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"
Šobrīd Latvijas Mežu sertifikacijas padome ( LMŠP ) ir viena no lielakajam nevalstiskajam
organižacijam Latvija, LMŠP veido 31 organižacija, užnemumi un individualie biedri, to
skaita ir parstaveti 1,9 milj. ha Latvijas mežu apsaimniekotaju, 2 sertifikacijas iestades, 2
Universitates, Mežžinatnes instituts “Šilava”, arodbiedrības, vides un socialas nevalstiskas
organižacijas, kopa parstavot apmeram 25 000 Latvijas iedžīvotaju. Latvijas Mežu
sertifikacijas padome kops 2001.gada veido un užtur Latvijas sabiedrība ižpratni par
ilgtspejīgu mežsaimniecību, kura atbilst tas interesem, ir vidi saudžejosa, sociali atbildīga
un ekonomiski pamatota, vienlaicīgi, neierobežojot Latvijas Republikas Šatversme
noteiktas žemes īpasnieku tiesības.
Latvijas Mežu sertifikacijas padome ar starptautiskas mežsaimniecības sertifikacijas palīdžību
atbalsta un veicina mežu ilgtspejīgu apsaimniekosanu, ka arī atbalsta un veicina godīgas,
sabiedrībai parskatamas un užnemejdarbībai labvelīgas vides veidosanu un užturesanu
Latvija.
Ta ka Parresoru koordinacijas centrs ižstradajis konceptualo žinojumu par
iespejamiem risinajumiem, lai turpinatu Ekonomiskas sadarbības un attīstības
organižacijas (EŠAO, angliski – OECD) vadlīnijas ieklauto labas korporatīvas parvaldības
principu ieviesanu valsts un pasvaldību kapitalsabiedrības, ka arī nodrosinatu viržību už
brīva tirgus apstaklos darbojosos vai tadu valsts kapitalsabiedrību parvaldības funkciju
pakapenisku centraližaciju, kuras neīsteno valsts politiku attiecīgaja nožare, užsakot valsts
kapitala dalu turetaja funkciju pakapenisku nodosanu vienam profesionalam valsts
kapitaldalu turetajam, un žinojuma ietvertas ižmainas tiesi skar Latvijas valsts mežu
apsaimniekotaju - AŠ “Latvijas valsts meži” ( turpmak – LVM ), Latvijas Mežu sertifikacijas
padome iepažīstoties ar so žinojumu užskata, ka nav lietderīgi atbalstīt jauna centraližeta
valsts kapitala dalu parvaldītaja ižveidi, kura kapitala dalu turetaja funkcijas nodrosinatu
Parresoru koordinacijas centrs, jo paredžeto parvaldības ižmainu režultata netiks
nodrosinata Latvijas valsts mežu ilgtspejīga ižmantosana.
Ilgtspejīga meža apsaimniekosana ir bijusi galvena mežu apsaimniekosanas koncepcija
jau ilgu laiku, jo ilgtspejīgas attīstības jedžiens tika plasi atžīts par sabiedrības galveno
merki 90. gadu sakuma.
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Termins Helsinku režolūcijā H1 1993 tika definēts kā “mežu un meža zemju apsaimniekošana un izmantošana tādā veidā un tādā apjomā, kas saglabā to bioloģisko daudzveidību, produktivitāti, reģenerācijas spēju, vitalitāti un to potenciālu,
kas tagad un nākotnē nozīmīgas ekoloģiskas, ekonomiskas un sociālas funkcijas vietējā, 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 pamatnostādnes 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 pienācīga užlabošana;
5. Meža apsaimniekošanas funkciju užturēšana, saglabāšana un atbilstoša užlabošana (īpaši augsne un ūdens); un
6. Citu sociāli ekonomisko funkciju un nosacījumu užturēšana.
Ņemot vera ieprieks teikto, Latvijas Mežu sertifikacijas padome saskata nopietnus
riskus Latvijas mežu ilgtspejīgas apsaimniekosanas nodrosinasanai, kas balstas ne
tikai už ekonomiskiem apsverumiem, bet arī už socialo atbildību un biologiskas
daudžveidības nodrosinasanu. Parresoru koordinacijas centra konceptualaja
žinojuma ir saskatamas vienīgi ekonomiskas intereses, bet citu OECD valstu pieredže
rada, ka nav lietderīgi valsts kapitalsabiedrības parviržīt no nožaru ministrijam už
citam parvaldes strukturam. Ipasi tas attiecas už dabas resursu parvaldības
užnemumiem, kur ir vitali svarīgi ieverot ilgtspejības pamatprincipus, kas ir saistosi
musu valstij. Ņav pielaujams, ka tiek noteikta komercialo merku prioritate par vides
un socialo interesu ieverosanu – tadejadi tiek ižjaukta paritate un apdraudeta
līdžsvarota meža resursu ižmantosana visas sabiedrības intereses.
AŠ “Latvijas valsts meži” no 10 strategiskajiem merkiem – 7 merki ir saistīti ar
nekomercialiem merkiem
Jaužsver, ka Latvijas mežu nožare ir starptautiski atžīta un valsts mežu
apsaimniekotajs AŠ “Latvijas valsts meži” ir sertificets atbilstosi abam popularakajam
Mežu sertifikacijas programmam – FŠC https://ic.fsc.org/en un PEFC
http://pefc.org/ un užnemuma ilgtspejības atbilstība tiek ižverteta 16 ikgadejos
auditos, kurus veic starptautiski akreditetas sertifikacijas organižacijas, tadejadi
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ierindojot Latviju arī starp TOP 5 Pasaules valstīm pec FŠC sertificetajam mežu
teritorijam pret kopejam mežu teritorijam valstīm https://ic.fsc.org/preview.factsfigures-july-2016.a-6045.pdf.
LMŠP ka organižaciju, kas nodarbojas ar ilgtspejīgas mežsaimniecības jautajumu
risinasanu valstī, rada bažas valsts kapitalsabiedrību parvaldības funkciju centraližacija,
īpasi saistība ar meža nožari, kur meža ilgtspejīgas apsaimniekosanas nodrosinasana ir
valsts attīstības garants. Šī principa neieverosana var kaitet gan valsts konkure tspejai
starptautiskajos tirgos, gan valsts reputacijai. Pastavīgi ir nepieciesama sadarbība starp
sabiedrības interesu grupam arī veicot ekonomisku funkciju īstenosanu – bež patiesas
paritates starp vides, ekonomiskajam un socialajam interesem nav iespejams īstenot tos
merkus, kas ir noradīti valsts attīstības strategiskajos dokumentos un valdības deklaracija.
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 cienu,
Latvijas Mežu sertifikacijas padomes priekssedetajs
Maris Liopa
Latvijas Mežu sertifikacijas padomes ižpilddirektors
Pauls Revelis
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