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Progress no iepriekšējās tikšanās 

reizes (I)

• Aizsargjoslu likums – lūdzam atcelt ierobežojumus baltalkšņu audžu 

apsaimniekošanai  ūdensobjektu aizsargjoslās

• Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141.pants - ieviest reverso PVN 

maksāšanas kārtību šķeldai, skaidai, zaru saišķiem utt.

• Uzsākt diskusiju par Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 26.pantu –

IIN no darījumiem ar mežu vajadzētu nonākt tās pašvaldības budžetā, kuras

teritorijā ir veikta mežizstrāde

• 2016.gada budžetā – paredzēt Valsts meža dienesta budžeta pieaugumu datu

bāžu uzturēšanai, ugunsuzraudzībai un adekvātam algu kāpumam. Savukārt a/s 

“Latvijas valsts meži” dividenžu politikā saprotošāk raudzīties uz investīciju

nepieciešamību, jo tas ļaus vairāk nopelnīt turpmākajos gados



Progress no iepriekšējās tikšanās 

reizes (II)

• Valdībai apstiprināt Meža un saistīto nozaru pamatnostādnes, jo bez tām 

VMD nevar rēķināt Maksimāli pieļaujamos ciršanas apjomus, kā rezultātā 

var izveidoties situācija, ka valsts mežos nedrīkstēs cirst 2016.gadā

• Uzsākt diskusiju, par dabas aizsardzības sistēmai novirzītajām meža 

platībām – vai ha ziņā nav jau pietiekami? un vai atrodot jaunu ļoti 

vērtīgu dabas vērtību, ko būtu jāaizsargā, reizē radot jaunu 

aizsardzības teritoriju, nevajag kādu mazāk vērtīgu teritoriju izņemt 

no dabas aizsardzības sistēmas?

• Izstrādāt sistēmu, kas liedz izmantot atvieglotus darba spēka nodokļus 

nodokļu maksātājiem, kam šie atvieglojumi nebija paredzēti

• Atbalstot elektroenerģijas ražotājus, nepadarīt vēl 

nekonkurētspējīgāku eksportspējīgās nozares uzņēmumus



Valsts mērķi    Meža nozares mērķi

• Dabas resursu izmantošanas produktivitātes pieaugums no katras resursu vienības (par 5 % gadā) 

[…]

• Izstrādāsim tautsaimniecības attīstības un sabiedrības interesēm atbilstošu klimata politiku […]

• Izstrādāsim bioekonomikas attīstības stratēģiju […]

• Efektīvi un racionāli izmantosim zemi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā […], lai kāpinātu 

izmantoto resursu produktivitāti. 

• Sniegsim stratēģisku atbalstu eksportētājiem, kas nodrošina no Latvijas dabas resursiem ražoto 

produktu eksportu uz lielākajiem pasaules tirgiem, koncentrējot uzmanību uz produktu grupām, 

kuras tiek ražotas ar augstāku pievienoto vērtību.

• Pārskatīsim esošo atjaunojamo energoresursu atbalsta politiku un izstrādāsim jaunu, ilgtspējīgu 

un ekonomiski pamatotu atbalsta mehānismu. 

• Īstenosim atbildīgu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības (tai skaitā dividenžu) politiku, kas 

nodrošina aktīvu vērtības pieaugumu ilgtermiņā, pienesumu ekonomikas aktivizēšanā un 

tautsaimniecības nozaru izaugsmē, vienlaikus ņemot vērā nefinanšu mērķu sasniegšanu 

sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. 



Valsts mērķi    Meža nozares mērķi

• Dabas resursu izmantošanas produktivitātes pieaugums no katras resursu vienības (par 

5 % gadā) […]

• Izstrādāsim tautsaimniecības attīstības un sabiedrības interesēm atbilstošu klimata politiku […]

• Izstrādāsim bioekonomikas attīstības stratēģiju […]

• Efektīvi un racionāli izmantosim zemi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā […], lai 

kāpinātu izmantoto resursu produktivitāti.

• Sniegsim stratēģisku atbalstu eksportētājiem, kas nodrošina no Latvijas dabas resursiem 

ražoto produktu eksportu uz lielākajiem pasaules tirgiem, koncentrējot uzmanību uz 

produktu grupām, kuras tiek ražotas ar augstāku pievienoto vērtību.

• Pārskatīsim esošo atjaunojamo energoresursu atbalsta politiku un izstrādāsim jaunu, ilgtspējīgu 

un ekonomiski pamatotu atbalsta mehānismu. 

• Īstenosim atbildīgu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības (tai skaitā dividenžu) politiku, kas 

nodrošina aktīvu vērtības pieaugumu ilgtermiņā, pienesumu ekonomikas aktivizēšanā un 

tautsaimniecības nozaru izaugsmē, vienlaikus ņemot vērā nefinanšu mērķu sasniegšanu 

sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. 



