas Savienībā. Iespējas un
izaicinājumi”.
1. MKP 2003. gada 28. februāra sēdes protokola apstiprināšana.
Nolēma:
Apstiprināt 28.02.2003. MKP sēdes protokolu, ņemot vērā J.Doņa kunga precizējumus.
2. Informācija par Latvijas Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas
izstrādi un Latvijas – FAO Tehniskās sadarbības programmas projekta “Meža
nozares stratēģisko mērķu formulēšana un cilvēkresursu attīstība stratēģiskajai
plānošanai” uzsākšanu. Ziņo H.Jordāns
H.Jordāns
Ir izveidota projekta vadības grupa un uzsākts darbs pie ekspertu izraudzīšanas, kuru
uzdevums būs darba grupas koordinēšana, informācijas iegūšana, dokumentu
izstrādāšana un papildus cilvēkresursu piesaistīšana. No 11 paredzētajiem ekspertiem ir
apstiprināti 6, šīs nedēļas laikā paredzēts izraudzīties arī pārējos ekspertus. Līdz 22.
jūlijam ekspertiem jāiesniedz projekta vadības grupai organizāciju saraksts, ar kurām
notiks konsultācijas. Līdz 28. jūlijam tiks izstrādātas pirmās metodikas versijas, kuras tiks
izsūtītas izvērtēšanai Latvijas Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas
koordinācijas padomei un MKP. Ir uzsākts darbs pie līdzīgu vai ietekmējošu projektu
apzināšanas. Līdz oktobra sākumam paredzēts veikt situācijas analīzi. Oktobrī, otrās fāzes
beigās, paredzēts vienoties par nozares stratēģiskajiem mērķiem , kurus paredzēts izvērtēt
Latvijas Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas koordinācijas padomei un MKP.
No oktobra beigām līdz decembrim paredzēta starpnozaru mijiedarbības fāze. Līdz
nākamā gada maijam plānots izstrādāt programmu.
J.Birģelis
Vai Zemkopības ministrija (ZM) var palīdzēt saņemt informāciju no citām ministrijām
par izstrādātajiem projektiem un dokumentiem, kuri saistīti ar meža un saistītajām
nozarēm?
H.Jordāns
Gribu lūgt:
1) aktualizēt Latvijas Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas koordinācijas
padomes sastāvu, mainot rīkojumu;
2) kad eksperti būs apkopojuši informāciju par projektiem meža un saistītajās nozarēs,
palīdzēt iegūt apstiprinājumu projektu izmantošanai;
3) informēt ZM un MKP locekļus par dokumentiem un projektiem, kas skar meža un
saistītās nozares, kurus varētu izmantot programmas izstrādē.
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J.Birģelis
ZM var lūgt citām ministrijām sniegt informāciju par projektiem, kas izmantojami
Latvijas Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas izstrādāšanai.
H.Jordāns
Tas atvieglos Latvijas Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas izstrādāšanas
darbu.
Nolēma:
ZM jālūdz citām ministrijām sniegt informāciju par projektiem, kas izmantojami Latvijas
Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas izstrādāšanai.
3. Meža dienu 2003 izvērtējums un priekšlikumi par Meža dienu 2004 organizēšanu.
Ziņo J.Birģelis.
J.Birģelis
Vajadzētu nolemt par darba grupas izveidošanu Meža dienu 2004 organizēšanai.
U.Rotbergs
Vajadzētu nominēt pārstāvjus darba grupai Meža dienas 2004.
M.Roze
Vai ir kādi ierosinājumi un priekšlikumi par Meža dienu 2004 organizēšanu?
J.Birģelis
Vajadzētu vienoties par datumu, kad darba grupa varētu sanākt uz pirmo sēdi.
A.Ozols
Priekšlikums - līdz 1. septembrim nominēt pārstāvjus darba grupai Meža dienas 2004 un
līdz 1.oktobrim izstrādāt priekšlikumus Meža dienām 2004, lai līdz gada beigām varētu
izstrādāt norises koncepciju.
