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G.Ģērķis – Latvijas mežizstrādātāju asociācija;
J. Mārciņš – Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija;
T.Kotovičs – Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”;
N.Priede - Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”;
A.Melnis - Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”;
M.Gaigals - Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”;
J.Broks – Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts “Silava”;
J.Ģērmanis – Scanagri DK A/S;
A.Nābels – Šneiders – Meža politikas departaments;
I.Silamiķele - Meža politikas departaments;
A.Grasmane - Meža politikas departaments
A.Fišere - Meža resursu departaments;
A.Budreiko – Meža resursu departaments;
J.Bārs - Meža resursu departaments;
Nepiedalās:
V.Līdaka, U.Rotbergs, J.Priednieks, O.Žvagiņš;
Preses pārstāvji: I.Jakaitis – “Lietaskoks”, A.Jaunbelzere – “Lauku Avīze, I.Būmane –
“Agropols”, A.Dāliņš – “Diena”, M.Ķirsons –“Dienas bizness”.
Protokolē: M.Mikule
Darba kārtība:
1.MKP 17. septembra sēdes protokola apstiprināšana.
2.A/s “Latvijas valsts meži” ilgtermiņa koksnes pārdošanas attīstība saistībā ar celulozes
rūpnīcas papīrmalkas garantēto piegāžu nodrošinājumu.
3.Informācija par biznesa semināru “Latvija – Krievija sadarbība mežrūpniecībā”,
priekšlikumi tālākai rīcībai.
4.ZM saņemtie priekšlikumi par meža nozares informatīvi izglītojošo materiālu izdošanu.
5.Meža dienas 2002.
6.Citi jautājumi.
1. MKP 17. septembra sēdes protokola apstiprināšana.
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Nolēma:
Apstiprināt 17.09.2001. MKP sēdes protokolu.
2. A/s “Latvijas valsts meži” ilgtermiņa koksnes pārdošanas attīstība saistībā ar
celulozes rūpnīcas papīrmalkas garantēto piegāžu nodrošinājumu.
A.Slakteris
Sākotnēji valdība nolēma Baltic Pulp pamatkapitālā ieguldīt mežus, slēdzot ilgtermiņa
mežizstrādes līgumus. Nozares pārstāvji iebilda, jo uzskatīja, ka tas kropļos tirgu. Līdz ar
to valdība 29. maijā pieņēma lēmumu, ka jāmaina nosacījumu un ka pamatkapitālā
jāiegulda neviss mežu, bet naudu, saistībā ar koksnes nodrošinājumu – jānosaka garantētu
papīrmalkas piegādi no valsts meža. Kā rezultātā bija jāizlemj kādu reālu risinājumus
piedāvāt. Reālais risinājums būtu, ka Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži”
(VAS “LVM”) jāpiegādā papīrmalka. VAS ”LVM” Zemkopības ministrijas uzdevumā ir
izstrādājusi tehniskos risinājumus papīrmalkas piegādēm celulozes rūpnīcai. Aicinu
šodien nediskutēt par celulozes rūpnīcas nepieciešamību, jo celulozes projekts tiks
realizēts tikai tad, ja tas būs ekonomiski izdevīgs, videi draudzīgs un ja tiks izmantotas
labākās tehnoloģijas. Šodien būtu jāidentificē jomas par kurām būtu jādiskutē, jārunā par
to kā VAS “LVM” turpmāk koksni pārdos, kādi draudi tiek saskatīti un kādi būtu
piedāvātie risinājumi. No valsts puses spēles noteikumiem jābūt saprotamiem un nozarei
pieņemamiem, lai nozares konkurētspēja palielinātos. Celulozes projektā valsts saistību
un tiešu maksājumu veidā jau šobrīd ir ieguldījusi vairāk kā miljons latu. Tādēļ jāpanāk
mums izdevīgi nosacījumi.
