MEŽA KONSULTATĪVĀS PADOMES
SĒDES PROTOKOLS NR.16
Sēde notiek 2003. gada 28.februārī
Sēdi vada: M.Roze
Piedalās:
Konsultatīvās padomes locekļi – J.Birģelis, A.Cunskis, A.Domkins, J.Donis, L.Līpiņš,
H.Jordāns, V.Līdaka, A.Orinskis, A.Ozols, B.Rotberga (O.Žvagiņa vietā) J.Priednieks,
R.Strīpnieks, M.Strazds, Ē.Zaķis;
I.Kovisārs - Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija;
J.Mārciņš - Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija;
A.Sīmansons – LMNA;
J.Eizentāls – Jaunais laiks;
S.Sproģe – Latvijas Pašvaldību savienība;
M.Gaigals – Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”;
V.Kaprālis – LVAE;
Dz.Smiltēna – Reklāmas aģentūra “Balti”;
A.Plezers – Asociācija “Latvijas Mēbeles”;
J.Glazkovs – Meža politikas departaments;
L.Ģērmane - Meža politikas departaments;
M.Graudums - Meža politikas departaments;
A.Fišere - Meža resursu departaments;
A.Budreiko – Meža resursu departaments.
Nepiedalās:
J.Biķis, U.Rotbergs, J.Spāre, O.Žvagiņš;
Preses pārstāvji: A.Jaunbelzere – “Lauku Avīze”, G.Ģērķis – “Baltijas Koks”, R.Vasile –
“Baltijas Koks”;
Protokolē: M.Mikule
Dienas kārtība:
1. MKP 2003. gada 27. janvāra sēdes protokola apstiprināšana.
2. Latvijas meža un saistīto nozaru nacionālā programma. Ziņo H.Jordāns.
3. Meža dienas 2003. Ziņo J.Birģelis.
4. Citi jautājumi.
H.Jordāns
Būtu labi, ja varētu informēt par valdības sarunām ar Metsäliitto grupu.
M.Roze
Strazda kungs lūdza izskatīt jautājumu par grozījumiem Meža likumā, saistībā ar
ierobežojumiem meža zemju dalīšanā.
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1. MKP 2002. gada 27. janvāra sēdes protokola apstiprināšana.
Nolēma:
Apstiprināt 27.01.2003. MKP protokolu.
2. Latvijas meža un saistīto nozaru nacionālā programma. Ziņo H.Jordāns.
Ē.Zaķis
Vai ir izvērtēts, cik darbietilpīgs process būs Latvijas meža un saistīto nozaru nacionālās
programmas izstrāde un cik liels finansējums tai būs nepieciešams?
H.Jordāns
Par finansējumu informēs Zemkopības ministrijas pārstāvji. Par darba laiku vēl neesam
sprieduši, jo nav bijis šāds darba uzdevums.
Ē.Zaķis
Kā notiks ekspertu izvēle?
H.Jordāns
Tiks izstrādāti darba uzdevumi ekspertiem, kurus izvēlēsimies no sagatavotā saraksta.
J.Birģelis
Budžeta projektā paredzēti 45 tūkst. Ls Latvijas meža un saistīto nozaru nacionālās
programmas izstrādei. Līdz 10. martam Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības
organizācija (FAO) apstiprinās finansējumu Latvijas – FAO kopprojektam, tie varētu būt
50 – 60 tūkst. $, kurus paredzēts izmantot nacionālo ekspertu algošanai.
H.Jordāns
Latvijas meža un saistīto nozaru nacionālo programmu paredzēts izstrādāt 11 mēnešos
pēc finansējuma piešķiršanas.
M.Strazds
Jānovērtē meža nozares ietekme uz citām nozarēm.
R.Strīpnieks
Padarīts ir daudz, darba uzdevumi programmas izstrādes gaitā mainīsies, jo katrs
nākamais secinājums prasīs elastīgu pieeju. Būtiska ir konsultāciju gaita, tādēļ ierosinu
mainīt Latvijas meža un saistīto nozaru nacionālās programmas konsultāciju procesu. Tas
varētu būt: konsultanti, reģionālās konsultācijas, darba grupa, Meža konsultatīvā padome
(MKP), Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas koordinācijas padome un
Ministru kabinets. Pirms apspriešanas darba grupā jau būs notikušas reģionālās
konsultācijas, līdz ar to atkārtotas reģionālās konsultācijas nebūtu nepieciešamas.
