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Uzdevumi  

• Izvērtēt mežsaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvo sabiedrību attīstību 2013.-2014 un 
izstrādāt priekšlikumus normatīvajiem aktiem, kas 
ietekmē MPKS darbību 
• MPKS anketēšana 2013. un 2014.gadā, 

•  seminārs MPKS par attīstības jautājumiem 
Kalsnavā  

• Izvērtēt ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslu 
funkcionalitātes efektivitāti un izstrādāt 
priekšlikumus grozījumiem Aizsargjoslu likumā 
• Sanāksmes un izbraukuma seminārs dabā ar 

ekspertu līdzdalību 



MPKS attīstība 

2013 2014 

MPKS skaits 6 7 

Apgrozījums 439 000 568 000 (8 mēn) 

Algoti darbinieki 5 9 

Apsaimniekotā 

platība ha 

3500 ha 4000 ha 



Meža īpašnieku kooperatīvi 

• MPKS «Mežsaimnieks» (Alsunga, 2012) 

• MPKS «Vidzeme» (Madona, 2012) 

• MPKS «L.V. Mežs» (Inčukalns, 2013) 

• MPKS «Vidzemes ekomežs» (Līgatne, 2013) 

• MPKS «Beverīnas zeme» (Trikāta, 2013) 

• MPKS «Tukuma mežīpašnieki» (Tukums, 2013) 

• MPKS «Ūsiņš» (Ogre, 2014) 



•Kooperācijai šodien palīdz 

 Valsts un nākotnē Eiropas atbalsts. 

 Kooperācija ar citiem kooperatīviem. 

 Komunikācija ar biedriem. 

 Kvalitatīvi padarīts darbs. 

•Kooperācijai šodien traucē 
 Apgrozāmo līdzekļu trūkums. 

 Reklāmas budžetu nepietiekamība. 

 Neskaidrības ar atzīšanas kritērijiem un ar atzīšanu 

saistītie riski. 

 



Priekšlikumi  

• Tika sagatavoti priekšlikumi diviem MK noteikumiem: 

 

• "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu« 

 

• "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtību pasākumam “Ražotāju grupu un 

organizāciju izveide”"  



Meža apsaimniekošana upju aizsargjoslās 

• Aizsargjoslu likumā noteiktais aizsargjoslas mērķis: 

  

«...samazināt piesārņojuma negatīvo ietekmi uz 

ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu 

attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību 

applūstošajās teritorijās, kā arī saglabātu apvidum 

raksturīgo ainavu». 

 





Normas efektivitāte: ūdenstilpju ekoloģija 

hidrobiologa vērtējums 

• Situācija šobrīd: koku sagāzumi, organisko vielu 

ieskalojumi, noēnojums, velēnas neesamība aizsargjoslā, 

krastu izskalojumi  

 

 

Secinājums: Meža piekrastes aizsargjosla ir filtrs un lai nodrošinātu tā 

veiksmīgu funkcionēšanu, tā ir jāapsaimnieko. Apsaimniekošana 

veicama ar izpratni par ūdeņu sistēmas funkcionēšanu 

• Ietekme: 

• Organiskajām vielām trūdot, ūdens kvalitāte pasliktinās 

• Upēs nokļūst augsnes sanesumi, nosēdumi, kas traucē 

lašveidīgo nārstu 

• Izskalojumu dēļ upes kļūst platākas un seklākas, kas 

veicina to ātrāku iztvaikošanu 

• Palielinās plūdu iespējamība 



Normas efektivitāte: mežsaimniecība 

• Esošais regulējums Aizsargjoslu likumā 

nenodrošina labvēlīgus nosacījums aizsargjoslu 

apsaimniekošanai: 

• Kopšanas cirte baltalkšņu audzēs ir: 

• Sarežģīta; 

• Ekonomiski neizdevīga; 

• Neatbilst normatīvo aktu prasībām (šķērslaukums) 



Ar kopšanu vien 

nepietiek! 





Priekšlikums grozījumiem 

• Izteikt 7.panta 1.daļas 3.punktu šādā redakcijā: 

• 3) aizliegts veikt 50 metrus platā joslā kailcirtes, izņemot 

mežaudzēs, kurās valdošā koku suga ir baltalksnis, koku 

ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai un vējgāžu, 

vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī palieņu pļavu 

atjaunošanai un apsaimniekošanai. Ja aizsargjosla ir šaurāka 

par 50 metriem, kailcirte aizliegta visā aizsargjoslas platumā; 

• Izteikt 7.panta 1.daļas 5.punkta e. apakšpunktu  šādā 

redakcijā: 

• e) veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju 

seku likvidēšanai, vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku 

likvidēšana, kā arī mežaudzēs kurās valdošā koku suga ir 

baltalksnis. 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 

 

Arnis Muižnieks 

Latvijas Meža īpašnieku biedrība 

www.mezaipasnieki.lv 