H.Jordāns
Ierosinu jau līdz septembrim padomāt par Meža dienu 2004 koncepciju. Būtiski būtu visa
gada garumā reklamēt meža nozari.
U.Rotbergs
Pozitīvi vērtēju to, ka darba grupa organizē vienu vai divus centrālos pasākumus un
pārējās organizācijas pašas rīko Meža dienu pasākumus.
M.Roze
ZM vajadzētu koordinēt Meža dienu norisi, veidojot Meža dienu pasākumu norises
kalendāru.
J.Birģelis
Ierosinu darba grupā aicināt piedalīties “Rīgas meža aģentūras” pārstāvjus.
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M.Roze
Vajadzētu informēt arī Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus.
Nolēma:
Līdz 1. septembrim nominēt pārstāvjus darba grupai Meža dienas 2004.
4. Par “Pasaules Dabas fonda” un kooperatīvās sabiedrības “Latvijas Meža
īpašnieku asociācijas” (KS MAA) publisko diskusiju. Ziņo U.Rotbergs
U.Rotbergs
Vēstulē ministra kungam šo jautājumu lūdzu izskatīt MKP, jo presē tiek aizskarts ne tikai
“Pasaules Dabas fonds”, bet arī izteikti apgalvojumi par meža nozari, piemēram:
“Latvijas mežu īpašnieki no valsts nekad nav saņēmuši pilnīgi nekādu atbalstu”.
Nepieņemami, ka bažas netiek izteiktas un apspriestas MKP, bet gan presē, tā pasliktinot
nozares reputāciju.
Priekšlikums MKP darba kārtībā jāatstāj jautājums par valsts atbalstu privātajiem meža
īpašniekiem. Valsts meža dienestā var uzzināt par atbalsta programmām privātajiem meža
īpašniekiem. Valsts meža dienesta mājas lapā var apskatīt reģistru par nelikumīgu meža
ciršanu.
Piekrītu Ē.Zaķa kungam, ka katram ir tiesības paust savu viedokli, bet to būtu jāizsaka arī
MKP. Jautājumu par valsts atbalstu privātajiem meža īpašniekiem būtu jāskata tad, kad
ZM un Valsts meža dienests sagatavos informāciju un MKP darbā piedalīsies Ē.Zaķa
kungs.
J.Birģelis
ZM varētu sagatavot plašāku informatīvu materiālu par valsts atbalstu privātajiem mežu
īpašniekiem ne tikai šajā gadā, bet arī strukturālo fondu kontekstā, kāds tas būs Eiropas
Savienībā. Lai gan esam šo informāciju jau izplatījuši un izplatīsim arī reģionālajās
konferencēs. Pasaules Dabas fonds varētu prezentēt MKP pētījumu par nelikumīgu meža
ciršanu.
H.Jordāns
Arī koksnes eksportētāji tika aizskarti šajā diskusijā, jo daļa uzņēmumu šogad vai
nākamgad plāno ieviest iekšējās audita sistēmas.
M.Roze
Neierobežojot neviena tiesības paust savu viedokli masu informācijas līdzekļos, aicinu ar
paziņojumiem, kas skar kādu nozares pārstāvi, vienlaicīgi vērsties arī MKP. Ja ir
pamatoti aizrādījumi un pārmetumi, tad vispirms MKP ietvaros vajadzētu rast racionālu
risinājumu.
Nolēma:
ZM sagatavot plašāku informatīvo materiālu par valsts atbalstu privātajiem mežu
īpašniekiem.
Pasaules Dabas fondam MKP prezentēt pētījumu par nelikumīgu meža ciršanu.
Ar paziņojumiem, kas skar kādu nozares pārstāvi, vienlaicīgi vērsties arī MKP.
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5. Citi jautājumi.
5.1. Īsa informācija par apaļo kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas normatīvo
aktu virzību un noteikumu projektu Par apaļo kokmateriālu uzmērīšanu.
M.Graudums
Informē par apaļo kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas normatīvo aktu virzību un
noteikumu projektu Par apaļo kokmateriālu uzmērīšanu. (Īsa informācija tika izsūtīta
visiem sēdes dalībniekiem.)
