MEŽA KONSULTATĪVĀS PADOMES (MKP)
SANĀKSMES PROTOKOLS
Sanāksme notiek 2000.gada 8.martā, Rīgā.
Sanāksmes vadītājs: Zemkopības ministrs A.Kalvītis
Piedalās:
Konsultatīvās padomes locekļi – A.Ozols, I.Baumanis, J.Biķis, J.Birģelis,
A.Cunskis, A.Domkins, H.Jordāns, V.Līdaka, L.Līpiņš, R.Strīpnieks, Ē.Zaķis,
O.Žvagiņa vietā Valsts meža dienesta pārstāvis: B.Rotberga
E.Grandava vietā Latvijas Meža nozaru arodu biedrības pārstāvis: J.Spāre,
ZM Meža politikas un stratēģijas departamenta Starptautisko un sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītājs A.Nābels- Šneiders.
Preses pārstāvis no laikraksta “Lietaskoks”: I. Jakaitis.
Nepiedalās: J. Priednieks, A.Prodnieks, U.Rotbergs.
Protokolē: D.Auzenbaha
Darba kārtība:
1. Informācija par Meža likumu un likuma pamatoto normatīvo dokumentu izstrādi.
Ziņo A.Ozols, V.Līdaka, J.Birģelis.
2. Par MKP pilnvarota pārstāvja izvirzīšanu Zemkopības ministrijas Eiropas
Savienības Integrācijas padomei. Informācija J.Birģelis.
3. Informācija par Celulozes rūpnīcas projekta virzību. Ziņo A.Ozols.
4. Dažādi jautājumi.
1. Informācija par Meža likumu un likuma pamatoto normatīvo dokumentu
izstrādi
Ziņo A.Ozols
Meža likums ir pieņemts Saeimā.
07.03.2000. Saeimas Tautsaimniecības komisija akceptēja Medību likuma
grozījumus 3. lasījumam. Būs nepieciešams darbs pie medību noteikumu
grozījumiem. Būtiskākais priekšlikums sākotnēji bija izslēgt 19. pantu; šis jautājums
vēl tiks diskutēts. Pārējie grozījumi saistīti ar institucionālās struktūras izveidi.
Par “Meža likuma” apakšnormatīvajiem aktiem
Ziņo V.Līdaka
Neatkarīgi no tā, ka likums vēl nav izsludināts, ir uzsākts darbs pie normatīvo
aktu izstrādes. Meža likumā 22 pantos uzrādītas MK kompetences. Meža resursu un
meža ekonomikas departamentam jāizstrādā 9 MK noteikumi:
- Meža atjaunošanas noteikumi;
- Meža videi nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtība;
- Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu;
- Koku ciršanas noteikumi;
- Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā;
- Meža reģistra un informācijas aprites noteikumi;
- Meža aizsardzības noteikumi;
- Noteikumi par plantāciju mežiem;
- Meža fondā neietilpstošo koku un krūmu ciršanas noteikumi.

