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Pārresoru koordinācijas centram, 
Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai,   
Latvijas Mežu sertifikācijas padomes biedriem un citām ieinteresētajām 

pusēm 
 
Rīgā, 2020. gada 8.maijā. 
  

Par Konceptuālo ziņojumu "Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību 
pārvaldības politiku, valsts kapitālsabiedrību iedalījumu un valsts 
kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju" 

 
Š obrī d Latvijas Mež u sertifika cijas padome ( LMŠP ) ir viena no liela kaja m nevalstiskaja m 
organiža cija m Latvija , LMŠP veido 31 organiža cija, užn e mumi un individua lie biedri, to 
skaita  ir pa rsta ve ti 1,9 milj. ha Latvijas mež u apsaimniekota ju, 2 sertifika cijas iesta des, 2 
Universita tes, Mež žina tnes institu ts “Šilava”, arodbiedrī bas, vides un socia la s nevalstiska s 
organiža cijas, kopa  pa rsta vot apme ram 25 000 Latvijas iedžī vota ju. Latvijas Mež u 
sertifika cijas padome kops  2001.gada veido un užtur Latvijas sabiedrī ba  ižpratni par 
ilgtspe jī gu mež saimniecī bu, kura atbilst ta s interese m, ir vidi saudže jos a, socia li atbildī ga 
un ekonomiski pamatota, vienlaicī gi, neierobež ojot Latvijas Republikas Šatversme  
noteikta s žemes ī pas nieku tiesī bas. 
Latvijas Mež u sertifika cijas padome ar starptautiska s mež saimniecī bas sertifika cijas palī džī bu 
atbalsta un veicina mež u ilgtspe jī gu apsaimniekos anu, ka  arī  atbalsta un veicina godī gas, 
sabiedrī bai pa rskata mas un užn e me jdarbī bai labve lī gas vides veidos anu un užture s anu 
Latvija . 

Ta  ka  Pa rresoru koordina cijas centrs  ižstra da jis konceptua lo žin ojumu par 
iespe jamiem risina jumiem, lai turpina tu Ekonomiska s sadarbī bas un attī stī bas 
organiža cijas (EŠAO, angliski – OECD) vadlī nija s  iekl auto labas korporatī va s pa rvaldī bas 
principu ievies anu valsts un pas valdī bu kapita lsabiedrī ba s, ka  arī  nodros ina tu viržī bu už 
brī va  tirgus apsta kl os darbojos os vai ta du valsts kapita lsabiedrī bu pa rvaldī bas funkciju 
paka penisku centraliža ciju, kuras neī steno valsts politiku attiecī gaja  nožare , užsa kot valsts 
kapita la dal u ture ta ja funkciju paka penisku nodos anu vienam profesiona lam valsts 
kapita ldal u ture ta jam, un žin ojuma  ietverta s ižmain as ties i skar Latvijas valsts mež u 
apsaimniekota ju -  AŠ “Latvijas valsts mež i” ( turpma k – LVM ), Latvijas Mež u sertifika cijas 
padome iepažī stoties ar s o žin ojumu užskata, ka nav lietderī gi atbalstī t jauna centraliže ta 
valsts kapita la dal u pa rvaldī ta ja ižveidi, kura kapita la dal u ture ta ja funkcijas nodros ina tu 
Pa rresoru koordina cijas centrs, jo paredže to pa rvaldī bas ižmain u režulta ta  netiks 
nodros ina ta Latvijas valsts mež u ilgtspe jī ga ižmantos ana. 

Ilgtspe jī ga mež a apsaimniekos ana ir bijusi galvena  mež u apsaimniekos anas koncepcija 

jau ilgu laiku, jo ilgtspe jī gas attī stī bas je džiens tika plas i atžī ts par sabiedrī bas galveno 

me rk i 90. gadu sa kuma .  
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              Termins Helsinku režolūcijā H1 1993 tika definēts kā “mežu un meža zemju ap-

saimniekošana un izmantošana tādā veidā un tādā apjomā, kas saglabā to biolo-

ģisko daudzveidību, produktivitāti, reģenerācijas spēju, vitalitāti un to potenciālu, 

kas tagad un nākotnē nozīmīgas ekoloģiskas, ekonomiskas un sociālas funkcijas vie-

tējā, valsts un pasaules mērogā un neradīs kaitējumu citām ekosistēmām “. 

