
Eiropas Zaļā kursa izaicinājumi 
un ietekme uz Latvijas meža 

nozares attīstību

Dr.silv. Dagnis Dubrovskis

LLU MF Meža izmantošanas katedras vadošais pētnieks



ES ZAĻĀ KURSA IDEJA UN IZAICINĀJUMI:

ATKARĪBA

Pārmaiņu riski
Reputācijas riski Fiziskie riski

IETEKME

Seši vides mērķi : 
1. klimats- pārmaiņu mazināšana, 
2. pielāgošanās klimata izmaiņām, 
3. ūdens un ilgtspējīga izmantošana un 

aizsardzība jūras resursi, 
4. pāreja uz aprites ekonomiku, 
5. piesārņojuma novēršana un kontrole, 
6. bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 

aizsardzība un atjaunošana.



VIDES IETEKMES PĒDA

Produkta vides pēdas nospiedumsOrganizācijas vides pēdas nospiedums

Uzņēmumu pārvaldības un 
ražošanas procesu radītā 

ietekme uz vidi. 

Tā ietver visus posmus — no izejvielu ieguves līdz 
apstrādei, izplatīšanai, izmantošanai un aprites cikla beigu 
procesiem, kā arī visus ar to saistītos būtiskos ietekmes uz 

vidi un veselību aspektus, ar resursiem saistītos draudus un 
apgrūtinājumus sabiedrībai.

Produktu izmantošanas līdz 
aprites cikla beigu procesiem 

radītā ietekme uz vidi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H0179&from=LV

Eiropas komisijas ieteikums par kopīgu metožu izmantošanu produktu un organizāciju aprites cikla ekoloģisko raksturlielumu mērīšanai un uzrādīšanai

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H0179&from=LV


Produktu dzīves cikla (LCA) radītās ietekmes analīze

izejmateriāls ražošana transportēšana lietošana Produkta dzīves cikla beigas

Ogleklis mežā

Koksnes produktos ietvertais ogleklis

LCA robežas Paplašinātās LCA robežas

Fosilās degvielas 
emisijas

Ogleklis atmosfērā



Taksonomija balstīta uz diviem visaptverošiem principiem -
būtisks ieguldījums un būtisks kaitējums (DNSH) . ES taksonomijas principi 
paredz nosacījumu: saimnieciskai darbībai ir jāsniedz būtisks ieguldījums vismaz 
viena vides mērķa sasniegšanā un tā nedrīkst radīt būtisku kaitējumu pārējiem 
pieciem, kā arī tai ir jāatbilst minimālajām sociālajām garantijām.

https://www.ecostarhub.com/wp-content/uploads/2017/06/State-of-European-
Markets-2017-Biodiversity-Offsets-and-Compensation.pdf

Paredzamā ietekme
Izvairīšanās
Samazināšana
Atjaunošana/atveseļošana
kompensēšana

Ietekmes mazināšanas hierarhija

Kompensācijas
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ietekmes mazināšanas hierarhijas koncepcija

https://www.ecostarhub.com/wp-content/uploads/2017/06/State-of-European-Markets-2017-Biodiversity-Offsets-and-Compensation.pdf


Cilvēces radītās ietekmes uz vidi kompensācijas 
aktīvu izveidošana:

Oglekļa piesaistes kredīti:
• Maksājumi par zemes oglekļa piesaisti
Ūdens:
• Ūdens kvalitātes un barības vielu 

tirdzniecība
• Slāpekļa emisiju kompensāciju programmas
Bioloģiskā daudzveidība
• Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas, 

atjaunošanas un aizsardzības maksājumi
• Mitrāju aizsardzība, atjaunošana, 

saglabāšana

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/biodiversity-eu-aims-to-protect-30-of-land-and-sea/

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/biodiversity-eu-aims-to-protect-30-of-land-and-sea/


Zaļā kursa ietekme uz ilgtspējīgu meža resursu 
apsaimniekošanu

• ES Klimata pakete «Fit for 55» (Piemērots 55)

• ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 
(saimnieciskās darbības ierobežojumi un 
stingrākas prasības)

• ES Klimata likums, ZIZIMM regulējums (SEG 
izmešu kompensēšana ar meža radīto SEG 
piesaisti)

• ES Meža stratēģija (mežsaimniecības mērķu un 
prioritāšu pārskatīšana)

• Atjaunojamo energoresursu direktīva RED (meža 
biomasas izmantošanas enerģētikā regulēšana)

• ES Zaļā Taksonomija (ilgtspējīgas darbības 
klasificēšanas sistēma)

COP26 samits pulcēja puses, lai 
paātrinātu Parīzes nolīguma un ANO 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām mērķu sasniegšanu.