H.Jordāns
Kad varētu tikt skatīts šis noteikumu projekts Ministru kabineta komitejā?
M.Graudums
Ne ātrāk kā 4. augustā.
H.Jordāns
Pēc kādiem principiem tika noteikta akreditētās organizācijas civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas līguma minimālā summa?
M.Graudums
Tika noskaidrots, kā tā tiek noteikta citos normatīvo aktu projektos, piemēram, kas
attiecas uz zvērinātiem revidentiem, tika uzklausīts arī uzmērītāju viedoklis.
A.Orinskis
Ministru kabineta noteikumu projektā ir teikts tikai par apaļo kokmateriālu uzmērījuma
rezultātu testēšanu. Kas praktiski veiks uzmērīšanu? Ja ar Ministra kabineta noteikumiem
standarts tiek pasludināts kā obligāti pielietojams, tad likums Par atbilstības novērtēšanu
reglamentē, ka uzmērīšanu drīkst veikt tikai sertificēti speciālisti.
M.Graudums
Jaunais standarts nav sarežģītāks kā iepriekšējais, apjoms jāzina katram meža
īpašniekam. Aktuāli ir noteikt, kurā posmā ir nepieciešami sertificēto speciālistu
pakalpojumi. Vai to nosaka tirgus, vai tiek noteikts, ka visās pastāvīgajās uzglabāšanas
vietās uzmēra tikai uzmērītāji, kas nozīmētu - katra kokmateriālu krava, kas tiek ievesta
uzņēmumā, gaterī, ostā, ir jāuzmēra uzmērītājiem Patreiz Latvijā ir 44 uzmērītāji. Par šo
jautājumu joprojām tiek diskutēts.
A.Orinskis
Latvijas Kokmateriālu ekspertu savienība neizvirza nekādas pretenzijas, jo esam
pakalpojuma sniedzēji un vēlamies palīdzēt Latvijas Kokrūpniecības federācijai risināt
šos jautājumus, lai tiktu ievērotas meža īpašnieku un koksnes pārstrādātāju intereses. Ja
vēlamies, lai tas notiek likumīgi, jāievēro esošā likumdošana.
Kādi ir galvenie argumenti valsts sekretāru sanāksmē, kāpēc šī jautājuma risināšana
norisinās tik ilgi?
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M.Graudums
Tieslietu ministrija uzskata, ka šo likumu var iestrādāt Pievienotās vērtības nodokļa
likumā vai Meža likumā. Ir iebildumi arī no Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmuma
dienests nevēlas uzņemties atbildību, kā arī ir neizpratne par terminiem.
J.Birģelis
Varētu izziņu par sniegtajiem iebildumiem likumprojektā “Apaļo kokmateriālu uzskaites
likums” izsūtīt MKP locekļiem.
M.Roze
MKP locekļiem vajadzētu izsūtīt visus dokumentus, kas tiek iesniegti Ministru kabinetā.
M.Graudums
Ministru kabineta komitejā šis jautājums jāskata konceptuāli, jāsagatavo ziņojums, uz
kurām personām kuri likumdošanas akti attiecas un ziņojums, kā notiek apaļo
kokmateriālu plūsma.
J.Birģelis
Jautājumu par akreditētās institūcijas nepieciešamību vajadzētu vēlreiz izrunāt darba
grupā.
M.Graudums
Šis jautājums jau tika skatīts darba grupā. Neviens neiebilst civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanai un akreditācijas procesam.
M.Roze
Tad, kad jautājums tiks skatīts Ministru kabineta komitejā, informēsim MKP locekļus un
iespēju robežās aicināsim piedalīties.
Nolēma:
Izsūtīt MKP locekļiem visus dokumentus, kas tiek iesniegti Ministru kabinetā par apaļo
kokmateriālu uzskaiti un uzmērīšanu. Informēt MKP locekļus.
5.2. Par “Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas” iekļaušanu Latvijas
Meža konsultatīvajā padomē.
