
Dabas aizsardzības prasības un tautsaimniecības attīstības nosacījumi.
Meža resursu racionāla izmantošana



Daba ir svarīga, jo...

• Bioloģiskā daudzveidība ir pamatā visai dzīvībai uz Zemes

• Bioloģiskā daudzveidība ir dzīvības dažādība uz Zemes

• Ekosistēmas sniedz būtiski svarīgu atbalstu, kas uztur mūsu dzīvības
uzturēšanas sistēmu.

• Zaudēt bioloģisko daudzveidību ir bīstami. Šāds zaudējums ir...

klimata, uzņēmējdarbības, drošības, pārtikas nodrošinājuma, veselības, paaudžu, 
morāla un ētiska problēma

Lai izpildītu prasības, ko «MĒS» katru gadu izvirzām dabai, pašlaik būtu vajadzīgas 
1,6 Zemes ( 29.jūlijs 2019 bijusi «pārejas robeža» )



Ja tendence nemainīsies, sekas kļūs vēl spēcīgākas( oficiālā versija )

• Bioloģiskās daudzveidības zudums rada izzušanas “domino efektu”

• Bioloģiskās daudzveidības zudums neļauj sasniegt ANO ilgtspējīgas
attīstības mērķus ( jau puse no 44 )

• Konstatēti vairāki nozīmīgi lūzumpunkti pasaules vides situācijā, t.sk.
Grenlandes ledus slānis un Alpu ledāji

• Bioloģiskās daudzveidības zudums ir viens no konfliktu un migrācijas
pamatcēloņiem

• Amerikāņu biologs Pauls Ērlihs sugu zudumu reiz salīdzināja ar kniežu
nesistemātisku izņemšanu no lidmašīnas spārna.

Tomēr: Eiropas Putnu indekss  2007                  2017

• Common farmland species 75.85 71.53

• Common forest species 93.34                 105.67

• All common species 95.59 95.57

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020

1,677 species At least 1,677 species out of 15,060 assessed 
European species are threatened with extinction, according to 
IUCN

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020


Eiropas «sāpju slieksnis» - Rietumi/Dienvidi vs Ziemeļi/Austrumi
/avots: dabas interešu aizsardzības rīkkopa, Eiropas Komisija /

• Eiropas lauksaimniecības sistēma ir kļuvusi par nozīmīgu bioloģiskās daudzveidības
zuduma veicinātāju

• Eiropas Savienībā tiek zaudēta vai izšķērdēta aptuveni piektā daļa saražotās pārtikas

88 miljoni tonnas – 143 miljardu EUR vērtībā
• Galvenais klimata un ekoloģiskās krīzes cēlonis ir neilgtspējīgi ražošanas un patēriņa

modeļi

• Eiropā galvenais bioloģiskās daudzveidības zuduma cēlonis ir zemes izmantošanas maiņa

• Ievērojami paplašinājušās ir arī lielpilsētas un pilsētu rajoni, sablīvējot augsni un
atstājot mazāku platību dabai.

• Prasība: Sauszemes teritorijas 30% jābūt aizsargājamiem, no kuriem jābūt 10% stingrās 
aizsardzības statusā. !!! 



Eiropas Zaļais Kurss – politisko uzstādījumu maiņa

Eiropas nākotne kā sociālā tirgus ekonomika un “zaļais kurss” uzskatāms par šīs ekonomikas ieviešanu.
• Ik gadu būs nepieciešamas papildu investīcijas 260 miljardu eiro apmērā, kas atbilst aptuveni 1,5 % no 2018. 

gada IKP. 

• Šādām investīcijām būs jāmobilizē publiskais un privātais sektors



Green Power

«Rīkojoties pirmie un rīkojoties ātri, mēs palīdzēsim mūsu tautsaimniecībai kļūt 
par pasaules līderi. 
Mēs esam apņēmības pilni gūt panākumus šīs planētas un uz tās esošās dzīvības 
labā, Eiropas dabas mantojuma, bioloģiskās daudzveidības, mūsu mežu un jūru 
labā.»

«Lai sasniegtu mērķus klimata un vides jomā, Komisija iesniegs arī 
bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. gadam, jauno rūpniecības 
stratēģiju un aprites ekonomikas rīcības plānu, ilgtspējīgas pārtikas 
stratēģiju “no lauka līdz galdam” un priekšlikumus par Eiropu bez 
piesārņojuma.»

Gandrīz visi Eiropas iedzīvotāji uzskata, ka vides aizsardzība ir svarīga (95 %). 

