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RĪKOJUMS 

Rīgā 

 

 

17.10.2017       Nr. 137 

 

 

Par Meža konsultatīvo padomi 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 19.panta trešo daļu un 

Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija noteikumu Nr.473 „Meža konsultatīvās padomes 

nolikums” 7., 8., 9., 10., 11. un 21.punktu: 

1. Apstiprināt Meža konsultatīvo padomi (turpmāk – padome) šādā sastāvā: 

Padomes priekšsēdētājs: 

 

Jānis Dūklavs, zemkopības ministrs 

Padomes locekļi:  

Publisko mežu 

īpašnieku un 

pārvaldītāju interešu 

grupa:  

Roberts Strīpnieks, AS „Latvijas valsts meži” 

prezidents 

Juris Buškevics, SIA „Rīgas meži” valdes loceklis  

Privāto mežu īpašnieku 

un pārvaldītāju interešu 

grupa: 

 

Arnis Muižnieks, biedrības „Latvijas Meža īpašnieku 

biedrība” valdes priekšsēdētājs  

Grigorijs Rozentāls, Mežsaimniecības pakalpojumu 

kooperatīvās sabiedrības „Mežsaimnieks” vadītājs 

Kokrūpniecības interešu 

grupa: 

Indulis Kovisārs, biedrības „Latvijas Kokrūpniecības 

federācija” padomes priekšsēdētājs 

Artūrs Bukonts, biedrības „Latvijas Kokapstrādes 

uzņēmēju un eksportētāju asociācija” valdes loceklis 

Aivars Einauss, biedrības „Asociācija „Latvijas 

Mēbeles”” padomes priekšsēdētājs  

Kristaps Klauss, biedrības „Latvijas Kokmateriālu 

ražotāju un tirgotāju asociācija” valdes loceklis 

Meža nekoksnes vērtību 

apsaimniekotāju interešu 

grupa: 

Māris Liopa, biedrības „Latvijas meža īpašnieku un 

apsaimniekotāju konfederācija” valdes priekšsēdētājs  



Meža apsaimniekošanas 

pakalpojumu sniedzēju 

interešu grupa: 

Andrejs Cunskis, biedrības „Latvijas Mežizstrādātāju 

savienība” izpilddirektors 

Leonards Līpiņš, biedrības „Latvijas Kokmateriālu 

pārdevēju biedrība” valdes loceklis 

Antons Orinskis, biedrības „Latvijas Koksnes 

kvalitātes ekspertu savienība” prezidents 

Vides un dabas 

aizsardzības interešu 

grupa: 

Viesturs Ķerus, biedrības „Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība” valdes priekšsēdētājs 

Jānis Rozītis, nodibinājuma „Pasaules dabas fonds” 

direktors 

Jānis Priednieks, nodibinājuma „Latvijas Dabas fonds” 

padomes loceklis 

Darba ņēmēju interešu 

grupa: 

Aivars Sīmansons, arodbiedrības „Latvijas Meža 

nozaru arodu biedrība” priekšsēdētājs 

 

2. Apstiprināt padomes padomdevējus šādā sastāvā: 

Juris Jātnieks 

 

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors 

Linards Sisenis 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes 

dekāns  

Guntis Brūmelis Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Botānikas un 

ekoloģijas katedras vadītājs 

Raimonds Bērmanis SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

filiāles „Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs” 

direktors 

Aivars Žūriņš Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošais 

pētnieks 

Jurģis Jansons Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta „Silava” direktors 

Uldis Spulle  SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un 

attīstības institūts” direktora vietnieks zinātniskajā darbā 

Ilze Brante Ogres Valsts tehnikuma direktore 

Sniedze Sproģe biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” padomniece 

Arvīds Ozols 

Jānis Birģelis 

Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors 

Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža 

nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītāja vietnieks 

Andis Krēsliņš Valsts meža dienesta ģenerāldirektors 

Daiga Vilkaste  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Dabas aizsardzības departamenta direktore 

 

3. Noteikt, ka padomes locekļu un padomdevēju pilnvaru laiks ir līdz 2019.gada 

20.februārim. 

4. Padomes sekretariāta funkcijas pildīt Zemkopības ministrijas Meža 



departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļai. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Zemkopības ministrijas 2017.gada 4.jūlija 

rīkojumu Nr.106 „Par Meža konsultatīvo padomi”. 

 

 

Zemkopības ministrs J.Dūklavs  

 
Mīkule  

67027553  

Mara.Mikule@zm.gov.lv 

 

Kopijas: Zemkopības ministrijas Meža departamentam 

Zemkopības ministrijas Juridiskajam departamentam 

Zemkopības ministrijas Iekšējai audita nodaļai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

Valsts meža dienestam 

AS „Latvijas Valsts meži” 

SIA „Rīgas meži” 

biedrībai „Meža īpašnieku biedrība” 

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai „Mežsaimnieks” 

biedrībai „Asociācija „Latvijas Koks”” 

biedrībai „Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija” 

biedrībai „Asociācija „Latvijas Mēbeles”” 

biedrībai „Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija” 

biedrībai „Latvijas Mežizstrādātāju savienība” 

biedrībai „Latvijas meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija” 

biedrībai „Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība” 

biedrībai „Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība” 

biedrībai „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”  

nodibinājumam „Pasaules dabas fonds” 

nodibinājumam „Latvijas Dabas fonds”  

arodbiedrībai „Latvijas Meža nozaru arodu biedrība”  

Dabas aizsardzības pārvaldei  

Latvijas Lauksaimniecības universitātei  

biedrībai „Latvijas Pašvaldību savienība”  

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātei  

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”  

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtam 

Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam „Silava”  

SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”  

Ogres Valsts tehnikumam 
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