A.Ozols
Š.g. 12.jūlijā Latvijas mežizstrādātāju un ar mežizstrādi saistīto pakalpojumu sniedzēju
interešu grupu pārstāvji nodibināja sabiedrisku organizāciju “Latvijas Neatkarīgo
mežizstrādātāju asociācija”, kuras priekšsēdētājs ir I.Krūtaiņa kungs. Zemkopības
ministrija ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu rast iespēju “Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju
asociācijai” kļūt par pilnvērtīgu MKP locekli.
Priekšlikums - pieņemt šo informāciju zināšanai un lūgt jaunizveidoto asociāciju iesniegt
tos pašus dokumentus, kādus ir snieguši visi MKP locekļi, un pilnvarot pārstāvi.
Saņemtos dokumentus izsūtīsim MKP locekļiem, lai nākamajā sēdē varētu izskatīt
jautājumu par šīs asociācijas deleģēta pārstāvja iekļaušanu MKP.
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Vēlos informēt, ka “Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija” lūdz izskatīt iespēju
pieaicināt to darba grupā valsts meža resursu tirdzniecības modeļa novērtēšanai.
Nolēma:
Lūgt “Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociāciju” iesniegt asociācijas statūtus un
nominētās personas deleģējumu. Saņemtos dokumentus izsūtīt MKP locekļiem, lai
nākamajā sēdē varētu izskatīt jautājumu par tās iekļaušanu MKP.
5.3. Par valsts meža ministra posteņa izveidošanu.
M.Roze
Jautājums par valsts meža ministra posteņa izveidošanas nepieciešamību bija jau “Zaļo
un Zemnieku savienības” pirmsvēlēšanu programmā. Pašlaik nav pieņemts gala lēmums.
ZZS uzskata, ka valsts meža ministram jābūt profesionālim, kuru atbalsta meža nozare.
Par konkrētām kandidatūrām būtu pāragri runāt, jo vēl nav izlemts, kurš varētu tikt
izvirzīts pozitīva lēmuma gadījumā. Ir bijušas diskusijas ar ekspertiem, bet nav bijušas
konsultācijas ar asociācijām. Noteikti konsultēsimies ar asociācijām. Priekšlikums - tam
jābūt valsts ministram Zemkopības ministrijā.
H.Jordāns
Vai ir diskutēts, par ko varētu būt atbildīgs valsts meža ministrs?
M.Roze
Sarunā ar ministru prezidentu konceptuāli pārrunājām šo jautājumu. Izteicu viedokli, ka
jāskata jautājums par valsts meža ministra atbildību saistīto nozaru kontekstā, ņemot vērā
arī kokrūpniecību. Par atbildības sfēru ir būtiski diskutēt.
U.Rotbergs
MKP ir vienīgā vieta, kur dažādu interešu grupas var vienoties, kur interešu grupu locekļi
ir deleģēti MKP pārstāvēt organizācijas viedokli. Varbūt varam šos ekspertus uzaicināt
arī MKP izteikt savu viedokli.
M.Roze
Šo jautājumu būtu jāizskata nākamajā MKP, lai MKP locekļi varētu paust savu viedokli,
pieaicinot arī politiķus.
A.Domkins
Nevajadzētu arī aizmirst starptautisko lomu, kas ir būtiskāka nekā iekšējie procesi. Kā arī,
ka no nākamā gada būs jāstrādā citā vidē un mums vajadzīga starptautiskā pārstāvniecība.
Tāpēc, spriežot par struktūru, būtu jāņem vērā arī šis aspekts.
M.Roze
Par šo aspektu minēju arī ministru prezidentam. Lai tas negatīvi neietekmētu nozari un
Latvijas ekonomiku.
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Nolēma:
Jautājumu par valsts meža ministra posteni izskatīt nākamajā MKP, pieaicinot arī
politiķus, lai MKP locekļi varētu paust savu viedokli.
5.4. Par zemkopības ministra lēmumu par apaļo kokmateriālu sortimentu ražošanas
un tirdzniecības apjomu valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”
apsaimniekotajos mežos 2004. gadā.