Turpat 8 no 10 (77 %) piekrīt, ka vides aizsardzība var veicināt ekonomikas izaugsmi.



Dabas aizsardzība: galvenās apņemšanās, 
izpildāmas līdz 2030. gadam

• Eiropas dabas tīklā juridiski aizsargāt vismaz 30 % ES sauszemes un 30 
% ES jūras teritoriju un tajā integrēt ekoloģiskos koridorus.

• Stingri aizsargāt vismaz trešdaļu no ES aizsargājamajām teritorijām, to 
vidū visus atlikušos ES pirmatnējos un senos mežus.

• Ar skaidri noteiktiem saglabāšanas mērķiem un pasākumiem reāli 
pārvaldīt visas aizsargājamās teritorijas un nodrošināt tajās pienācīgu 
monitoringu

• Komisija 2021. gadā nāks klajā ar priekšlikumu par juridiski saistošiem 
ES dabas atjaunošanas mērķrādītājiem, ko noteiks, lai atjaunotu 
degradētas ekosistēmas



ES Dabas atjaunošanas plāns: galvenās apņemšanās, izpildāmas līdz 2030. gadam 
 

1. 2021. gadā pēc ietekmes novērtējuma ierosināt juridiski saistošus ES dabas 

atjaunošanas mērķrādītājus. Līdz 2030. gadam atjaunot ievērojamas degradētu un 

oglekļbagātu ekosistēmu platības; panākt, ka biotopu un sugu saglabāšanās tendences 

un stāvoklis nepasliktinās; panākt, ka vismaz 30 % sugu un biotopu ir nonākuši 

labvēlīgā saglabāšanās stāvoklī vai vismaz uzrāda virzību uz to. 

2. Apvērst apputeksnētāju skaita samazināšanās tendenci. 

3. Par 50 % samazināt ķīmisko pesticīdu izmantošanu un ar tiem saistīto risku un par 

50 % samazināt bīstamāko pesticīdu izmantošanu. 

4. Vismaz 10 % lauksaimniecības platību padarīt par tādām, kurās ir daudzveidības ziņā 

augstvērtīgi ainavas elementi. 

5. Vismaz 25 % lauksaimniecības zemes apsaimniekot bioloģiskās lauksaimniecības 

ietvaros un ievērojami palielināt agroekoloģisku metožu izmantojumu. 

6. ES iestādīt trīs miljardus jaunu koku, vienlaikus pilnībā ievērojot ekoloģiskos 

principus. 

7. Sasniegt ievērojamu progresu kontaminētas augsnes teritoriju sanācijā. 

8. Vismaz 25 000 km upju atkal padarīt brīvi plūstošas. 

9. Par 50 % samazināt invazīvo svešzemju sugu apdraudēto Sarkanās grāmatas sugu 

skaitu. 

10. Par 50 % samazināt barības vielu zudumu no mēslošanas līdzekļiem un rezultātā 

samazināt mēslošanas līdzekļu izmantojumu vismaz par 20 %. 

11. Panākt, ka pilsētām, kurās ir vismaz 20 000 iedzīvotāju, ir tālejoši pilsētas zaļināšanas 

plāni. 

12. Panākt, ka tādās jutīgajās zonās kā ES pilsētu zaļās zonas netiek izmantoti ķīmiskie 

pesticīdi. 

13. Panākt, ka laba vidiskā stāvokļa sasniegšanas nolūkā tiek ievērojami samazināta 

zvejas un izrakteņu ieguves kaitīgā ietekme uz jutīgajām sugām un biotopiem, to vidū 

jūras gultnes biotopiem. 

14. Izskaust vai līdz sugas atjaunošanos un saglabāšanos pieļaujošam līmenim samazināt 

piezveju. 



Eiropas «spēles laukumā»

• ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija, 

• ES Taksonomijas regula, 

• ES Zaļo obligāciju standarts. Tā visa rezultātā nepieciešams “spēles laukumu” ierobežot: 

• Ik darbība, ko veic, tiek novērtēta kā ekoloģiskā pēda. 

• Ražošanas uzņēmumiem vērtē ražošanas procesu, kādu ietekmi uz vidi tas atstāj 

• Ekoloģisko pēdu vērtē arī produktam, ko saražo, kādu ietekmi uz vidi tas atstāj ilgtermiņā. 

• Ja runā par katru cilvēku, arī tam ir ekoloģiskās pēdas kalkulatori atkarībā no dzīves paradumiem. 