Klimata neitralitātes mērķa sasniegšana līdz 2050.gadam:

• Mežam, kā CO2 piesaistītājam 
var būt nozīmīga loma klimata 
neitralitātes sasniegšanā. Tāpēc 
politikā uzsvērta meža 
degradēšanas novēršana.

• Koksnes ieguve tiek pakārtota 
klimata mērķim un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai.

Meža apsaimniekošanas mainīgās prioritātes 

Ekonomiskā rentabilitāte Koksnes ražošana

Bioloģiskā daudzveidība,
klimata neitralitāte

1990

2000

2021

2008

?



Diskusijas par definīcijām. Vai definīcijas atbilst meža ekonomikas, 
sociālo un vides funkciju ilgtspējīgas nodrošināšanas jēgai:

• Kas ietilpst stingri aizsargājamās teritorijās (primārie meži, veci meži 
(old growth forest), citi...)?

• Pēc kādiem nosacījumiem jānosaka, kādām teritorijām nosakāms 
aizsargājamo teritoriju režīms)?

• Kā noteikt ilgtspējības principiem atbilstošu meža apsaimniekošanu?

• Kas ir daudzfunkcionāla mežsaimniecība?

• Kas ir dabai tuva un dabai tuvāka mežsaimniecība?

• ... 



«Fit for 55» pakotne un ES Meža stratēģijas 
projekts rada jautājumus...

https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/six-eu-countries-
strongly-condemn-commissions-eu-forest-strategy/

5.oktobrī, izplatītajā kopīgajā paziņojumā Vācijas, Francijas, Somijas, 
Zviedrijas, Slovākijas un Austrijas mežsaimniecības ministri, kas sarīkoja 
neformālu divu dienu sanāksmi Vīnē, neskopojās, sūdzoties par 
stratēģiju.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389934121002021

ES klimata pakete “Fit for 55” – abpusgriezīgs zobens eiropiešiem, to mežiem un 
kokrūpniecībai

https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/six-eu-countries-strongly-condemn-commissions-eu-forest-strategy/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389934121002021


ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. gadam:
prasības esošā situācija mērķis piezīmes
Stingri aizsargāt

visus primāros

(neskartie) un 

vecaudzes mežus

ES kopā 3%

LV 3,5%

10% no sausszemes

teritorijas

Pieaugušie, pāraugušie 

meži: 

ES 12,6%

LV 24.6%

Palielināt 

aizsargājamās dabas 

teritorijas

Pēc VMD datiem valstī 13,8 % 

platību aizņem meži, kuros pastāv 

kāds no mežsaimnieciskās 

darbības aprobežojumiem: 3,5 % 

aizliegta ir mežsaimnieciskā 

darbība, 6,7% - kailcirte, 2,6% -

kopšanas un galvenā cirte, 1,0 % -

galvenā cirte.

30% no sausszemes 

teritorijas

Kā tiks dalīts attiecībā uz

dažādām ekosistēmām?