 Pirmie divi vadlīniju kopumi tika saskaņoti Helsinku 1993. gada divās režolūcijās par 

“Vispārējām pamatnostādnēm ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai” un “Vispārējās pamat-

nostādnes par Eiropas mežu bioloģiskās daudžveidības saglabāšanu”. Šeši vispasaules 

kritēriji meža ilgtspējīgai apsaimniekošanai ir šādi: 

1. Meža resursu užturēšana un pienācīga užlabošana un to ieguldījums globālajos 

oglekļa ciklos; 

2. Meža ekosistēmu veselības un džīvotspējas užturēšana; 

3. Mežu produktīvo funkciju užturēšana un veicināšana (koksne un koksne); 

4. Meža ekosistēmu bioloģiskās daudžveidības užturēšana, saglabāšana un pienā-

cīga užlabošana; 

5. Meža apsaimniekošanas funkciju užturēšana, saglabāšana un atbilstoša užlabo-

šana (īpaši augsne un ūdens); un 

6. Citu sociāli ekonomisko funkciju un nosacījumu užturēšana. 

Ņ emot ve ra  ieprieks  teikto, Latvijas Mež u sertifika cijas padome saskata nopietnus 

riskus Latvijas mež u ilgtspe jī gas apsaimniekos anas nodros ina s anai, kas balsta s ne 

tikai už ekonomiskiem apsve rumiem, bet arī  už socia lo atbildī bu un biolog iska s 

daudžveidī bas nodrosina s anu. Pa rresoru koordina cijas centra konceptua laja  

žin ojuma  ir saskata mas vienī gi ekonomiska s intereses, bet citu OECD valstu pieredže 

ra da, ka nav lietderī gi valsts kapita lsabiedrī bas pa rviržī t no nožaru ministrija m už 

cita m pa rvaldes struktu ra m. I pas i tas attiecas už dabas resursu pa rvaldī bas 

užn e mumiem, kur ir vita li svarī gi ieve rot ilgtspe jī bas pamatprincipus, kas ir saistos i 

mu su valstij. Ņav piel aujams, ka tiek noteikta komercia lo me rk u priorita te pa r vides 

un socia lo interes u ieve ros anu – ta deja di tiek ižjaukta parita te un apdraude ta 

lī džsvarota mež a resursu ižmantos ana visas sabiedrī bas interese s.  

AŠ “Latvijas valsts mež i”  no 10 strate g iskajiem me rk iem – 7 me rk i ir saistī ti ar 

nekomercia liem me rk iem  

               Ja užsver, ka Latvijas mež u nožare ir starptautiski atžī ta un valsts mež u 

apsaimniekota js AŠ “Latvijas valsts mež i” ir sertifice ts atbilstos i aba m popula ra kaja m 

Mež u sertifika cijas programma m – FŠC https://ic.fsc.org/en un PEFC 

http://pefc.org/ un užn e muma ilgtspe jī bas atbilstī ba tiek ižve rte ta 16 ikgade jos 

auditos, kurus veic starptautiski akredite tas sertifika cijas organiža cijas, ta deja di 

https://ic.fsc.org/en
http://pefc.org/
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ierindojot Latviju arī  starp TOP 5 Pasaules valstī m pe c FŠC sertifice taja m mež u 

teritorija m pret kope ja m mež u teritorija m valstī m https://ic.fsc.org/preview.facts-

figures-july-2016.a-6045.pdf. 

LMŠP ka  organiža ciju, kas nodarbojas ar ilgtspe jī gas mež saimniecī bas jauta jumu 
risina s anu valstī , rada baž as valsts kapita lsabiedrī bu pa rvaldī bas funkciju  centraliža cija, 
ī pas i saistī ba  ar mež a nožari, kur mež a ilgtspe jī gas apsaimniekos anas nodros ina s ana ir 
valsts attī stī bas garants. Š ī  principa neieve ros ana var kaite t gan valsts konkure tspe jai 
starptautiskajos tirgos, gan valsts reputa cijai. Pasta vī gi ir nepiecies ama sadarbī ba starp 
sabiedrī bas interes u grupa m arī  veicot ekonomisku funkciju ī stenos anu – bež patiesas 
parita tes starp vides, ekonomiskaja m un socia laja m interese m nav iespe jams ī stenot tos 
me rk us, kas ir nora dī ti valsts attī stī bas strate g iskajos dokumentos un valdī bas deklara cija . 

 
Latvijas Mežu sertifikācijas padome uzsver, ka nav lietderīgi AS “Latvijas 

valsts meži” ietvert centralizētā valsts komercsabiedrību pārvaldes struktūrā, kas , 
faktiski, plānota balstīties uz komerciālu mērķu īstenošanu, nevis ievērot meža 
ilgtspējīgas apsaimniekošanas pamatprincipus visas sabiedrības labā. 

 
 
Ar cien u, 
 
Latvijas Mež u sertifika cijas padomes prieks se de ta js 
 
Ma ris Liopa 
 
Latvijas Mež u sertifika cijas padomes ižpilddirektors 
 
Pauls Re velis 

https://ic.fsc.org/preview.facts-figures-july-2016.a-6045.pdf
https://ic.fsc.org/preview.facts-figures-july-2016.a-6045.pdf

