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Par Meža attīstības fonda
konsultatīvās padomes izveidošanu
Lai nodrošinātu Meža attīstības fonda finansējuma izlietojuma atklātumu, kā arī
veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu fonda līdzekļu sadalē un tās līdzdalību lēmumu
pieņemšanas procesā, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 19.panta trešo daļu,
73.panta pirmās daļas 1.punktu, 75.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 22.maija
noteikumu Nr.356 „Meža attīstības pārvaldīšanas kārtība” 18., 19., 21. un 26.punktu:
1. Apstiprināt Meža attīstības fonda konsultatīvo padomi šādā sastāvā:
Privāto mežu īpašnieku vai pārvaldītāju
pārstāvis

Aiga Grasmane, biedrības „Latvija Meža
īpašnieku biedrība” izpilddirektore;

Publisko mežu (valsts un pašvaldību)
pārstāvis

Edvīns Zakovics, a/s „Latvijas valsts meži”
Korporatīvo attiecību viceprezidents;

Kokrūpniecības
pārstāvis

interešu

grupas

Andris Plezers, biedrības „Asociācija
„Latvijas Koks”” izpilddirektors;

Kokrūpniecības
pārstāvis

interešu

grupas

Artūrs Bukonts, biedrības „Latvijas
Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju
asociācija” izpilddirektors;

Meža
nekoksnes
vērtību
apsaimniekotāju interešu grupas pārstāvis

Māris Liopa, biedrības „Latvijas meža
īpašnieku
un
apsaimniekotāju
konfederācija” valdes priekšsēdētājs;

Meža apsaimniekošanas pakalpojumu
sniedzēju interešu grupas pārstāvis

Antons Orinskis, biedrības „Latvijas
Koksnes kvalitātes ekspertu savienība”
prezidents;

Vides un dabas aizsardzības interešu
grupas pārstāve

Lelde Eņģele, biedrības „Latvijas Botāniķu
biedrība” biedre;

Vides un dabas aizsardzības interešu
grupas pārstāvis

Jānis Rozītis, nodibinājuma „Pasaules
dabas fonds” meža programmas vadītājs;

Darba ņēmēju interešu grupas pārstāvis

Aivars Sīmansons, arodbiedrības „Latvijas

Meža nozaru arodu biedrība” priekšsēdētājs;
Zinātnes jomas pārstāvis

Jurģis
Jansons,
Latvijas
Valsts
mežzinātnes institūta „Silava” direktors;

Izglītības jomas pārstāvis

Dagnis
Dubrovskis,
Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes
Meža
fakultātes dekāns;

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve

Sniedze Sproģe, biedrības „Latvijas
Pašvaldību savienība” padomniece;

Valsts meža dienesta pārstāve

Baiba Rotberga, Valsts meža dienesta
Meža resursu pārvaldības departamenta
direktore;

Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve

Sandra Bērziņa, Dabas
pārvaldes ģenerāldirektore.

aizsardzības

2. Apstiprināt Meža attīstības fonda konsultatīvās padomes reglamentu (pielikums).
3. Noteikt, ka Zemkopības ministrijas pārstāvis, kas piedalās Meža attīstības fonda
konsultatīvās padomes sēdēs ir Meža departamenta direktors Arvīds Ozols, bet
prombūtnes laikā – ZM amatpersona, kas viņu aizvieto.
4. Meža attīstības fonda sekretariāta funkciju izpildi uzdot Zemkopības ministrijas Meža
departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākajai referentei Mārai
Mīkulei, bet prombūtnes laikā – ZM amatpersona, kas viņu aizvieto.
5. Meža attīstības fonda padomes personālsastāva darbības laiks ir līdz 2018.gada
14.decembrim.
6. Atzīt par spēku zaudējušu Zemkopības ministrijas 2011.gada 12.maija rīkojumu Nr.80
„Par Meža attīstības fonda konsultatīvās padomes izveidi” ar šī rīkojuma izdošanas
dienu.

Ministrs

Jānis Dūklavs

Mīkule, 67027553
Mara.Mikule@zm.gov.lv
Kopijas: zemkopības ministram, Zemkopības ministrijas Juridiskajam departamentam, Iekšējai audita nodaļai un
Meža departamentam, biedrībai „Asociācija „Latvijas Koks””, biedrībai „Latvijas Kokapstrādes
uzņēmēju un eksportētāju asociācija”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam „Silava”, arodbiedrībai
„Latvijas Meža nozaru arodu biedrība”, A/s „Latvijas Valsts meži”, biedrībai „Latvijas Meža īpašnieku
biedrība”, biedrībai „Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība”, biedrībai „Latvijas Botāniķu
biedrība”, nodibinājumam „Pasaules dabas fonds”, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža
fakultātei, biedrībai „Latvijas meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija”, biedrībai „Latvijas
Pašvaldību savienība”, Valsts meža dienestam, Dabas aizsardzības pārvaldei.

