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Meža nozares importa-eksporta 
bilances dinamika (1993. – 2018.g.)

1.67 Miljardi €

2.61 Miljardi €

0.94 Miljardi €

2018. gads



Meža nozares pievienotā vērtība



Darba alga (bruto) meža nozarē



Nodarbinātība meža nozarē 



Meža platību dinamika

MSI 3.cikla dati – meža zemes 3589 tūkst. ha., mežs – 3285 tūkst. ha. 



Krājas dinamika

MSI 3.cikla dati – krāja mežā 679 milj. m3.



Meža un saistīto nozaru attīstības 
mērķi un rīcības virzieni

1. Mērķis: Latvijas mežu apsaimniekošana ir ilgtspējīga 
un starptautiski atzīta

1.1. Meža un meža zemes efektīva un ilgtspējīga apsaimniekošana
1.2. Meža apsaimniekošanas risku mazināšana

2. Mērķis: Latvijas meža nozares produkcija ir 
konkurētspējīga ar augstu pievienoto vērtību un atbilst 
klienta vajadzībām

2.1. Meža nozares konkurētspējas attīstība
2.2. Jaunu koksnes produktu un uzņēmumu attīstība

3. Mērķis: Meža un saistīto nozaru attīstībai atbilstošs 
izglītības un zinātniskais potenciāls un cilvēkresursu 
prasmju līmenis

3.1. Meža nozares zinātnes attīstība
3.2. Meža nozares izglītības attīstība
3.3. Sabiedrības un meža īpašnieku informēšana un izglītošana



Rīcības virzieni un politikas 
rezultāti 1.mērķis

 Meža un meža zemes efektīva un ilgtspējīga 
apsaimniekošana 

Politikas rezultāti:
1.Nodrošināta meža resursu pieejamību tagad un nākamajām paaudzēm

• Meža platība:

3260 milj. ha (3.cikls = 3285,17 milj. Ha) 

• Kopējais ikgadējais koksnes krājas pieaugums:

7.9 m3/ha    (3.cikls = 8.3 m3/ha) 

2.Pieaugusi meža kooperatīvā apsaimniekošana 

50 000 ha (faktiski = 12 900 ha)

3.Meža bioloģiskā daudzveidība saglabāta esošajā līmenī:
2013.gada 7.maija  MK noteikumu Nr.248. „Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas 

novērtēšanas kārtība” kritērija „ Meža ekosistēmu bioloģiskās daudzveidības uzturēšana, 

aizsardzība un atbilstoša uzlabošana”  indikatoru Nr.1. – Nr. 9. vērtības



Rīcības virzieni un politikas 
rezultāti 1.mērķis

 Meža un meža zemes efektīva un ilgtspējīga 
apsaimniekošana 

Darbības  rezultāti:

Nav izpildīti:
• Rekonstruēto / uzbūvēto meža autoceļu  garums valsts mežos

• Renovēto meža meliorācijas sistēmu garums, 1000 km privātajos /valsts 

mežos

• Nodrošināts Nacionālā meža monitoringa programmas finansējums

22.6 % (ar nozares atbalstu = 84%) 2018. gadā, 100% 2019. gadā

• Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajās sabiedrībās iesaistīto 

pašvaldību, skaits = 0

• Izveidota meža bioloģiskās daudzveidības novērtēšanas sistēma  

nacionālā meža monitoringa ietvaros

• Iegūta ticama informācija par ES nozīmes īpaši aizsargājamo meža un ar 

mežu saistīto biotopu izplatību un kvalitāti valstī – VARAM pabeigs 

2019.gadā



Rīcības virzieni un politikas 
rezultāti 1.mērķis

 Meža un meža zemes efektīva un ilgtspējīga 
apsaimniekošana

Darbības  rezultāti:

Nav izpildīti:

• Koksnes audzēšanai un ieguvei pieejamās platības nesamazinās

2015 2016 2017

Valstī 

kopā

Valsts 

meži

Pārējie 

meži

Valstī 

kopā

Valsts 

meži

Pārējie 

meži

Valstī 

kopā

Valsts 

meži

Pārējie 

meži

Mežsaimnieciskās 

darbības aizliegums, 

1000 ha

95,1 85,6 9,5 95,2 85,2 10 99 88,3 10,7

Kopšanas un galvenās 

cirtes aizliegums, 1000 

ha

57,2 46,7 10,5 60,4 49,5 10,9 72,7 61 11,7

Koksnes ieguvei 

nepieejamās platības, 

1000 ha

152,3 132,3 20 155,6 134,7 20,9 171,7 149,3 22,4

Koksnes ieguvei 

pieejamās platības, 

1000 ha

3105,5 3106 3104,7



Rīcības virzieni un politikas 
rezultāti 1.mērķis

 Meža apsaimniekošanas risku mazināšana

Politikas rezultāti:
Samazinājies mežaudžu dabiskais atmirums

6,54  milj. m3 gadā (3.cikls = 6.09 milj. m3 gadā )

Darbības rezultāti:
Izpildīts

Nodrošināts finansējums meža kaitēkļu un slimību zinātniskā 
monitoringa izpildei (2019. gads)



Rīcības virzieni un politikas 
rezultāti 2.mērķis

 Meža nozares konkurētspējas attīstība

Politikas rezultāti:
• meža nozares tālākapstrādes produkcijas eksports ik gadu 

pieaudzis par 5%

2015=4. 9% 2016=8.1% 2017=14.4%

Darbības  rezultāti:
Nav izpildīti

• Valstij piederošu meža apsaimniekotāju izveidota sistēma, lai 

novērstu koksnes produktu pārdošanu un mežsaimniecisko 

pakalpojumu iepirkšanu no uzņēmumiem ar nepamatotu zemu vidējo 

darba algu (MPS ir ieviešanas stadija)



Rīcības virzieni un politikas 
rezultāti 2.mērķis

 Jaunu koksnes produktu un uzņēmumu attīstība

Politikas rezultāti:
• Apaļo kokmateriālu un kokapstrādes blakusproduktu 

eksporta īpatsvars samazinājies par 15 %
2017.gadā pieaudzis par 5%

Darbības  rezultāti:
Nav neizpildītu rezultātu



Rīcības virzieni un politikas 
rezultāti 3.mērķis

 Meža nozares zinātnes attīstība

Politikas rezultāti:
• Pieaugusi meža nozares zinātnisko institūtu konkurētspēja un 

starptautiskā atpazīstamība:
Publikāciju (t.sk. citējamās datu bāzēs) - 290 (230),  faktiski - 785 (358)

• Nozares zinātniskajiem institūtiem pieauguši ienākumi no 
meža nozares uzņēmumiem sniegtiem P&A pakalpojumiem:
Piesaistītais privātai finansējums - 5,9 € milj., faktiski - 8.86

Nav izpildīti:
Komercsabiedrību un zinātnisko institūtu kopā izveidoti eksperimentālie 
pilotiecirkņi
Realizētie patenti un licences
IZM Atbalstītie pētniecības infrastruktūras objekti 



Rīcības virzieni un politikas 
rezultāti 3.mērķis

 Meža nozares izglītības attīstība

Politikas rezultāti
• Mežsaimniecības un kokapstrādes mācību programmās 

pieaudzis studējošo skaits un konkurss uz vienu budžeta 
vietu - 545/0.9, 2017.gadā = 608/3.35

Darbības  rezultāti:
Nav neizpildītu rezultātu



Rīcības virzieni un politikas 
rezultāti 3.mērķis

 Sabiedrības un meža īpašnieku informēšana un 
izglītošana

Politikas rezultāti
• Pieaugušas sabiedrības zināšanas un izpratne  par 

ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu  un koksnes produktu 
pielietošanu: Uzlabojas sabiedrības viedoklis un izpratne par ilgtspējīgu 
meža apsaimniekošanu: 2018. gadā veikta sabiedrības aptauja: 
Mežsaimniecības reputācijas indekss: +19.78

Meža nozares organizētajos pasākumos iesaistītie bērni – 45000

2015-2017 = 98000

Darbības  rezultāti:
Nav neizpildītu rezultātu



Prognozētie meža nozares  
apgrozījuma scenāriji  
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Meža nozares  faktiskais 
apgrozījums

Optimistiskais???



Finansējums pamatnostādņu
īstenošanai

ELFLA (Lauku attīstības programma)

 Struktūrfondi (ERAF, SF)

Valsts budžets (Likumā noteikto funkciju 
īstenošanai)

Valsts budžets (Meža attīstības fonds)

 Privātais finansējums (Attīstības līdzfinansējums, 
investīcijas tehnoloģiju attīstībā)



Paldies 

par uzmanību!