• Ekoloģiskās pēdas aprēķini kļūst obligāti ikvienam procesam, 

• Ietekme uz vidi tiek vērtēta: ja radi ietekmi, kā rezultātā vides kvalitāte samazinās un 
neatjaunojas, vai nespēj atjaunoties, par to jāmaksā. 



Tirgus un taksonomija

• Tiek izveidots ekosistēmu pakalpojumu tirgus, kurā, līdzīgi kā finanšu tirgū, ir savi 
aktīvi: aizsargājamās dabas teritorijas un dabas aizsardzības plāni pilda šo aktīvu 
nozīmi.

• Taksonomijas regulas galvenie aspekti ir seši: 

• 1. bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana, 

• 2. klimata pārmaiņu mazināšana, 

• 3. ūdens ilgstpējīga izmantošana un jūras resursu aizsardzība, 

• 4. pāreja uz aprites ekonomiku, 

• 5. piesārņojuma novēršana un kontrole, 

• 6. pielāgošanās klimata izmaiņām



Jāpalielina mežu platība un jāuzlabo to veselība un 
izturētspēja

• Stingra visu atlikušo ES pirmatnējo un seno mežu aizsardzība.

• ES ir jāpalielina savu mežu platība, kvalitāte un izturētspēja.

• Izturētspējīgāki meži balsta noturīgāku ekonomiku.

• Komisija saskaņā ar mūsu plašākajām biodaudzveidības un klimatneitralitātes iecerēm 
2021. gadā ierosinās īpašu ES Meža stratēģiju.

• Ievērojot ekoloģiskos principus, līdz 2030. gadam ES iestādīt vēl vismaz 3 miljardus koku

• Komisija izstrādās vadlīnijas par biodaudzveidībai labvēlīgas apmežošanas un meža 
atjaunošanas un dabai tuvākas mežsaimniecības praksi.

• Komisija strādās pie tālākas Eiropas Meža informācijas sistēmas izstrādes. Tas palīdzēs 
sagatavot aktuālus Eiropas mežu stāvokļa novērtējumus un savienos visas ES meža datu 
tiešsaistes platformas.

• Komisija 2021. gadā izstrādās arī operacionālus norādījumus par jaunajiem ilgtspējas
kritērijiem attiecībā uz meža biomasas izmantošanu enerģijas ražošanai.



Darbs zaļajā virzienā



Cilvēks un daba. Līdzsvars un ieguldījumi ekoloģijā…

Latvijā ir vienas no augstākajām reģionālās attīstības atšķirībām  starp OECD valstīm.
Rīgas plānošanas reģionā IKP uz vienu iedzīvotāju bija 17 213 euro (135% no vidējā IKP uz vienu iedzīvotāju valstī); 
Kurzemē 74%, Vidzemē 66%, Zemgalē 63%, bet Latgalē 51%. 







«Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas balstīta 
zinātniskajos pētījumos, līdzsvarojot ekoloģiskās, ekonomiskās 
un sociālās intereses.» Nacionālās attīstības plāns 2021-2027

Latvijā netiek izmantoti aptuveni 302 000 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, to 
skaitā 103 400 meliorētas zemes. 

Ap 40% augu sugu draud pilnīga 
izmiršana, brīdina Lielbritānijas 
Karaliskā botāniskā dārza 
pētnieki. Vēl 2016. gadā runa 
bija par 20 procentiem.

«Mežu izciršanas tempi ir krasi pieauguši, 

jo MĒS??? cenšamies aizņemt vairāk 

zemes, lai pabarotu aizvien vairāk cilvēku»

norādīts ziņojumā, kas balstīts uz 42 valstu 210 zinātnieku 

pētījumiem. Pieminētas arī klimata pārmaiņas, nelikumīga 
tirdzniecība un invazīvās sugas, kas apdraud vietējo floru

Latvijā ir plaši pieejami dabas resursi, kas izmantojami 
videi draudzīgu, viedu, tautsaimniecības attīstībai 
nozīmīgu materiālu un pakalpojumu radīšanai
Nacionālās attīstības plāns 2021-2027



Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Aizsargājamās teritorijas un 
teritorijas ar dažādiem 
saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem Latvijā 
aizņem 28,2% no kopējās 
mežu platības. 
Dabas vērtību saglabāšanai 
izveidotas Īpaši 
aizsargājamās dabas 
teritorijas, kopskaitā 683.
2755 mikroliegumi.



Mikroliegumi Latvijā 

2755 ar kopējo platību 46 000 hektāru

Dažādiem biotopiem 821, putniem 1700 



Meža platība mainās. Kā mēs to mērām?



