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Sēdi vada: Jānis Dūklavs, zemkopības ministrs, Meža konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
Piedalās Meža konsultatīvās padomes locekļi:
Publisko mežu īpašnieku vai pārvaldītāju interešu grupa:
Juris Buškevics
SIA „Rīgas meži”, valdes loceklis;
Roberts Strīpnieks
AS „Latvijas valsts meži”, valdes priekšsēdētājs.
Privāto mežu īpašnieku vai pārvaldītāju interešu grupa:
Arnis Muižnieks
Latvijas Meža īpašnieku biedrība, valdes priekšsēdētājs.
Kokrūpniecības interešu grupa:
Juris Biķis
Asociācija „Latvijas Koks”, padomes priekšsēdētāja
vietnieks;
Andris Plezers
Asociācija „Latvijas Mēbeles”, izpilddirektors
(aizvieto Aivaru Einausu);
Andrejs Domkins
Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju
asociācija, padomes priekšsēdētājs.
Meža nekoksnes vērtību apsaimniekotāju interešu grupa:
Māris Liopa
Latvijas meža īpašnieku un apsaimniekotāju
konfederācija, valdes priekšsēdētājs.
Meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju interešu grupa:
Andrejs Cunskis
Biedrība “Latvijas Mežizstrādātāju savienība”,
izpilddirektors.
Vides un dabas aizsardzības interešu grupa:
Jānis Priednieks
Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”, padomes loceklis;
Jānis Rozītis
Nodibinājums “Pasaules dabas fonds”, direktors.
Piedalās padomdevēji:
Jānis Birģelis
Daiga Vilkaste
Andis Krēsliņš
Jurģis Jansons
Aivars Žūriņš
Guntis Brumelis
Raimonds Bērmanis

Zemkopības ministrija, Meža departamenta Meža nozares
stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītāja vietnieks;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Dabas
aizsardzības departamenta direktore;
Valsts meža dienests, ģenerāldirektors;
Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts „Silava”, direktors;
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, vadošais pētnieks;
Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultātes Botānikas un
ekoloģijas katedras vadītājs;
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Meža
konsultāciju un pakalpojumu centrs, direktors.

Nepiedalās Meža konsultatīvās padomes locekļi:
Privāto mežu īpašnieku vai pārvaldītāju interešu grupa:
Grigorijs Rozentāls
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrība
„Mežsaimnieks”, stratēģijas vadītājs.

Kokrūpniecības interešu grupa:
Kristaps Klauss
Biedrība „Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju
asociācija”, valdes loceklis.
Meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju interešu grupa:
Leonards Līpiņš
Biedrība „Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība”,
valdes loceklis;
Antons Orinskis
Biedrība „Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu
savienība”, prezidents.
Vides un dabas aizsardzības interešu grupa:
Viesturs Ķeruss
Latvijas ornitologu biedrība, valdes priekšsēdētājs.
Darba ņēmēju interešu grupa:
Aivars Sīmasons

Arodbiedrība „Latvijas Meža nozaru arodu biedrība”,
priekšsēdētājs.

Nepiedalās padomdevēji:
Sandra Bērziņa
Dabas aizsardzības pārvalde, ģenerāldirektore;
Ilze Brante
Ogres Valsts tehnikums, direktore;
Dagnis Dubrovskis Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultātes dekāns;
Arvīds Ozols
Zemkopības ministrija, Meža departamenta direktors;
Sniedze Sproģe
Biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”, padomniece;
Uldis Spulle
SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
zinātniskā centra vadītājs.
Sanāksmē piedalās:
Lāsma Āboliņa
Rita Benta
Aigars Dudelis
Lelde Eņģele
Aiga Grasmane
Indulis Kovisārs
Andis Lazdiņš
Līga Rūtiņa
Normunds Strūve
Edvīns Zakovics
Daiga Zute

Zemkopības ministrija, Meža resursu un medību nodaļas vadītājas
vietniece;
Zemkopības ministrija, Meža resursu un medību nodaļas vadītāja;
AS „Latvijas valsts meži” Mežsaimniecība, plānošanas
izpilddirektors;
Latvijas Dabas fonds, padomes locekle;
Latvijas Meža īpašnieku biedrība, izpilddirektore;
Latvijas Kokrūpniecības federācija, prezidents;
Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts „Silava”, vadošais pētnieks;
Vides un reģionālās aizsardzības ministrija, vecākā referente;
Zemkopības ministrija, Meža departamenta direktora vietnieks;
AS „Latvijas valsts meži”, valdes loceklis;
Zemkopības ministrija, Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļa,
vecākā referente.