H.Jordāns
Daļēji piekrītu R.Strīpnieka kunga teiktajam, bet jau faktu iegūšanas laikā notiek
konsultācijas ar reģionālajām struktūrvienībām. Drīzāk varētu pirms izskatīšanas MKP
vēlreiz izskatīt darba grupā.
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R.Strīpnieks
Ierosinu Koordinācijas padomi noslogot vairāk nekā vienu reizi, iesaistot darba
uzdevumu formalizēšanā, analīzes fāzē.
H.Jordāns
Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas Koordinācijas padomes konsultāciju un
apspriešanas process paredzēts visās trijās programmas izstrādes fāzēs.
J.Birģelis
Piekrītu R.Strīpnieka kungam, ka, uzsākot Meža un saistīto nozaru nacionālās
programmas izstrādi, metodiku jāapstiprina Koordinācijas padomē.
Ē.Zaķis
Priekšlikums, pirmkārt, izskatīt nākamajā MKP līdzekļu ieguldījuma avotus un noteikt
kārtību, kādā tiks izvēlēti eksperti. Otrkārt, samazināt ambīcijas, jo tiek piedāvāts
optimāls attīstības scenārijs. Jārēķinās ar to, ka daudz kas var mainīties. Varētu to
formulēt citādāk – gala rezultāts, iespējamais vai piedāvātais scenārijs.
A.Ozols
Vēlos precizēt, darba grupa izstrādās darba uzdevumus, pēc tam paredzēts sasaukt
Koordinācijas padomi, lai akceptētu darba uzdevumus. Meža un saistīto nozaru
nacionālās programmas izstrādes gaitā tiks izstrādāti attīstības scenāriji un definēti
konkrēti sasniedzamie mērķi. Tādēļ arī paredzēts, ka LR Ministru kabinets apstiprinās
sasniedzamos mērķus un optimālo attīstības scenārija īstenošanas programmu.
J.Priednieks
Latvijas Dabas fonds, salīdzinot Meža un saistīto nozaru nacionālo programmu ar Meža
politiku, ierosina izmainīt struktūru. 80 – 90% jautājumu skar kokrūpniecību un
mežsaimniecības ekonomiku. Ilgtspējīgai mežsaimniecībai tik pat nozīmīgas ir arī
ekoloģiskās funkcijas ekosistēmas līmenī, vides kvalitāte un bioloģiskā daudzveidība,
sociālie jautājumi un rekreāciju skarošie jautājumi. Tādēļ iesaku pārstrukturēt Meža un
saistīto nozaru nacionālo programmu, vēl vairāk integrējot minētos jautājumus, kā arī
atbalsta funkciju izglītībai un zinātnei.
J.Birģelis
Uzsākot projektu, par katras konkrētās sadaļas izpētes un tālākās izstrādes metodiku
pirms tās apstiprināšanas būtu jādiskutē ekspertu grupās un interešu grupās.
J.Donis
Cik saistoša ir Latvijas Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas koncepcija?
H.Jordāns
Tā ir ņemta par pamatu.
J.Donis
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Pirmkārt, Latvijas Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas ieguvumi un darba
uzdevumi atšķiras no tiem, kas tika iestrādāti Latvijas Meža un saistīto nozaru nacionālās
programmas koncepcijā, kurā pirmajā punktā meža un meža zemju ilgspējīgas
apsaimniekošanas ietvaros ir paredzēta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, saskaņā ar
Bioloģiskās daudzveidības nacionālo programmu.
Otrkārt, koncepcijā ir teikts, ka, lai koordinētu meža un saistīto nozaru turpmāko darbību
un attīstību, puses vienojās izveidot meža un saistīto nozaru Stratēģiskās koordinācijas
padomi un definēt šo nozaru attīstības prioritātes Latvijas meža un saistīto nozaru
nacionālās programmas (turpmāk - LMSNNP) izstrādes procesā, paplašinot MK
Nacionālās meža programmas darba uzdevumu. Vai Koordinācijas padome jau ir
uzsākusi darbu?
A.Ozols
Koordinācijas padome ir izveidota ar ministra prezidenta rīkojumu, esmu iecelts par šīs
padomes priekšsēdētāju. Padome līdz šim netika sasaukta, jo būtiski bija atrast Meža un
saistīto nozaru nacionālajai programmai finansējumu.
J.Donis
Runājot par saistītām nozarēm, pēc NACE klasifikācijas sistēmas nozares līmenī tiek
izmantotas četras nodaļas. Vai tiek domāts iesaistīt arī citas nodaļas?
H.Jordāns
Definējot nav ņemts vērā šis klasifikācijas modelis. Ja ir priekšlikumi, lūdzu, rakstiski tos
iesniedziet. Par pamatu tika ņemts gan Meža klastera projekts, gan koncepcija.
