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Kooperācija,
Iesaiste lēmumu pieņemšanā ĪADT
un vēlamie atbalsta pasākumi
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

www.mezaipasnieki.lv

Veicinot ilgtspējīgas
un ekonomiski
efektīvas
mežsaimniecības
attīstību Latvijā

Saturs



Meža īpašnieku kooperācijas attīstība



MĪ iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža
apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās



Nepieciešamie
mežsaimniecības
pasākumi pēc 2020. gada

atbalsta
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Meža īpašnieku kooperatīvi

MPKS «Mežsaimnieks» (Alsunga, 2012)
MPKS «Vidzeme» (Madona, 2012)
MPKS «L.V. Mežs» (Inčukalns, 2013)
MPKS «Ūsiņš» (Ogre, 2014)
MPKS «Mūsu mežs» (Saldus 2016)

3

Kas ir sasniegts trijos aktīvajos kooperatīvos?

Biedru skaits uz 31.08.2018 – 484
Hektāri biedru īpašumā uz 31.08.2018 – 13
tūkstoši hektāru
Pārdotās koksnes apjoms (šī gada prognoze) –
140 tūkstoši m3
Apgrozījums (šī gada prognoze) – 7,7 miljoni
eiro
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Biedru skaita izaugsme

Biedru skaits kooperatīvos
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Apgrozījums, izaugsme
Kooperatīvu apgrozījums, Mlj. Euro
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Pārdotās koksnes apjoms (2018-prognoze)

Pārdotās koksnes apjoms, tūkst. m3
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Īpašnieku ieguvumi
Ilgtermiņa sadarbības partneris visā meža
apsaimniekošanas ciklā
(neesam ieinteresēti tikai zāģēšanā)
Tā kā organizācija pieder pašiem meža īpašniekiem,
vienota pieeja visiem biedriem
(nešķirojam īpašniekus zinošajos un nezinošajos)
Pakalpojumus sniedz pakalpojumu sniedzēji, kas ir darbā
pārbaudīti un prognozējami
Patstāvīga klātbūtne tirgū nodrošina optimālo sortimentu
ražošanu, labākus cenas un uzmērīšanas nosacījumus
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Izaicinājumi

Jaunu biedru piesaiste
Pašu kapitāla uzkrāšana
Apgrozāmo līdzekļu finansēšana
LVM GEO mežsaimniecības plānošanas sistēmas ieviešana
Koksnes cenu svārstības un ar tām saistītie riski
Konkurentu darbība tirgū
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Projekta ierosme

• Divas Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdes
veltītas Kandavas novada zemes īpašnieku jautājumu
izskatīšanai
• Regulāras citu meža īpašnieku sūdzības par dabas
aizsardzības sistēmu, tās attīstību
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Projekta mērķis

• Veidot konstruktīvu dialogu starp meža īpašniekiem un
iesaistītajām organizācijām par jautājumiem, kas skar
aizsargājamo teritoriju izveidošanu un apsaimniekošanu.
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Projekta uzdevumi

• Identificēt iesaistīto pušu mērķus un izaicinājumus.
• Veikt izpētes darbu par identificētajiem izaicinājumiem,
praksi citās valstīs par alternatīvām sadarbības formām
aizsargājamo teritoriju izveidošanā un apsaimniekošanā un
meža īpašnieku socioloģisko aptauju.
• Iepazīties ar izvērtējumu rezultātiem un meklēt risinājumus
identificētajiem izaicinājumiem kopīgo mērķu sasniegšanā.
• Gūt jaunu pieredzi sarunās starp meža īpašniekiem un
dabas aizsardzības politikas īstenotājiem.
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Izaicinājumu kopsavilkums