MKP locekļiem jāpiesaka savu pārstāvēto organizāciju dalība darba grupās. Pie
pieciem MK noteikumu projektiem darbs jau norit. Šajā procesā aktīvi piedalās VMD.
Pirmie izpildes termiņi noteikti II ceturksnī.
Jautājumi un komentāri.
A.Ozols. Kad darba grupas būs beigušas darbu pie MK noteikumiem, tie ir jāapspriež
MKP, lai nodrošinātu maksimālu viedokļu saskaņu.
Par meža attīstības fondu
Ziņo J.Birģelis
Noteikumu izstrāde ir Meža politikas un stratēģijas departamenta kompetencē.
Nepieciešama MKP locekļu piekrišana par naudas piesaisti fondā: līdzekļu avots,
izlietojums.
Komentāri par diskusijām Saeimā un komisijās par šo jautājumu
A.Ozols.
Komisijas lēmums tika atbalstīts plenārsēdē, ja MK saņem deleģējumu un uzskata to
par atbalstāmu, tad MK jāizstrādā attiecīgie priekšlikumi, par veicamajiem
grozījumiem citos likumos, kuri nosaka naudas plūsmas.
Jautājumi un komentāri.
A.Domkins. Vai MAF piedalīsies ilgtspējīgas mežsaimniecības sertifikācijas
atbalstīšanā?
J.Birģelis. Fonda līdzekļi būs speciālā budžeta līdzekļi, un valsts ar savu budžetu
sertifikācijas jautājumos neiesaistīsies.
A.Cunskis. Primārais jautājums ir – kur rast naudu?
Nolēma:
Pirms nākamās MKP sanāksmes iesniegt rakstiskus priekšlikumus par MAF līdzekļu
avotu.
2. Par Meža konsultatīvās padomes pilnvarota pārstāvja izvirzīšanu ZM Eiropas
Savienības Integrācijas padomei.
Ziņo J.Birģelis.
Lai turpinātu lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības nozares
sekmīgu integrāciju Eiropas Savienībā, kā arī, lai nodrošinātu sekmīgu sarunu
uzsākšanu, padomes galvenie uzdevumi ir vispārējā darba uzraudzība, politiskā
vadība un iestāšanās sarunu pozīcijas formulēšana. Šajā padomē iekļauti ZM ministrs
A.Kalvītis, ZM valsts sekretārs J.Lapše, viņa vietnieki – M.Krams, A.Ozols, Valsts
zivsaimniecības pārvaldes priekšnieks N.Riekstiņš un visu triju nozaru pašpārvalžu
deleģēti pārstāvji.
Nolēma: ieteikt apstiprināt A.Domkinu ZM Eiropas Savienības Integrācijas padomes
sastāvā.
3. Informācija par Celulozes rūpnīcas projektu
Ziņo A.Kalvītis
Valdība ir pieņēmusi lēmumu par piedalīšanos Celulozes rūpnīcas projektā.
Parakstīti dibināšanas dokumenti.

Ziņo A.Ozols
Trīs asociācijas (Latvijas koks, LUKEA, LKZE) pauž vēlmi piedalīties
topošās sabiedrības attīstībā ar izejmateriālu nodrošināšanu. Šajā jautājumā sarunu
grupu apstiprinās Ministru prezidents.
Projekta attīstība nav iespējama, ja netiek nodibināta juridiska persona, jo līdzšinējā
darba grupa pārstāvēja VMD, kas bija ar formālu statusu, bez juridiskas personas
tiesībām. Tika izstrādāti vairāki varianti, ko iesniegt Ministru kabinetam.
Projekta tālāka virzība ir paredzēta divos etapos; pirmais etaps paredz
kompāniju ar nelielu statūtkapitālu, kura strādā pie pētījumu pabeigšanas,
nepieciešamo atļauju saņemšanas, finansējuma paketes veidošanas, iekārtu izvēles.
Paliek atklāts jautājums par rūpnīcas ekonomisko režīmu. Pozitīva iznākuma rezultātā
puses strādā pie investīciju līguma.
Grafiks nosaka, ka 1. etaps ir jābeidz līdz 2002.gada beigām. 1. etapā ir paredzēts, ka
puses neuzņemas nekādas ārējās saistības. Tā kā Latvijai nav kontrolpaketes, tad
nevarēsim būtiski ietekmēt to, kas tur notiek. Līdz 31. maijam ir jāizstrādā detalizēts
darbības plāns.
Jautājumi un komentāri.
J.Biķis. Ja dibina šādu uzņēmumu, tad ir vairāki faktori, kurus liek par prioritātēm peļņa īpašniekiem, nodokļi un darbavietas valstij, meža kompleksa sabalansētība.
Kokrūpnieki ir ieinteresēti, lai cērtot zemas kvalitātes koksni, tiktu nodrošināta tās
pārstrāde.
Izlasot A.Kalvīša kunga oficiālo ziņojumu “Latvijas vēstnesī”, esam neizpratnē, jo
netiek pieminēts meža kompleksa sabalansētības jautājums.
A.Kalvītis. Žurnālistiem ir zema kompetence tik specifiskās lietās. Preses konferencē
tika teikts, ka līdz 40% papīrmalkas resursu nāks no valsts mežiem.
Nolēma:
Uz nākamo MKP sēdi iestrādāt jautājumu par projekta nodrošinājumu ar koksnes
resursiem un uzaicināt valdes locekļus.
4.1. Par Zemkopības ministra vizīti Lielbritānijā.
Ziņo A.Ozols
Ministrs apmeklēja Timber Trade Federation - Koksnes Tirdzniecības
Federāciju (TTF). TTF vadība ir izrādījusi ieinteresētību, lai izveidotu ciešākas saites
ar Latviju. Tika izteikts piedāvājums, ka attiecīga Latvijas organizācija varētu iestāties
TTF par asociēto biedru.
Otrs priekšlikums: par Latvijas delegācijas viesošanos TTF.
Komentāri.
H.Jordāns. Tirdzniecības parauglīgums ”Albion” ir akceptēts starp četrām valstīm:
Lielbritāniju, Somiju, Zviedriju, Norvēģiju. Jautājums par Latvijas iestāšanos šajā
līgumā tiek atlikts jau uz trešo “Nordic Timber Council” valdes sēdi. Pašreiz tas ir uz
17. martu.
A.Domkins. Izvirza Kokmateriālu eksportētāju asociāciju kā organizāciju no Latvijas
puses pārstāvniecībai TTF.
Nolēma:
Deleģēt H.Jordānu kā MKP pilnvaroto pārstāvi sarunām ar TTF un ziņot par situāciju
nākošajā padomes sēdē.