A.Domkins
Runājot, piemēram, par kokrūpniecības sadaļu, mēģināju izprast problēmas, jo Latvijas
meža un saistīto nozaru nacionālā programma nebūs programma, kurā jāietver viss, lai
sakārtotu meža nozari un saistītās nozares. Tāpēc sākuma fāzē jānoskaidro, kā vajadzētu
veidot šo programmu. Runājot par bioloģisko daudzveidību, diez vai šī programma būs
vienīgā, kas risinās šos jautājumus. Izpētes fāzē tikai var identificēt šīs programmas
efektivitāti. Bīstami ierakstīt kaut ko tādu, ko labāk iestrādāt citā programmā, tādēļ tik
svarīga ir izpētes fāze.
V.Kaprālis
Domājot par termināciju, programmas izstrāde mežsaimniecības jomā ir daudz
ilgaicīgāka nekā pārējām nozarēm, kuras ir ļoti mainīgas. Jābūt šai elastīgajai saitei, ja
notiek prioritāšu maiņa, kā tas ietekmēs mežsaimniecību.
H.Jordāns
Diskusija par programmas darbības laiku ir uzsākta, bet nav pabeigta. Pirmā versija ir 10
gadi, bet, runājot par resursiem, būtu jāskata 50 gadu kontekstā. Industrijas sadaļu,
saistīto nozaru sadaļu jāskata ne ilgākā laikā posmā kā 10 gados, ieskicējot tālākās
attīstības iespējas.
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J.Priednieks
Skatot ekonomisko sadaļu, vājākā vieta ir mežaudžu raksturojums. Būtu nepieciešama
analīze par iepriekšējiem 100 gadiem un prognozes nākošajiem 80 - 100 gadiem.
M.Gaigals
Programmu izstrādājot, nav iespējama vienvirziena kustība. Priekšlikums, programmas
izstrādi uzsākt no iekšpuses, mazākā loka – resursi, kokrūpniecība. Vajadzētu definēt
pirmo riņķi, padziļinātu analīzi veicot, kad tas būs nepieciešams.
J.Birģelis
Zemkopības ministrija (ZM) ir atbildīga par šo darba grupu. Vai MKP locekļi uzskata, ka
H.Jordāns, A.Domkins un M.Gaigals varētu būt darba grupas pārstāvji ar kuriem ZM
slēgtu līgumu uz 11 mēnešiem par Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas
izstrādi? Programmai paredzētie līdzekļi tiks ieskaitīti Meža attīstības fondā, līdz
10.03.2003. FAO apstiprinās finansējumu Latvijas meža un saistīto nozaru nacionālā
programmai.
Ē.Zaķis
Ja ZM finansē programmas izstrādi, kāpēc to neizstrādā ZM Meža sektora darbinieki?
M.Roze
Tie nav ZM pamatbudžeta līdzekļi, kas paredzēti centrālā aparāta uzturēšanai. ZM
līdzekļi tiek izmantoti, piemēram, arī skolu uzturēšanai utt.
A.Ozols
ZM darba plānā ir noteikts, kuriem ZM darbiniekiem ar savām zināšanām būs jāatbalsta
programmas un projekta izstrāde. Šajā laikā darba grupas vadītājam un koordinatoriem
tas būs atmaksāts darbs. Privātie meža īpašnieki var pretendēt uz īstermiņa ekspertu
vietām un piedalīties programmas izstrādē. Zinot, ka privātie meža īpašnieki izstrādā savu
programmu, labprāt šīs programmas elementus iestrādāsim Meža un saistīto nozaru
nacionālajā programmā.
M.Strazds
Atbalstu šo grupu, tomēr jāpatur prātā, ka tās dalībnieki ir rūpnieciski orientēti.
H.Jordāns
Aicinām visus piedalīties Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas izstrādē.
A.Domkins
Esmu pētījis, kādi projekti ir izstrādāti. Jūsu pieminētajās nozarēs ir ieguldīti lieli naudas
resursi, būtu lietderīgi šos projektu rezultātus izmantot Meža un saistīto nozaru
nacionālajā programmā.
A.Ozols
Darba grupas vadītājs un koordinatori veido koordinācijas centru, pēc tam tiks nolīgti
eksperti.
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M.Roze
Pēc darba grupas priekšlikuma piedāvātās ekspertu kandidatūras varētu izskatīt un
akceptēt MKP.
A.Domkins
Interešu grupas varētu iesūtīt kandidātu CV, lai varētu veidot ekspertu - konsultantu datu
bāzi.