J.Biķis
Vēlos informēt par asociāciju viedokli pēc 3. decembra tikšanās, kur tika deklarēts šis
modelis un tika lūgts izskatīt jautājumu par šī gada stāvokli attiecībā par sortimentu
pārdošanu, cenu politiku un nākošā gada budžeta veidošanu. Rūpnieki lūdza šos
jautājumus izskatīt kopā, jo tirgus situācija ir strauji izmainījusies. Tikšanās laikā
rūpniekiem un mežizstrādātājiem radās šaubas vai valsts akciju sabiedrības “Latvijas
valsts meži” pilnībā izprot mūsu problēmas. Tāpēc vēlamies saņemt no VAS "LVM”
pamatjautājumu nostādnes par šo pāreju. “Latvijas Koka” telefonaptauja rāda, ka šo
pamatideju uzskata kā soli uz priekšu sadarbībai ar investoriem, bet šīs nostādnes ir
vajadzīgas Tāpat nekavējoties ir nepieciešams skaidrojums par 2002. gada budžetu, jo tas
ir nepieciešams visām nozarēm kā savstarpējās izpratnes katalizators.
A.Slakteris
Priekšlikums izveidot darba grupu.
R.Strīpnieks
Gada sākuma ministra uzdevumā izstrādājām Ilgtermiņa mežizstrādes līgumu pagaidu
pārjaunošanas ideoloģiju, kas tika detalizēta līdz kritērijiem, indikatoriem, kas pēc tam
tika iekļauti VAS “LVM” Ilgtermiņa mežizstrādes līgumu pārjaunošanas procesa
aprakstā. Nākamā gada laikā ir jāizstrādā pārejas ideoloģija, kas ir kopīgs darbs.

A.Slakteris
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Zemkopības ministrija konsultējas ar nozares pārstāvjiem, lai pieņemtu nozarei
labvēlīgāko lēmumu. Te nav runa par pilotprojektu. Ilgtermiņa mežizstrādes līgumi
paliek spēkā, šis process notiks pakāpeniski, bet tajā pat laikā pietiekami strauji.
H.Jordāns
Uzņēmējus un izsoļu dalībniekus interesē kādā veidā tiks atlasīti tie uzņēmumi, ar kuriem
tiks slēgti ilgtermiņa mežizstrādes līgumi. Latvijas kokmateriālu eksportētāju asociācija
sasauca pilnsapulci, kurā tika nolemts, ka projekts nav detalizēti un pilnvērtīgi sagatavots
un, iepazīstinot potenciālos partnerus ar projektu, VAS “LVM” nevar atbildēt uz
būtiskiem, nozares attīstību ietekmējošiem jautājumiem. Tāpat VAS “LVM” nav
sagatavojusi un nevar iepazīstināt ar juridisko dokumentu projektiem, kas reglamentēs
biznesa attiecības starp VAS “LVM” un sadarbības partneriem.
Problēma ir tā, ka nav politiskā programma – valsts viedoklis par savu mežu
apsaimniekošanu ilgtermiņā ne no VAS “LVM”, ne no zemkopības ministra kā valsts
mežu pārvaldītāja. Tāpēc mēs lūdzam Zemkopības ministriju, kā īpašnieka funkciju
veicēju izstrādāt un piedāvāt diskusijai nozares uzņēmumiem ilglaicīgu Valsts mežu
apsaimniekošanas programmu vismaz līdz 2010. gadam.
Pamatojoties uz to, ka 2001. gada laikā nav panākta savstarpējās vienošanās izpilde par 5
% cenu kāpumu palielinājumu griestu nepārsniegšanu, pārdodot augošus kokus, kā arī
netiek pietiekoši atspoguļots 2002. gada budžets saistībā ar nākošā gada cenu politiku
augošu koku tirdzniecībā, Latvijas kokmateriālu eksportētāju asociācija uzskata, ka
kamēr nav detalizēti izdiskutēti jautājumi kādā veidā uzņēmēji varēs kļūt par ilgtermiņu
partneri VAS “LVM” gan kā izstrādātāji, gan kā koksnes sortimentu pircēji, kā arī par
mehānismiem kā piekļūt šiem sortimentiem, it sevišķi tiem uzņēmumiem, kas strādā ar
nestandarta sortimentiem, nedrīkst paziņot, ka 2002. gadā notiks eksperimenti ar
sortimentu tirdzniecību.
Projekts par sortimentu tirdzniecību nav atbalstāms, un 2002. gadā ir jāstrādā pēc
pašreizējās biznesa partnerattiecību sistēmas, pilnveidojot to un izskaužot nepilnības.