Augošu koku krāja 2008. gadā bija 647 mlj kbm, 2020 – 681 mlj kbm

Latvijas meža aritmētika 2008 - 2020: 647 – 126 = 681



Mūsu situācija un iespējas nākotnē





Un mūsu valsts mežos….

• 17,4 % no LVM mežu kopplatības un 21 % no visu zemju (meži, purvi, 
lauksaimniecības zemes, ūdeņi) kopplatības LVM apsaimnieko ar mērķi – dabas 
aizsardzība

Nosaukums

Platība, tūkst. ha
Skaits,

tūkst.gab.kopā mežs

ES nozīmes un Latvijas aizsargājami biotopi , t.sk. dabisko mežu    biotopi 101 92

Aizsargājamu augu, bezmugurkaulnieku u.c. sugu atradnes 22

Aizsargājamo putnu ligzdošanas vietas 4 4

Medņu riesti:

Riesta vietas 10 9 393

Riesta teritorijas 91 77 280

• LVM identificētās dabas vērtības 

Nosaukums

Platība, tūkst.ha
Skaits,

gab.
kopā mežs

Ekomeži dabai
218 156 315

Ekomeži rekreācijai
33 31 81

Vides izziņas un atpūtas vietas
377



Piemēram: LVM meža resursu dinamikas prognozes atbilstoši apstiprinātajiem galvenās  cirtes 
apjomiem

Rezerves 
fonds
(neizmantotās 
rezerves)

NEIZMANTOTĀS REZERVES
VALSTS BUDŽETS 2021

No likumprojekta par valsts budžetu 
2021.gadam izriet, ka valsts konsolidētā 
budžeta ieņēmumi būs 9,579 miljardi eur, 
kas ir par 328 miljoniem eur mazāk nekā 
2020.gada budžetā
Budžeta izdevumi prognozēti 10,758 
miljardu eur apmērā, kas, salīdzinot ar šī 
gada budžetu, ir par 744 miljoniem eur
vairāk.
IKP faktiskajās cenās prognoze 
2021.gadam ir 30,02 miljardu eur apmērā. 
Maksimālais valsts parāds 2021.gada 
beigās noteikts 14,44 miljardu eur
apmērā. 
Pašvaldību aizņēmumu kopējais 
palielinājums paredzēts 268,12 miljonu 
eiro apmērā.

Avots: www.zemeunvalsts.lv

• Neizmantoto rezervju krāja 195 milj. m3 ,
• Neizmantoto rezervju augošo koku vērtība 4.8 miljardi eiro,  
• Neizmantoto rezervju aizņemtā platība 0.8 milj.ha , jeb 25% no 

mežaudžu aizņemtās platības
• Šo rezervju ilgtspējīga izmantošana varētu dot lielu  pienesumu 

Latvijas ekonomikai. 
• Augoša koka viena eiro vērtībai, kokrūpniecībā tiek pievienota 6-12 

eiro vērtība. 
• Tātad kokrūpniecības pievienotās vērtības potenciāls ir papildus 29 

miljardi eiro. 

Koku ciršanas 
apjomi

Kokaudžu
krāja



Mums, Latvijā, jāievēro, ka…

• Ikvienai dalībvalstij būs jāpaveic sava daļa darba, kura apjoms 
nosakāms, pamatojoties uz objektīviem ekoloģiskiem kritērijiem un 
atzīstot, ka biodaudzveidības kvantitāte un kvalitāte katrā valstī 
atšķiras!!! 

• «Tā kā ES attālākie reģioni ir biodaudzveidības ziņā sevišķi 
augstvērtīgi, īpaša vērība būs jāvelta turienes tropisko un subtropisko 
jūras un sauszemes ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai…»



Saimnieciskās darbības pārmērīga ierobežošana 
samazina zemes īpašumu vērtību un saimnieciskās 
darbības ekonomisko efektivitāti!

https://www.scmp.com/business/global-economy/article/1956350/finding-balance-between-economic-and-environmental



Avots: Luminor pētījums



Latvijas meža nozare

Mežsaimniecība un kokapstrāde - īpašā statusā reģionu ekonomikai

Lielākās eksporta nozares topošajos novados. Ja tumšākā krāsā – nozare veido >50%

34

Avots: Luminor pētījums



Latvijas meža nozare

Ekonomiskā ģeogrāfija Latvijas novados «vecajā versijā»