M.Roze
Iepriekšējā MKP sēdē tika skatīts ekspertu kandidātu saraksts, ja ir ierosinājumi, lūdzu,
papildiniet kandidātu sarakstu.
H.Jordāns
Vispirms jāizstrādā precīzi darba uzdevumi ekspertiem.
J.Priednieks
Kurš izstrādās eksperta darba uzdevumus, piemēram, ekoloģijas sfērā?
H.Jordāns
Kurš to veiks, tas nav šodien risināms jautājums.
Nolēma:
Akceptēt koordinācijas darba grupu.
3. Meža dienas 2003. Ziņo J.Birģelis.
Dz.Smiltēna
12. aprīlī paredzēts Meža dienu 2003 centrālais pasākums plkst. 10.00 Doma baznīcā, kā
pateicība tiem ļaudīm, kas savu mūžu veltījuši meža nozarei un plkst.12.00 Doma
laukumā, kurā tiks aicināti piedalīties Latvijas meža nozares pārstāvji un visi interesenti.
Visus klātesošos ir lūgta uzrunāt Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga, zemkopības
ministrs M.Roze, Rīgas domes priekšsēdētājs G.Bojārs, Latvijas Kokrūpniecības
federācijas prezidents J.Biķis, mežkopis V.Krūmiņš un dzejnieks I.Ziedonis. Doma
laukumā uzstāsies mākslinieciskie kolektīvi, kuros darbojas nozares cilvēki: Latvijas
meža darbinieku vīru koris “Silvicola”, LLU deju kolektīvs „Kalve”, vīru vokālie
ansambļi “Cēsu vīri”, “Kalsnava” u.c. Doma laukumā darbosies tirdziņš, kurā tiks tirgoti
koku stādi un no koka gatavoti priekšmeti. Pasākumā paredzēts atskats Meža dienu
vēsturē, nākotnes redzējums, kā arī klātesošo informēšana par meža nozari, izvietojot
Doma laukumā informācijas stendus.
Nolēma:
Organizēt Meža dienu 2003 centrālo pasākumu 12.aprīlī Doma baznīcā un Doma
laukumā.
Par grozījumiem Meža likumā saistībā ar ierobežojumiem meža zemju dalīšanā.
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A.Ozols
Ir izveidota darba grupa, kas darbojās ZM. Vēlos pateikties tiem, kas piedalījās darba
grupā. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā vairākas
reizes ir notikušas diskusijas. Jums pieejamais likumprojekts ir pieņemts vienbalsīgi
tālākai virzībai, taču joprojām ir iespējams to precizēt un papildināt. Darba grupai šo
variantu konceptuāli jāprecizē. Piedāvātais variants ir deputātu priekšlikums.
M.Strazds
Piedalījos darba grupā. Tādā redakcijā, kādā tas ir pašreiz, 9.panta 3.daļā nav subjekta.
A.Ozols
Formulējums gramatiski ir ļoti sarežģīts, ir divi palīgteikumi, kuri domu sadala divās
daļās. Piekrītu, ka tā nav veiksmīga redakcija.
M.Roze
Joprojām ir iespēja iesniegt priekšlikumus.
V.Līdaka
Jāvienojas, cik ilgā laikā jāiesūta priekšlikumus.
A.Ozols
Nedēļas laikā jāiesūta priekšlikumus.
H.Jordāns
Lūgums šo versiju izsūtīt elektroniski.
Nolēma:
Likumprojektu izsūtīt elektroniski, nedēļas laikā iesūtīt priekšlikumus.
Par valdības sarunām ar Metsäliitto grupu.
A.Ozols
Valdības darba grupa konstatēja, ka Metsäliitto ir jāprecizē izvirzītās prasības. Investoru
jaunās prasības tika apspriestas Latvijas Kokrūpniecības federācijas (LKF) Valdes sēdē.
Valdības darba grupas sēdē Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers izteica priekšlikumu
marta beigās rīkot publisku konferenci, kurā tiktu runāts par Latvijas mežu nākotni.
Lūgums MKP locekļiem izteikt priekšlikumus, kuros tiktu ietvertas prioritātes, par kurām
būtu jāspriež konferencē. Varētu runāt par Latvijas meža un saistīto nozaru nacionālo
programmu, bet darbs pie tās ir tikko uzsākts. Konferencē varētu apspriest tos pētījumus,
kurus Latvijas Attīstības aģentūra izstrādājusi kopā ar Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Kokapstrādes katedru profesora H.Tuherma vadībā par ietekmi uz Latvijas
tautsaimniecību un meža nozari. Marta beigās tiks pabeigts sociālekonomisks pētījums
par celulozes rūpnīcas ietekmi uz Latvijas ekonomiku, ko veic Latvijas Universitātes
Ekonomikas fakultāte sadarbībā ar Biznesa augstskolu Somijā, Turku, piesaistot Latvijas
Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultātes, Ekonomikas un Finansu ministrijas
speciālistus. Pētījumu varētu apspriest šajā konferencē.