A.Slakteris
Ir jāsabalansē valsts kompānijas biznesa intereses ar nozares privātā biznesa interesēm,
tādēļ aicinu nozīmēt pārstāvjus, kuri strādās darba grupā. Par sortimentu tirdzniecību
valdība pieņēma lēmumu 29. maija sēdē, balstoties uz Jūsu ieteikumu Meža
konsultatīvajā padomē saistībā ar ilgtermiņa platībām.
H.Jordāns
Lēmumu varētu grozīt.
A.Slakteris
Tik lielam projektam lēmumus nevar tik bieži mainīt. Jāizstrādā tāda pieeja, kas Latvijas
kokmateriālu eksportētāju asociācijas biedriem būtu pieņemama.
A.Ozols
Valsts mežu apsaimniekošanu nosaka “Latvijas meža politika”. Ministrija uzdeva VAS
“LVM” izstrādāt valsts mežu apsaimniekošanas koncepciju, koncepcijas izstrādē
piedaloties Zemkopības ministrijas pārstāvjiem. Koncepciju paredzēts izstrādāt līdz šī
gada beigām. Koncepcijā tiek skatīta ne tikai koksnes pārdošanas attīstība, bet arī tas, ka
meža apsaimniekošanas daļa sedz meža vērtības uzturēšana daļu. LVM nav konkrēti
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pateikuši ko, kam, par cik piedāvās, jo tirdzniecība ir vismaz divpusējas attiecības, kad
pusēm ir jāvienojas par preci t.i. par pieprasījuma un piedāvājuma attiecīgo sortimentu
kvalitāti un par cenu veidošanās mehānismu.
A.Cunskis
Dokuments ir apspriests Valdē, kur tika pieņemts lēmums, ka šis ir konceptuāls un
būtisks pavērsiens, kas jāskata pilnsapulcē. Tā kā koksnes pārdošanas attīstība tiek
saistīta ar Baltic Pulp, tad varbūt piedāvāto pakalpojumu varētu attiecināt tikai uz
starpizmantošanas cirtēm, jo starpizmantošanas cirtēs izcirstā pamatmasa ir papīrmalka,
līdz ar to varētu izskatīt jautājumu par kopšanas ciršu intensificēšanu. Trūkstošo varētu
kompensēt, izstrādājot kādus papildu nosacījumus ilgtermiņa līgumā, paredzot galvenās
izmantošanas cirtes kā papildus piegādes avotu, ko veiktu uzņēmums. Līdz ar to
jautājums, kas patreiz uztrauc uzņēmumus ir pārstrādes jaudas, kas tiek nodarbinātas ar
koksni, kas iegūta viņu pašu ilgtermiņa līgumā. Kā būs tad, kad būs jāpērk zāģbaļķi.
Varbūt tikai daļā no fonda varētu veikt šo pakalpojumu.
A.Slakteris
Tas ir viens no priekšlikumiem, ko vajadzētu apspriest darba grupā.
L.Līpiņš
Fakultātē tika apspriests šis jautājums, uzskatām, ka šis solis ir pareizs, jo tas dod iespēju
realizēt valsts mežus. Eiropā ir vērojama tendence, ka tuvāk uz ziemeļiem īpašnieks
vairāk pārdod sortimentu, uz dienvidiem – mežus, jo koksne siltā laikā ātri bojājas un
īpašnieks nevar prognozēt vai koksne tiks pārdota. Varbūt valstij nav jāuzņemas atbildība
par 40 %, 1,2 miljoniem, jo šķelda, kas radīsies kokapstrādes procesā būs ne mazāk kā 1
miljons, kas aizies celulozes rūpnīcai. Paliek pāri 60 %, kas nav valstij vienai
jānodrošina, jo meža īpašnieki arī piegādās papīrmalku, paliek 2 miljoni, kas būtu jādala
uz pusēm.