M.Roze
Konsultējoties ar asociācijām, ņemot vērā lēmuma ietekmi, tika pieņemts lēmums:
apaļo kokmateriālu sortimentu ražošanas un tirdzniecības apjomu 2004. gadā noteikt 60
000 kubikmetru apjomā starpcirtē un 700 000 kubikmetru apjomā galvenajā cirtē. Šis
lēmums atšķiras no tā, ko piedāvāja LVM, kura ieteica noteikt lielāku apaļo kokmateriālu
sortimentu ražošanas un tirdzniecības apjomu 2004. gadā kopējam apjomam un mazāku
starpcirtē.
Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” 2004. gadā neslēgt jaunus ilgtermiņa
mežizstrādes līgumus, kā arī neslēgt jaunus cirsmu pirkuma līgumus par 2004. gadu uz
2002. un 2003. gadā beigušos ilgtermiņa mežizstrādes līgumu pamata.
Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Latvijas Kokrūpniecības
federācijas asociācijām turpināt pilnveidot 2004. gada apaļo kokmateriālu ražošanu un
tirdzniecību reglamentējošos dokumentus, ņemot vērā kokrūpniecības asociāciju un
mežizstrādātāju, tai skaitā lielo un mazo uzņēmumu un to uzņēmumu, kuriem beigušies
ilgtermiņa mežizstrādes līgumi, intereses. Lēmuma 3.punkta izpildei sekošu līdz.
Šis lēmums pēc tikšanās ar ministru prezidentu, kā informatīvs jautājums tiks skatīts
Ministru kabineta sēdē. Kādēļ šāds lēmums tika pieņemts, kā notiks darbs pie Latvijas
Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas izstrādes.
J.Eizentāls
Negribu komentēt lēmumu, bet piebilst, ka darba grupā Valsts meža īpašuma koksnes
resursu tirdzniecības modeļa izvērtējumam šis lēmums nav izskatīts.
M.Roze
Lēmums tika pieņemts pēc darba grupas 30. jūlija sanāksmes, kurā tika izteikti un
uzklausīti dažādi viedokļi un tika nolemts pieņemt lēmumu un par to informēt darba
grupas locekļus.
U.Rotbergs
Iepriekšējais zemkopības ministrs uzņēmās politisko atbildību. Tas nav konsensus
jautājums.
M.Roze
Lai nerastos pārpratumi, Valsts meža dienestam un Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas
valsts meži” lūgums stingrāk sekot lēmuma izpildei.
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A.Domkins
Piedalījos sarunā, kurās pašvaldības uztraucās par to, kā tiks risināts jautājums par malkas
piegādēm. Lēmumā ir teikts: “2004. gada sortimentu ražošanas un tirdzniecības apjomam
jābūt tādam, kas ļaus Zemkopības ministrijai un LVM uzsākt dialogu ar Latvijas
Pašvaldību savienību par malkas piegādēm maznodrošinātajiem lauku iedzīvotājiem.”
Darba grupā jau tika piedāvāti dažādi risinājuma veidi. Kāpēc ir formulējums “uzsākt
dialogu”?
M.Roze
Tas ir tikai formulējums un nenozīmē, ka nevajadzētu ņemt vērā jau piedāvātos
risinājumus. Šo problēmu iespējams risināt ar administratīvajām metodēm.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.
5.5. Par reģionālajām konferencēm “Latvijas lauki Eiropas Savienībā. Iespējas un
izaicinājumi”.
A.Ozols
Informēja un aicināja piedalīties reģionālajās konferencēs “Latvijas lauki Eiropas
Savienībā. Iespējas un izaicinājumi”.
B.Rotberga
Valsts meža dienests ir saņēmis vienu ielūgumu.
S.Eglāja
Pirmā konference notiks Kurzemes reģionā, ir izsūtīti ielūgumi visām šī reģiona
virsmežniecībām un mežniecībām.
Nolēma:
Pieņemt zināšanai.

Zemkopības ministrs

M.Roze

Protokolēja

M.Mīkule
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