Lielākās eksporta nozares esošajos novados un pilsētās. Ja tumšākā krāsā – nozare veido >50%
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Avots: Luminor pētījums



Deklarācijā par Ministru Kabineta iecerēto darbību
2019

• Pilnveidosim normativ̄o regulējumu, lai sekmētu lauksaimnieku, mežsaimnieku, 
zivsaimnieku un ražotāju kooperativ̄u izveidi un to attīstib̄u, 

• Sadarbi ̄bā ar meža nozares organizācijām izstrādāsim ar mežsaimniecib̄as jomu 
saistit̄o normativ̄o aktu grozījumus, lai nodrošinātu Latvijas konkurētspēju Baltijas 
jūras reģionā, balstoties uz meža ilgtspējiḡas apsaimniekošanas principiem, 
nepieļausim saimnieciskajai darbībai paredzēto meža platību samazināšanos. 

• Atbalstis̄im līdzeklu̧ piešķiršanu no valsts pamatbudžeta meža statistiskās 
inventarizācijas veikšanai, ņemot vērā tās nozim̄i tautsaimniecībā visas valsts 
mērogā. 

• Atbalstis̄im Eiropas Savienib̄as, valsts un valsts mežu apsaimniekotāju finanšu 
līdzeklu̧ izmantošanu meža infrastruktūras uzlabošanai, meža ekonomiskās vērtib̄as 
celšanai un klimata izmaiņu ietekmes mazināšanai. 

• Izstrādāsim jaunu un pilnveidosim esošo normatīvo regulējumu 
lauksaimniecib̄as un mežsaimniecib̄as nozaru produkcijas izmantošanai farmācijā, 
būvniecībā, enerģētikā un citās nozarēs, attis̄tot bioekonomiku un nodrošinot 
augstāku pievienoto vērtib̄u pieejamajiem resursiem. 



BET…



Darbības principi – «zaļā vara»

Zaļās NVO
«Labdarības 

fondi»
«Investīciju 

fondi»
Intereses KontroleIntereses

PAKALPOJUMI

AKTIVITĀTES

RĪCĪBA







Globāli un «uz vietām»«Lai gan tiesībakti atbilst
paredzētajam mērķim, ar
īstenošanu tik labi
nesokas60. Tas ārkārtīgi
kaitē biodaudzveidībai un
rada ievērojamas
ekonomiskās izmaksas61.
Tāpēc šīs
stratēģijas pamatā likta
ES vides tiesībaktu
pilnīga īstenošana un
izpildes panākšana, un tā
prasīs prioritāru politisko
atbalstu, finansiālos
resursus un cilvēkresursus»



Pretspars «oponentiem» un «panikas cēlājiem», atbalsts 
meža un saistītajām nozarēm

• Lobija darbs(Lobisms ir ilgtermiņa un koordinēta darbība, atbilstoši spēkā 
esošajai likumdošanai, kuru veic ar mērķi ietekmēt publisko lēmumu 
pieņemšanu, izmantojot tiešu attiecību veidošanu, instrumentu un 
informācijas lietošanu, lai veidotu dialogu ar publisko lēmumu pieņēmējiem.)

• Publicitāte un aktivitātes sabiedriskajā un informatīvajā telpā

• Darbs ar valsts un pašvaldību institūcijām

• Sadarbība ar LVMI «Silava», LLU un Daugavpils Universitāti 

• Sadarbība ar meža un saistīto nozaru NVO

• Rīcības koordinēšana ar sadarbības partneriem un publiskajiem medijiem

• Aktīva dalība Normatīvo aktu izstrādē, Meža pamatnostādņu, Zemes politikas 
un Kūdras stratēģijas izstrādes procesos utt.

• Operatīvo jautājumu risināšana Zemkopības ministrijas līmenī

• Semināri, tikšanās, sanāksmes, darbu plānošana un realizācija…



• Latvijas mežu apsaimniekošana ir ilgtspējīga un starptautiski atzīta;

• Latvijas meža nozares produkcija ir konkurētspējīga ar augstu pievienoto 
vērtību un atbilst starptautisko un vietējo tirgu vajadzībām;

• Meža un saistīto nozaru attīstībai atbilstošs izglītības un zinātniskais 
potenciāls un cilvēkresursu prasmju līmenis



Meža un saistīto nozaru portāls visai sabiedrībai 

https://www.zemeunvalsts.lv/mezs-ir-nacis-
klat-meza-ir-vairak-
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Latvijas Meža Programma 2020
Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs

Māris Liopa
www.lmsp.lv

www.zemeunvalsts.lv