M.Krams
Projektam ir nepieciešamas vismaz minimālas garantijas koksnes nodrošinājumam
celulozes rūpnīcai arī tirgus apstākļos, kas varētu būt arī ne paši labvēlīgākie, lai pirktu
papīrmalku. Pat nelielas atkāpes no rūpnīcas optimālās jaudas, radīs finansiālas
problēmas, tādēļ valstij kā līdzīpašniekam jādomā par to, lai uzņēmums varētu strādāt
optimālā finansiālā režīmā. Tas cik jāpērk, ir jārisina sarunu ceļā
Ē.Zaķis
Rīt mūsu asociācijai būs Valdes sēde. Tādēļ man ir jautājums. Kāda varētu būt investoru
reakcija uz kokmateriālu tirgus politikas izmaiņām? Varētu piedalīties ar kaut kādām
garantijām par kurām mēs balsotu.
A.Slakteris
Valdība ir pieņēmusi lēmumu nodrošināt celulozes rūpnīcu ar garantēto koksni. Pašlaik,
kad norit sarunas, šķiet, ka šāda pieeja būtu pieņemama.

M.Krams
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Sarunas nebeidzas ar koksnes piegādes jautājumiem, sarunas noslēgsies ar gala
investīciju lēmuma pieņemšanu. Sarunās par katru atsevišķu jautājumu vienojas, kad ir
notikusi vienošanās par visiem jautājumiem kopumā. Šobrīd ir jau konkrēts risinājums kā
nodrošināt garantētas papīrmalkas piegādi no valsts mežiem, kuram no investoru puses
parādās uzticība.
Ē.Zaķis
Vai kāds nodarbojas ar papīrmalkas tirgus prognozēm? Ar kuru konsultēties šajā
jautājuma?
A.Ozols
Jautājums tiek analizēts, rūpnīcas finansu aprēķinos ir jāpieņem izejas pieņēmumi par
cenu. Cena pieaugs, konkrētus skaitļus šobrīd nav iespējams nosaukt un šo sadalīto tirgus
situāciju var izmainīt pie nosacījuma, ja parādās vietējais patērētājs, kuram regulāri vajag
un liels spēlētājs no Latvijas puses.
Ē.Zaķis
Mēs te runājam par Latvijas tirgu, nevis par Somijas un Zviedrijas papīrmalkas tirgu, mēs
aizstāvam savu tirgu.
A.Slakteris
Protams. Birģeļa kungs vadīs darba grupu. Pārējiem jānozīmē savus pārstāvjus darba
grupai.
H.Jordāns
Kāds politisks uzdevums būs darba grupas?
A.Slakteris
Identificēt jomas par kurām jādiskutē valsts akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži”
koksnes pārdošanas turpmākajā attīstībā un kas tālāk jādetalizē tehniskos risinājumos, kā
arī jāvienojas, kādi ceļi ejami, lai šos risinājumus īstenotu
J.Biķis
Jautājums ir nodefinēts. Jānosaka termiņi.
H.Jordāns
Baidos par to, ka termiņu noteikšana negarantēs to, ka šajā laikā darba grupa kaut kas tiks
izstrādāts.
R.Strīpnieks
Labs piemērs ir Ilgtermiņa mežizstrādes līgumiem pārjaunošanas procedūras izstrāde un
līguma teksta izstrāde, kur kopējā darbā piedaloties šeit klātesošajiem, tika izveidots ļoti
kvalitatīvs produkts. Tika izvirzīti trīs stratēģijas mērķi, tā ir draudzīga attieksme pret
mežu, Latvijas sabiedrību un pret līguma partneri. Pēc tam tika detalizēts precīzās,
tehniskās prasībās, indikatoros, kas tika iekļauti gan līguma tekstā, gan pārjaunošanas
procedūrā. Nākamā gada sākumā mums ir jāizstrādā pārejas ideoloģija, kur lielā mērā ir
izmantojams tas darbs, ko darījām, izstrādājot prasības un mērķus ilgtermiņā
mežizstrādes līgumu pārjaunošanai, pārnesot tos uz jaunu darbības virzienu. Uzskatu, ka
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nevar uzsākt saimniecisko darbību nevienā jaunā jomā, nedz arī turpināt nevienā no
esošām jomām, kamēr nav skaidrības par biznesa modeli, līgumiem, kritērijiem. Tiek
dota iespēja nozares asociācijām strādāt kopā.
A.Slakteris
Ministrija uzdos VAS “LVM” izstrādāt piedāvājumu, ko darba grupai apspriest. Vēlos,
lai puses nonāktu pie savstarpējās sapratnes. Janvāra laikā mēs varētu ar šo jautājumu tikt
galā.