Protokolē: Māra Mīkule
Darba kārtība:
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2016.2020.gadam”.
Ziņo: Par aprēķinātā ciršanas apjoma apjoma ietekmi uz Latvijas meža apsaimniekošanai
noteikto CO2 piesaistes references līmeni, Andis Lazdiņš (Latvijas Valsts Mežzinātnes
institūta „Silava” vadošais pētnieks).

Diskusija: Par Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo
apjomu 2016.-2020.gadam”.
Diskusijā piedalās: Jānis Dūklavs, Andrejs Cunskis, Andis Lazdiņš, Jānis Birģelis, Daiga
Vilkaste, Līga Rūtiņa, Andrejs Domkins, Roberts Strīpnieks, Guntis Brumelis, Andis
Krēsliņš, Jurģis Jansons, Jānis Priednieks, Lelde Eņģele, Arnis Muižnieks, Jānis Rozītis,
Māris Liopa.
Nolēma:
Par Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu
2016.-2020.gadam” tālāku virzību:
1. Pamatojoties uz:
1.1. Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) 2015.gada 14. oktobrī Meža konsultatīvā
padomē (turpmāk – MKP) sniegto informāciju, ka maksimāli pieļaujamais koku ciršanas
apjoms valsts mežos ir aprēķināts atbilstoši pastāvošajam normatīvajam regulējumam un
Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēs apstiprinātajiem maksimāli pieļaujamo
koku ciršanas apjomu aprēķināšanas pamatprincipiem;
1.2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes un Latvijas Valsts
mežzinātnes institūta ‘Silava” veikto novērtējumu par VMD aprēķinātā apjomu ietekmi uz:

augošu koku krāju (koksnes ieguvei pieejamā un nepieejamā augošu koku krāja)

mežaudžu vecumstruktūru (mežaudžu platība un krāja pa valdošajām koku sugām
un vecuma desmitgadēm);

oglekļa uzkrājumu (meža augsnē un koksnes biomasā uzkrātais ogleklis);

pieaugumu un koksnes ieguvi (koksnes ikgadējais pieaugums, koksnes ieguves
apjoms un to attiecība koksnes ieguvei pieejamās platībās);

apaļajiem kokmateriāliem (pārdoto apaļo kokmateriālu apjoms un vērtība);

kopējiem ienākumiem (mežsaimniecības, kokrūpniecības un mēbeļu ražošanas
uzņēmumu peļņa un neto apgrozījums);

meža nozares darbaspēku (nodarbināto skaits, darba samaksa un sociālie maksājumi
mežsaimniecībā, kokrūpniecībā un mēbeļu ražošanā).
1.3. Latvijas Valsts mežzinātnes institūta veikto papildus novērtējumu par VMD
aprēķinātā apjoma ietekmi uz Latvijas meža apsaimniekošanai noteikto CO2 piesaistes
references līmeni;
1.4. Ka nepieciešama savlaicīga Ministru kabineta rīkojuma apstiprināšana, lai
nodrošinātu valsts mežu apsaimniekošanas un meža nozares darbības nepārtrauktību
2016.gada sākumā.
2. Nolēma (atturas: Pasaules Dabas fonds, pret: Latvijas Dabas fonds):
2.1. Akceptēt VMD aprēķināto koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu valsts
mežos 2016.-2020.gadam;
2.2. Zemkopības ministrijai Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par koku ciršanas
maksimāli pieļaujamo apjomu 2016.-2020.gadam” iesniegt Ministru kabinetā (Vides un
reģionālās attīstības ministrija nav saskaņojusi).
Meža konsultatīvās padomes pr-tājs:

J.Dūklavs

Protokolē:

M.Mīkule