• Īpašnieks apsaimnieko savu īpašumu atbilstoši saviem
mērķiem – atbilstoši valsts noteiktai likumīgai kārtībai:
iegulda līdzekļus īpašuma vērtības celšanā, maksā
nodokļus, plāno attīstību un ieņēmumus.
• Ja sabiedrība vēlas savu mērķu labā uzlikt aprobežojumus
īpašumam, tad ir jāsamaksā īpašniekam tā vērtība, ko viņš
neiegūst, un ir jāpārliecina īpašnieks kā sabiedrības daļa,
ka mērķi ir pamatoti un sasniedzami.
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Izaicinājumi aizsargājamo teritoriju veidošanas
PROCESĀ
Privātā īpašuma tiesību un interešu nepietiekama izvērtēšana
izstrādājot plānošanas dokumentus, (dabas aizsardzības plāni,
pašvaldību teritorijas attīstības plāni, esošo aizsargājamo teritoriju
paplašināšana, ML veidošana)
• Netiek veikts ekonomiskās ietekmes izvērtējums
• Nav nodrošināta īpašnieku informēšana
• Lielai daļai īpašnieku nav zināšanas, resursu, iespējas pārstāvēt
savas intereses.
• Esošo aizsargājamo teritoriju paplašināšana; aizsardzības režīma
pastiprināšana esošās aizsargājamās teritorijās.
Teritorijām,
kurām
nepieciešama
īpaši
apsaimniekošana
kultūrvēsturisko un ainavisko vērtību dēļ – īpašnieku iesaistīšana,
stimulēšana, atbilstošu saimniekošanas metožu pieejamība.
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Izaicinājumi MEŽSAIMNIECISKIE

• Regulējums, kas nosaka kārtību meža apsaimniekošanai
neveicina ne vides, ne ainavas, ne mežsaimniecisko mērķu
sasniegšanu. Piemēram, izlases cirte līdz biezībai 0.4… ar
ko meža apsaimniekošana tiek pārtraukta uz tuvākajiem
30-40 gadiem. Kāda ir meža īpašnieka motivācija ieguldīt
resursus meža apsaimniekošanā?
• Neveiksmīga saimniekošana ar izlases cirtēm priežu
audzēs.

Kāds ir šo nosacījumu mērķis?
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Kompensācijas

• Vairumā
gadījumu
īpašnieks
nesaņem
adekvātu
kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem.
• Šāda attieksme no vides politikas īstenojošo iestāžu puses
veido negatīvu un pat pretēju attieksmi pret vides
aizsardzību. Sasniedzot kādu iedomātu mērķi, tiek zaudēts
citās jomās.
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Diskusija
Kā skatāmies uz teritoriju –
• Teritorija bez cilvēkiem – īpašnieku faktors nav jāņem vērā
• Teritorija ar cilvēkiem – īpašnieku faktors ir jāņem vērā.
Kādiem jābūt mežiem aizsargājamās dabas teritorijās šodien,
pēc 20 un 50 gadiem? Vai tiem nepieciešama
apsaimniekošana?
Attīstībai nepieciešams finansiāls stimuls (audzēt mežu
atbilstoši mērķim, apsaimniekot ainavu atbilstoši mērķim)
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Meža apsaimniekošanas mērķi

Meža īpašnieku aptauja par meža apsaimniekošanas mērķiem
un kā valsts noteiktā kārtība veicina to sasniegšanu.
• Mājas lapā www.mezaipasnieki.lv

Ar plašāku projekta aprakstu var iepazīties Baltijas koka
Novembra numurā.
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Par nepieciešamajiem mežsaimniecības atbalsta
pasākumiem pēc 2020. gada (1)
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Par nepieciešamajiem mežsaimniecības atbalsta
pasākumiem pēc 2020. gada (2)
1. Atbalsts jaunaudžu kopšanai.
2. Atbalsts neproduktīvo baltalkšņu, blīgznu un apšu audžu
nomaiņai.
3. Atbalsts augstvērtīga,
selekcionēta
stādāmā materiāla
izmantošanai, veicot meža atjaunošanu.
4. Atbalsts meža meliorācijai.
5. Atbalsts neizmantotās lauksaimniecības zemes apmežošanai.
6. Atbalsts ilggadīgo kokaugu stādījumu (līdz 15.g) ierīkošanai.
7. Atbalsts meža ceļu būvei privātajos mežos.
8. Neatkarīgi no šiem pasākumiem jāsaglabā Natura 2000
maksājumi (jāpalielina kompensācijas par kailcirtes aizliegumu)
un atbalsts dabas katastrofās cietušo audžu atjaunošanai.
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Latvijas Meža īpašnieku biedrība
Republikas laukums 2-508,
Rīga, Latvija
Saziņai +371 29104286
info@mezaipasnieki.lv
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www.mezaipasnieki.lv
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