H.Jordāns
Noteikti nē. Pirmais ceturksnis paies diskusijās par pārejas ideoloģiju.
J.Birģelis
Mans priekšlikums ir nodefinēt darba grupas uzdevumu.
J.Biķis
Asociācijas un nozares cilvēku līdzdarbošanās ir saistīta ar nākošā gada budžeta
formēšanu. Iepriekšējā periodā radās savstarpējā neuzticība, jo uz mūsu uzdotajiem
jautājumiem VAS “LVM” atklāti neatbild. Lūdzu darīt zināmu kādi ir 2002. gada budžeta
formēšanas pamatprincipi. Tika pateikts, ka cenu politika netiks izmainīta, bet tajā pat
laikā ieņēmumu pieaugums 10 %.
R.Strīpnieks
Būtu korekti vienoties par laiku, kad atgriežamies pie šā gada augošu koku pārdošanas
rezultātu analīzes. 3. decembrī mēs startējām ar deviņu darbības mēnešu rezultātiem, vēl
nav gada izejas skaitļi. Būtu jāizanalizē VAS “LVM” darbības rādītājus, cik tie ir
objektīvi, cik subjektīvi. Pēc vienotas izejas bāzes izveides varēs izanalizēt paveikto.
J.Biķis
Runa ir par uzstādījumiem, pamatrāmja noteikumiem nākamā gada budžetam. Mēs
gribam zināt kādas ir sakarības starp m ³, kopīgo ieņēmumu, kā tas strukturējas.
H.Jordāns
Mūs neinteresē detalizēta informācija, bet tikai budžeta koncepcija.
Ē.Zaķis
Ja runājam par dienas kārtībā apspriežamo dokumentu, tad mums būtu svarīgi zināt VAS
“LVM” ieņēmumus, apsaimniekojot publiskos mežus jeb resursus, produkcijas
realizācijas un kur šie ieņēmumi tiek izlietoti. Kad šādu vērtējumu varētu saņemt?
R.Strīpnieks
Informāciju par iepriekšējo saimnieciskās darbības jeb finansu gadu, varu uzņemties
atbildību nogādāt arī 2000. gada pārskatu. Tas ir publisks dokuments. Varu apsolīt, ka
Zaķa kungs būs viens no pirmajiem, kas saņems 2001. gada pārskatu, kad par tā
pieņemšanu nobalsos pilnsapulce.
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A.Ozols
Ministrija ir saņēmusi VAS “LVM” projektu, pirms viedokļu izteikšanas. Par šo projektu
tiks diskutēts, ņemot vērā iebildumus un priekšlikumus. Patreiz tiek diskutēts par cenu
veidošanas mehānismu un cenām augošiem kokiem, ja pāriet uz sortimentu tirdzniecību,
izveidojas par vienu cenu noteikšanas posmu mazāk, līdz ar to cenu veidošanas
mehānismā var iestrādāt saistības ar gala produkta cenu.
Nolēma:
Izveidot darba grupu, darba grupas vadītājs Jānis Birģelis kungs.
Darba grupas uzdevums – identificēt jautājumus uz kuriem jāizstrādā atbildes, kā arī
jāizstrādā pārejas modeļa realizācijas mehānisms.
3. Informācija par biznesa semināru “Latvija – Krievija sadarbība mežrūpniecībā”,
priekšlikumi tālākai rīcībai.
Ziņo J.Birģelis.
A.Ozols
Jānoformulē principi uz kuriem balstīsimies, izmantojot valsts pārvaldes institūcijas –
vēstniecības un ministriju speciālos pārstāvjus dažādās valstīs, lai varētu, ja nozare to
uzskata par nepieciešamu, atbalstīt nozares aktivitātes šajās valstīts, lai paplašinātu
Latvijas interešu sfēras. Ministrija neorganizē biznesu, ministrija var to atbalstīt,
izmantojot instrumentus, kas ir valsts pārvaldes iestāžu rīcībā.