4.2. Par Eiropas meža sertifikācijas ģenerālās asamblejas sanāksmi
Ziņo Ē. Zaķis
25.02.2000. notika kārtējā Eiropas meža sertifikācijas ģenerālās asamblejas 3.
sesija. Latvija šīs padomes sastāvā ir kopš 05.12.1999.
Darba grupās tika apspriests priekšlikums par mežā iegūto nekoksnes produktu
iespējamo sertifikāciju.
Nākamā asambleja ir pārcelta uz gada otro pusi, bet 29. un 30.maijā Rīgā ir ieplānots
Eiropas meža sertifikācijas padomes seminārs par PAN Eiropas sertifikācijas shēmas
ieviešanu.
A.Ozols. Informācija par Eiropas meža sertifikāciju pieejama internetā, adrese:
www.petc.org.
4.3. Par Meža konsultatīvās padomes nolikumu.
Ziņo J.Birģelis
Nolikumā paredzēts, ka MKP sekretariāta funkcijas pilda Meža departaments.
Labojot nolikumu, lūgums līdz nākošās padomes sanāksmei iesniegt savus
priekšlikumus par to, kas būtu jāmaina MKP nolikumā. Sakarā ar divu jaunu
departamentu izveidi, sekretariāta funkcijas pildīs Meža politikas un stratēģijas
departamenta Starptautisko un sabiedrisko attiecību nodaļa, vadītājs Ainars Nābels –
Šneiders.
Nolēma:
Uz nākamo MKP sēdi iesniegt savus priekšlikumus par izmaiņām padomes nolikumā.
4.4. Par valsts pasūtītajiem zinātniskajiem pētījumiem.
Ziņo J.Birģelis
Izvērtējot valstij nepieciešamos zinātniskos pētījumus, komisija atzina par
lietderīgu, atbalstīt pētījumu “Meža nozares konkurētspējas faktori”. Valsts
finansējums tiek piešķirts 3000 latu apmērā, ja no asociācijām ir interese par šo
pētījumu, aicinu izteikt savus priekšlikumus. Kamēr nav zināms izpildītājs un
ekonomiskais pamatojums, jautājums par projekta apjomu, nepieciešamo laiku un
naudu nav precizējams.
4.5. Par Meža konsultatīvās padomes darbu
A.Cunskis
Pagājušā gada beigās MKP ierosināja likvidēt MK 47. noteikumus “Par koksnes
eksportu”. Gada beigās VID izveidoja savu likuma normu, t.i. 589. noteikumus, kas
noteica, ka eksportējot koksni jāpieaicina eksperti.
A.Ozols. Šis jautājums tiks iekļauts nākošajā padomes sēdē.
Nolēma:
Uz nākošo MKP sēdi uzaicināt pārstāvi no galvenās muitas pārvaldes.

Sanāksmes vadītājs

A.Kalvītis

