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LATVIJAS MEŽU APSAIMNIEKOŠANA – ILGTSPĒJĪGA UN STARPTAUTISKI ATZĪTA
MEŽA UN MEŽA ZEMES EFEKTĪVA UN ILGTSPĒJĪGA APSAIMNIEKOŠANA
- Nodrošināta meža resursu pieejamība tagad un nākamajām paaudzēm
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papildus krājas pieaugumu 50-80 gados dos šādi īstenotie
pasākumi: izkoptas jaunaudzes (~300 000 ha), selekcionēta
stādāmā materiāla izmantošana meža atjaunošanā un
ieaudzēšanā (80-90%)

milj. m 3

rekonstruēto un uzbūvēto meža autoceļu garums valsts
mežos

km

km

renovēto meža meliorācijas sistēmu garums

papildus CO 2 piesaisti 50-80 gados dos šādi īstenotie
pasākumi: jaunaudžu kopšana, meža ieaudzēšana
lauksaimniecības zemē, selekcionēta stādāmā materiāla
izmantošana, meliorācijas sistēmu atjaunošana

milj. tonnu

MEŽA KOOPERATĪVĀS APSAIMNIEKOŠANAS PIEAUGUMS
- Atzīto meža īpašnieku kooperatīvu apsaimniekotā platība – 200 000 ha
(2015. gadā ir 7 kooperatīvi, kas apsaimnieko ~5000 ha)
MEŽA BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS SAGLABĀŠANA ESOŠAJĀ
LĪMENĪ
Izveidota meža bioloģiskās daudzveidības novērtēšanas sistēma nacionālā meža
monitoringa ietvaros
Atbalsts ‘Natura 2000’ un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju uzturēšanai – 50 000 ha
Noteiktas īpaši aizsargājamo meža un ar mežu saistīto biotopu definīcijas un
kvalitātes noteikšanas kritēriji
Pabeigta īpaši aizsargājamo meža un ar mežu saistīto biotopu kartēšana un iegūta
informācija par ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatību un kvalitāti valstī

LATVIJAS MEŽA NOZARES PRODUKCIJA – KONKURĒTSPĒJĪGA UN
AR AUGSTU PIEVIENOTO VĒRTĪBU
MEŽA NOZARES KONKURĒTSPĒJAS ATTĪSTĪBA
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Meža nozares apstrādātās produkcijas eksporta pieaugums gadā

2020. gadā kokrūpniecības uzņēmumu skaits ar apgrozījumu virs 140 000 eiro - 700
(2014. gadā – 500 uzņēmumi)
JAUNU KOKSNES PRODUKTU UN UZŅĒMUMU ATTĪSTĪBA
Par 50% samazinājies apaļo kokmateriālu un kokapstrādes blakusproduktu eksporta īpatsvars
– katrs apaļkoka nogrieznis, ko apstrādā Latvijā, dod papildu pievienoto vērtību (paliek Latvijā),
papildu darba vietas un nodokļus
MEŽA NOZARES KOPĒJĀ APGROZĪJUMA
PIEAUGUMA VĒLAMĀ ATTĪSTĪBA
Ja koksnes ieguve pašreizējā ieguves apjomā,
Ja investīcijas tehnoloģiju modernizācijā visā koksnes
produktu pievienotās vērtības ķēdē (pirmapstrāde,
tālākapstrāde un mēbeļu ražošana),
Tad šāds attīstības scenārijs nodrošinātu pievienotās vērtības pieaugumu saražotajai produkcijai un darba vietu pieaugumu ~10%
apjomā
Meža nozarē kopā

Koksnes un koka ražošana

Mežsaimniecība

Mēbeļu ražošana
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Meža nozares attīstības optimistiskais scenārijs, saražotās
produkcijas vērtība,
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MEŽA NOZARES ATTĪSTĪBAI ATBILSTOŠS IZGLĪTĪBAS, ZINĀTNISKĀ
POTENCIĀLA UN CILVĒKRESURSU PRASMJU LĪMENIS
MEŽA NOZARES ZINĀTNES ATTĪSTĪBA
Pieaugusi meža nozares zinātnisko institūtu konkurētspēja un
starptautiskā atpazīstamība
Publikāciju (t.sk., starptautiski citējamās datu bāzēs) skaits līdz
2020. gadam – 500 (šobrīd – 230)
Piesaistītā privātā finansējuma apjoms – 13 milj. eiro
MEŽA NOZARES IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBA
Mežsaimniecības un kokapstrādes mācību
programmās pieaudzis studējošo skaits (630 studenti)
un konkurss uz vienu budžeta vietu (šobrīd LLU Meža
fakultātē studē 370 pilna laika studenti)
SABIEDRĪBAS UN MEŽA ĪPAŠNIEKU INFORMĒŠANA UN IZGLĪTOŠANA
Pieaugušas sabiedrības zināšanas un izpratne par ilgtspējīgu meža
apsaimniekošanu un koksnes produktu pielietošanu
Apsaimniekoto privāto mežu īpatsvars: 2020. gadā – 80%
Šobrīd apsaimniekoto privāto mežu īpatsvars:
PLATĪBA

APSAIMNIEKOTS

> 10 ha

10-20 ha

20-50 ha

55%
62%
72%