H.Jordāns
Pasākums bija ļoti slikti noorganizēts. Asociācijas pārstāvji uzskata, ja runājam par
Krieviju, būtu jānodefinē reģionus, kas mūs interesē. Rīkojot šos pasākumus vajadzētu
kontaktēties ar šo reģionu administrāciju pārstāvjiem. Šādus pasākumus būtu jāorganizē
laicīgi.
A.Domkins
Būtu lietderīgi izveidot darba grupu kopā ar valsts institūcijām, jo valsts varētu palīdzēt
attiecībās ar Krievijas valsts struktūrām, jo Krievijā ļoti daudz kas ir saistīts ar valsts
struktūrām. Uzņēmēju starpā jau šobrīd ir sadarbība.
Ē.Zaķis
Labi, ka šādu informāciju izskata Meža konsultatīvajā padomē un bez starpniekiem tiek
izskatīts jautājums par iespējamiem koksnes plūdiem uz Latviju, kad Latvijā ir savs
kokmateriālu tirgus. Mani interesē kā šādas sarunas var ietekmēt koksnes realizāciju no
privātajiem mežiem. MKP jāizskata jautājumu kā tas ietekmē koksnes tirgu un
kokmateriālu realizāciju Latvijā.
J.Birģelis
Vēstniecības loma būtu apzināt valsts struktūras, kas ietekmē šo biznesu. Pēc ietekmes
identifikācijas noskaidrot kā tās iesaistīt šajā procesā, ja nozares pārstāvji uzskata, ka
nepieciešams veicināt tirgu ar Krieviju. Vajadzētu identificēt arī citas, nozari
interesējošās valstis.
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Nolēma:
MKP locekļiem jāformulē principi, uz kuriem balstīties, izmantojot valsts pārvaldes
institūcijas – vēstniecības un ministrijas speciālos pārstāvjus dažādās valstīs.
Nozares asociācijām jāprecizē savu biznesa interešu atbalsta nepieciešamība.
4. ZM saņemtie priekšlikumi par meža nozares informatīvi izglītojošo materiālu
izdošanu.
Ziņo J.Broks, Z.Krauze, A.Melluma.
M.Strazds
Lūdzu nosauciet divus, trīs autoru vārdus, kuri piedalīsies grāmatas tapšanā.
A.Melluma
Par katru jautājumu varētu notikt speciālistu semināri vai apspriedes, kur šie jautājumi
tiktu izdiskutēti. Tā kā šobrīd nevienam autoram nevaru solīt kompensāciju par patērēto
laiku un ieguldījumu, tad esmu domās saskaitījusi tos cilvēkus Latvijā, kas varētu
piedalīties šajā darbā, man sanāca 50 – 70 cilvēku. Tie ir cilvēki, kas ir saistīti ar
mežsaimniecības zinātni, mežsaimniecības praksi, biologi, ģeogrāfi, paleoģeogrāfi,
folkloras pētnieki u.c. Tā varētu būt grāmata par mežu dažādos skatījumos.
L.Līpiņš
Vai Jums ir zināms, ka profesors Saliņš ir uzrakstījis līdzīga satura grāmatu? 70 % satura
saskan un grāmata saucās “Meža nozare Latvijā”. Jums jāsaskaņo tematika.
Z.Krauze
Viens cilvēks tādu plašu tēmu nevar aptvert, mēs plānojam piesaistīt vairākus nozares
speciālistus.
A.Domkins
Abi darbi ir orientēti uz to, lai informētu sabiedrību par to, kas notiek nozarē. Profesora
Saliņa darbus mēs zinām.
A.Melluma
Grāmata ir domāta par mežu – mežs cilvēkiem.
M.Strazds
Izmaksas izskatās lielas. Dīvaini, ka pašizmaksa ir Ls 10,18, bet cena Ls 9,90. Vai
gatavojaties nodarboties ar labdarbību?
Z.Krauze
Šāda grāmatas cena varētu būt gadījumā, ja mums tiek piešķirts finansējums, kas
pazemina pārdošanas cenu. Viena eksemplāra cena ir vairumtirdzniecības cena.
Ē.Zaķis
Vai “Lielā medību grāmata” no realizācijas ieņēmumiem ir nosegusi ražošanas
izdevumus?
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Z.Krauze
Ir. Par cenām – šādas cenas ir krāsainiem enciklopēdiskiem izdevumiem. Mūsu plānotā
tirāža ir 2 - 2,5 tūkstoši.