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J.Priednieks
Iesaku konferenci rīkot pirms valdības izšķirošā lēmuma pieņemšanas.
A.Ozols
Likums Par ietekmes uz vidi novērtējumu nosaka divu publisku apspriešanu
nepieciešamību. Būtu lietderīgi šo diskusiju apvienot ar ietekmes uz vidi novērtējuma
darba ziņojuma publisko apspriešanu.
A.Domkins
Konference varētu notikt 3. aprīlī izstādes Mežs un koks ietvaros.
M.Roze
Ierosinājums ir vērā ņemams. Jautājums - vai darba ziņojums būs jau publiski
apspriežams.
A.Ozols
Noskaidrošu, kā notiek darbs pie ziņojuma izstrādes.
M.Roze
Izstādē būtu jābūt pieejamam šim ziņojumam.
Ē.Zaķis
Preses relīzē teikts, ka 28. janvārī valdība nolēma pārdot visas valstij piederošās 33%
kapitāldaļas “Baltic Pulp”.
A.Ozols
Valdība nolēma pārdot visas valstij piederošās 33% kapitāldaļas. “Baltic Pulp”
kapitāldaļu pārdošanas kārtību nosaka Likums par valsts un pašvaldību kapitāldaļām un
kapitāldsabiedrībām valsts privātajās kapitālsabiedrībās. “Baltic Pulp” ir privāta
kapitālsabiedrība.
Ē.Zaķis
Tas vairs nav mūsu, bet Metsäliitto projekts.
M.Roze
Tā nevarētu teikt, jo tas ir mūsu projekts, bet Metsäliitto investīcijas.
A.Domkins
LKF tika apspriestas investoru jaunās prasības. Atbalstām, ka resursu iegādei jānotiek uz
brīvā tirgus principiem, vienīgi jāseko līdz, kā šie brīvā tirgus principi tiek izprasti.
Uzskatām, ka jebkuras stratēģijas vai programmas izstrādei jābalstās uz uzsāktajām
iestrādēm. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) ir uzsākusi darbu pie
Korporatīvās stratēģijas 2003. – 2007. izstrādes.
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I.Kovisārs
Runājot par valsts īpašumā esošo meža fondu, LKF Valde rekomendēja resursu
pieejamības analīzi veikt LVM. “Baltic Pulp” ir viens no nozares elementiem, lai gan
ideja par konferenci ir apsveicama, svarīgāk ir tas, kā tiks risinātas sarunas ar “Baltic
Pulp”.
H.Jordāns
Runāju ar LKF biediem, nevar būt konference par Latvijas mežu nākotni. Priekšlikums
rīkot konferenci par Celulozes ietekmi uz industriju, meža nozari un resursu izmantošanu,
ņemot vērā vides aspektus.
M.Rozes
Meža nākotnes kontekstā skatītais celulozes projekts.
H.Jordāns
Svarīgi Zemkopības ministrijai noteikt, kas būs ziņotāji konferencē un kādas būs
apspriežamās tēmas.
I.Kovisārs
Cik konferences lēmumi būs saistoši celulozes projekta darba grupai?
M.Roze
Konferences lēmumi ir rekomendējoši.
M.Strazds
Svarīgi, lai tiktu sniegta informācija, nevis tās ilūzija. Ja nebūs informācija, tad tiks
sagrauta sabiedrības uzticība šim projektam.
A.Cunskis
Relīzē teikts, ka vēlas noteikt garantētas papīrmalkas piegādes no valsts mežiem. Lai gan
LKF skatītās izvirzītās prasības bija atšķirīgas. Ļoti būtiski saņemt precizētus
formulējumus.
A.Ozols
LKF sarunas bija ļoti korektas, ja nebūs formāli aprobežojumi no valdības puses, varēsim
tās turpināt.
Nolēma:
Rīkot konferenci pēc tam, kad saņemts ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojums.
Konferences nosaukums varētu būt: Celulozes rūpnīcas loma Latvijas tautsaimniecībā un
meža nozarē, tās ietekmes uz vidi novērtējums.
Zemkopības ministrs

M.Roze

Protokolēja

M.Mīkule
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