Dabas resursu izmantošanas produktivitātes pieaugums no 

katras resursu vienības (par 5 % gadā)

Progress līdz šim (I)

2003.gads =100%

Avots: ZM, VMD, CSP, LKF



Dabas resursu izmantošanas produktivitātes pieaugums no 

katras resursu vienības (par 5 % gadā)

Progress līdz šim (II)

Tūkst. t Milj. Eiro eksportā



• Sakārtot smagsvaru atļaujas saņēmušo transportlīdzekļu 
maršutu jautājumu  - pretēji, izmaksas pieaug par 45% un 
transporta intensitāte par 30%

• Turpināt meža mašīnu operatoru apmācība – kopš 2012.g. 
darba ražīgums audzēts par 20%, ļaujot sasniegt 11% 
izmaksu ietaupījumu LVM

• Novērt un motivēt selekcionēta materiāla lietošanu un meža 
kopšanu – laika ietaupījums (vismaz 15 gadi); iznākuma 
pieaugums dārgākam ( cenas izpratnē vismaz par >50%) 
sortimentam. 

Dabas resursu izmantošanas produktivitātes pieaugums no 

katras resursu vienības (par 5 % gadā)

Piedāvājums



Zinātnes loma



Zinātne

Baltic Wood Trading, AS „Stora Enso Latvija”, 

SIA „Osmose Latvia”, SIA „Jaunzeltiņi”, SIA 

„Wood Product Services”, SIA „WT Terminal”, 

A/S Sadales tīkls; A/S Latvijas Finieris’; SIA 

Vincents; SIA «L.Ē.V.», SIA «FIDE», SIA 

Kņavas granulas; SIA FIL un Ko; SIA KSD 

ECO HEAT; SIA IMOS; SIA Dores u.c.



Efektīvi un racionāli izmantosim zemi lauksaimniecībā un 

mežsaimniecībā […], lai kāpinātu izmantoto resursu 

produktivitāti.

Progress līdz šim (I)



Efektīvi un racionāli izmantosim zemi lauksaimniecībā un 

mežsaimniecībā […], lai kāpinātu izmantoto resursu 

produktivitāti.

Progress līdz šim (II)



Efektīvi un racionāli izmantosim zemi lauksaimniecībā un 

mežsaimniecībā […], lai kāpinātu izmantoto resursu 

produktivitāti.

Piedāvājums

• Veicināt neaktīvo privāto meža īpašnieku iesaisti ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā, 
informējot meža īpašniekus par tā īpašumā esošām mežaudzēm, kurās nepieciešama 
kopšana, neproduktīvām un pāraugušām mežaudzēm, kā arī īstenojot dažādus 
apmācību un kooperācijas veicināšanas pasākumus.

• Normatīvajos aktos noteikt, ka koksnes audzēšanai un ieguvei pieejamās platības 
nesamazinās.

• Izvērtēt un noteikt īpaši aizsargājamo sugu, meža un ar mežu saistīto biotopu 
aizsargājamo platību īpatsvaru.

• Izvērtēt mežaudžu apsaimniekošanai noteikto aprobežojumu pamatotību zemes 
izmantošanas un dabas aizsardzības mērķu kontekstā un izstrādāt optimālus ĪADT, 
mikroliegumu, to buferzonu un vides un dabas resursu aizsargjoslu apsaimniekošanas 
nosacījumus (režīmus).

• Izvērtēt meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu efektivitāti un ietekmi uz 
saimnieciski pamatotu lēmumu pieņemšanu, salīdzinot  ar citām valstīm, kurās ir 
līdzvērtīgs vai lielāks meža audzēšanai izmantotās zemes īpatsvars.



Sniegsim stratēģisku atbalstu eksportētājiem, kas nodrošina no 

Latvijas dabas resursiem ražoto produktu eksportu uz 

lielākajiem pasaules tirgiem, koncentrējot uzmanību uz produktu 

grupām, kuras tiek ražotas ar augstāku pievienoto vērtību.

Progress līdz šim (I)

1995. 2004. 2015.

25% 37% 54%

40% 49% 38%

35% 14% 8%



Sniegsim stratēģisku atbalstu eksportētājiem, kas nodrošina no 

Latvijas dabas resursiem ražoto produktu eksportu uz 

lielākajiem pasaules tirgiem, koncentrējot uzmanību uz produktu 

grupām, kuras tiek ražotas ar augstāku pievienoto vērtību.

Piedāvājums

• Galvenais atbalsts esošajiem eksportētājiem – sakārtota vietējā 
uzņēmējdarbības vide:

• Darbaspēka tirgus

• Godīga konkurences (pelēkā ekonomika, «legālās» nodokļu optimizācijas 
shēmas kā MUN, pašnodarbinātie, autoratlīdzības

• Sakārtota profesionālā izglītības sistēma (vidējā, austākā, tālākizglītība)

• Elektroenerģijas izmaksas (fokuss uz OIK un sadales tīklu izcenojumi)

• Nodokļu sistēmas konkurētspēja ar pārējām Baltijas valstīm un Poliju

• Uzticama un savlaicīga tiesiskā vide 



Meža nozare - Latvijas tautsaimniecības

stabilitātes balsts

Darba vietas pamatā

ārpus Rīgas

Nodrošina 18% no 
eksportspējīgās nozares

darba vietām

Algas pieaug straujāk

nekā vidēji valstī

Sakārtotos uzņēmumos algu

līmenis jau tuvojas 90% 

no ES vidējās algas, ņemot

vērā pirktspējas paritāti

LVM maksātās

dividendes veido 40% no 

valsts ienākumiem par 

kapitālu, kas saņemti no valsts

un pašvaldību

kapitālsabiedrībām

Meža nozare ir “latviska”, 

bet ar globālu tirgu

Meža nozare attīstās

straujāk Latvijā nekā

konkurentvalstīs