A.Slakteris
Ja būtu nauda “Meža attīstības “ fondā, tad Meža konsultatīvā padome varētu lemt par
iespējamo atbalstu. Patreiz grāmatu izdevēji vēršas pie nozares asociācijām pēc projekta
atbalsta.
A.Ozols
Tiek piedāvāti divi priekšlikumi, kuru koncepciju autori ir vērsušies pie ministrijas pēc
atbalsta. Diemžēl ministrija šos projektus nevar finansiāli atbalstīt. Tādēļ mans
priekšlikums MKP locekļiem līdz janvāra beigām izlemt vai šos projektus finansiāli
atbalstīt un iesūtīt Konsultatīvās padomes sekretariātā savus priekšlikumus. Vai otrs
variants kontaktēties ar autoriem bez ministrijas līdzdalības.
A.Slakteris
MKP locekļiem vajadzētu kontaktēties ar autoru kolektīvu.
L.Līpiņš
Universitātei ir informācija, ka šajā gadā Zemkopības ministrijā subsīdiju fondā ir
līdzekļi, kas paredzēti grāmatu izdošanai un vēl nav izmantoti.
A.Slakteris
Vairs nav.
L.Līpiņš
Mans priekšlikums, ja “Meža attīstības fondā” nav līdzekļu, vai nevarētu no subsīdiju
daļas paredzēt naudu grāmatu izdošanai.
J.Birģelis
Subsīdijas ir paredzētas konkurētspējīgas lauksaimniecības attīstīšanai.
M.Strazds
Saturs ir ļoti būtisks, tādēļ kamēr nav zināms autoru kolektīvs, nevaram spriest par šo
grāmatu. Svarīgs ir arī vizuālais noformējums, tādēļ, ja kā piemērs tiek rādīta “Dabas
enciklopēdija”, tad jāsecina, ka šī grāmata ir pavirša, “Rīgas ielas” un “Vadonis pa 77
Latvijas pilsētām” ir daudz kvalitatīvākas. Arī projektu izmaksas man liekas aizdomīgas.
A.Slakteris
Mellumas kundzes piedāvātais redzējums varētu būt kvalitatīvs un interesants, kas būtu
interesants pārējai Latvijas sabiedrībai. Veidojot 2003. gada budžetu centīšos panākt, lai
tiktu ielikts pamats “Meža attīstības fondā”.

L.Līpiņš
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Vēlētos, lai ar Saliņa kungu tiktu saskaņots grāmatu saturs. Protams, ka katru jautājumu
var traktēt atšķirīgi. Atbalstam abas grāmatas, jo tā ir gara maize. It īpaši enciklopēdiju,
kurā ieguldīts liels, fundamentāls darbs.
Nolēma:
Interesentiem jākontaktējas ar autoru kolektīvu bez ministrijas līdzdalības.
5. Meža dienas 2002.
A.Ozols
Pagājušajā MKP tika nolemts, ka Meža dienu koordinējošā institūcija būs Zemkopības
ministrija un, ka līdz 1. novembrim jāiesūta Zemkopības ministrijai savi priekšlikumi,
koordinējošā persona Jānis Birģelis.
J.Birģelis
Ir divi priekšlikumi. “Latvijas Finieris” šo darbu ir uzsācis ļoti nopietni.
M.Strazds
Ja ir tik maz priekšlikumi vai tas ir pašsaprotami, ka Meža dienu organizēšana ir svarīgi?
A.Ozols
Vajadzētu izveidot darba grupu, kura sanāktu kopā 21.01. 2002. plkst. 14.00.
Nolēma:
Izveidot darba grupu. Pirmā darba grupas sanāksme 2002.gada 21.janvārī plkst. 14.00
notiks Zemkopības ministrijā.
Citi jautājumi.
A.Ozols
Izdevums “Eiroagropols” ar nākošo gadu pārtop par izdevumu “Agropols”. Potenciālie
izdevēji ir lūguši informēt MKP, ka izdevums vēlās ik mēnesi sniegt informāciju par
aktualitātēm meža nozarē.

Zemkopības ministrs

A.Slakteris

Protokolēja

M.Mikule
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