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Seminārs “Latvijas ilgtspējīgas 
mežsaimniecības problēmas un iespējamie 

risinājumi”

Ievads

LU Bioloăijas fakultāte 16.02.2010.

J. Priednieks (LU)

Semināra mērėis

• Konstatēt, kas mainījies gada laikā

• Analizēt un prognozēt procesus mežu 

apsaimniekošanā

• Identificēt draudus ilgtspējībai, īpaši attiecībā uz 

vides aizsardzību (biodaudzveidība, īpaši 

aizsargājamas sugas un biotopi, hidroloăiskais 

režīms, ietekme uz oglekĜa bilanci)

• Veicināt atklātu informācijas apmaiĦu starp 

dažādām interešu grupām un konsultatīvā procesa 

atjaunošanu meža nozarē

Seminārā 16.01.2009. dzirdējām:

• MK nolemtie papildus 4 milj. kub.metru valsts 

mežos 2009.-2010. g. var ietekmēt koksnes 

pieejamību nākotnē, ja pēc ārkārtas situācijas 

nenotiks pāreja atpakaĜ uz vienmērīgas pieejamo 

meža resursu izmantošanas plānošanu;

• Bija arī viedokĜi, kas tas ir tikai “drošības 

spilvens” un visdrīzāk, ka atĜautais netiks 

nocirsts;

• LVM paziĦoja par apĦemšanos mežizstrādei 

nepakĜaut īpaši vecas audzes 

Seminārā 16.01.2009. dzirdējām:

• Vairākās prezentācijās tika demonstrēti dati par 
nelabvēlīgām tendencēm apdraudētu sugu un 
biotopu stāvoklī, kā arī augstu apdraudētības 
līmeni;

• Tika uzsvērta nepieciešamība aktīvi rīkoties, tai 
skaitā, ieviešot piesardzības pasākumus 
mežizstrādes plānošanai un veikšanai LVM mežos;

• Kā īpaši būtiski pasākumi tika minēti sugu un 
biotopu aizsardzībai potenciāli nozīmīgu audžu 
saudzēšana līdz papildus inventarizācijas 
veikšanai dabā

Kas noticis mežu apsaimniekošanā

• Ciršanas apjoms valsts mežos 2009.-2010.g. iespējams, 

ka sasniedzis nebijušus apmērus, reizē ar palielināto 

tāmi, mēăinot apgūt iepriekšējos gados nenocirsto;

• Ieviesta cirsmu koncentrēšana, tik pat kā pārtraucot 

cirsmu piesliešanās ievērošanu (izmantojot nepilnības 

normatīvajos aktos);

• Konsultatīvais process starp dažādām interešu grupām 
oficiālā līmenī atkal apsīcis, tā arī īsti nesācies (tas 

turpinājies praktiski tikai FSC nacionālā standarta 

projekta izstrādes procesā)

Kas notiek meža nozarē

• Publiskajā telpā izskanējuši dati un viedokļļļļi, ka 
mežžžža nozare varēēēētu būūūūt krīīīīzi pāāāārdzīīīīvojusi un 
sāāāākusies atkopšanāāāās;

• Publiskajāāāā telpāāāā, bet arīīīī tieši valdīīīības vadīīīītāāāājam, 
mežžžža nozare vadīīīībai un Saeimai izteikti māāāājieni, 
ka 2 gadus palielināāāātais ciršanas apjoms būtu 
jāāāāsaglabāāāā arīīīī turpmāāāāk;

• Samazinātas Valsts meža dienesta pilnvaras un 

kapacitāte (zem lozunga – administratīvā sloga 

samazināšana)