Iestādīt 3 miljardus 

koku vietās, kur tie 

iepriekš nav auguši

Kopā aptuveni 0.3-

0.6 milj.ha

(LV ekv. 1.2milj.ha)

Vēl nav izlemts, kā šis

mērķis tiks sadalīts starp

valstīm



ES Meža stratēģija
prasības esošā situācija mērķis piezīmes
ES meža kvalitāte

jāuzlabo nosakot

juridiski saistošus dabas 

aizsardzības mērķus

mežiem

»viss ir slikti» ES meža kvalitāte

jāuzlabo

kvalitāte nav definēta. EK 

izstrādās jaunu brīvprātīgu 

sertifikācijas sistēmu

Meža “dabiskošana” »viss ir slikti» Atjaunot “pagātnes

kondīciju”

Netiek ņemti vērā 

mežzinātnes sasniegumi 

un radītais efekts, kā arī 

adaptēšanās klimatam
ilgtspējīgas koksnes 

izmantošanas 

veicināšana būvniecības 

nozarē

Laika posmā no 2000. 

līdz 2015. gadam neto 

gada koksnes apjoms 

ES-27 valstīs 

palielinājās no 395 

miljoniem m3 līdz 551 

miljonam m3 

koksnes apjomu 

piegādes stabilitāte 

būvniecībā

Koksne ir nozīmīga arī citās

izmantošanās jomās

(iepakojums, tekstils,

papīrs, biodegviela)





Atjaunojamo energoresursu direktīva (RED)

prasības esošā situācija mērķis piezīmes

Samazināt meža

biomasas lomu

ilgtspējīgas bioenerģijas

ražošanā

Ilgtspējīga bioenerģija

pašlaik veido 12% no 

kopējā ES enerģijas

avotu kopuma, 2017. 

gadā no mežiem

iegūta biomasa veidoja

69% no kopējās

enerģijas ražošanai

izmantotās biomasas

ir būtiski jāierobežo

dažu koksnes veidu

izmantošana enerģijas

ražošanā

Lai izvairītos no mežu

ekosistēmu degradācijas

un nodrošinātu mežu

funkciju ilgtspējību,

izskan aicinājums meža

biomasu izslēgt no ES 

atjaunojamās enerģijas

politikas



Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas
un mežsaimniecības regulējums (ZIZMM/LULUCF)

prasības esošā situācija mērķis piezīmes

Palielināt oglekla

piesaisti ES.

Mežs ES absorbē 268 

miljonus t CO2 gadā 

“FitFor55” ir vērsta uz

meža oglekļa

absorbciju, un tās

mērķis ir palielināt to 

absorbējošo ietekmi līdz

310 miljoniem t CO2 

2030. gadā.

Šo pieaugumu var 

sasniegt dažādos veidos: 

1) palielināt mežu neto

pieaugumu par aptuveni

15%, vienlaikus

saglabājot to pašu

kokmateriālu ieguves

līmeni, 2) atteikties no 

mežizstrādes kādā meža

platības daļā vai 3) 

palielināt meža platību.



SF (sustainable

finance) Tips

Radītā vērtība Faktoru ranžēšana Optimizēšana Laika perspektīve

Finansējums kā parasti 

(Finance as usual)

Akciju vērtība F Max F īstermiņa

SF 1.0 Precizēta akciju vērtība F>>S un E Max F ņemot vērā S un 

E

īstermiņa

SF 2.0 Akciju vērtība atbilstoši 

“Trīskāršai apakšējai 

līnijai” TBL*

I=F+S+E Optimizēt I Vidēja termiņa

SF 3.0 Kopējo labumu vērtība S un E>F Optimizēt S un E  

pakļauts F

Ilgtermiņa

F= finansiālā vērtība; S= sociālā ietekme; E= vides ietekme; I= integrētā vērtība, SF 1.0. Maksimizēt F pakļaujot nelieliem S un E ierobežojumiem.
*TBL - Triple bottom line (vai kā citādi norādīts kā TBL vai 3BL ) ir grāmatvedības sistēma ar trim daļām: sociālo, vides (vai ekoloģisko) un finanšu. Dažas
organizācijas ir pieņēmušas TBL sistēmu, lai novērtētu savu sniegumu plašākā perspektīvā, lai radītu lielāku biznesa vērtību.
https://en.wikipedia.org/wiki/Triple_bottom_line

Finanšu ilgtspējības ietvars (SF) pieprasa īstenot meža apsaimniekošanas plānošanas 
paradigmu izmaiņas
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https://books.google.lv/books?id=zoN8DwAAQBAJ&pg=PA12&hl=lv&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=banking&f=false

https://en.wikipedia.org/wiki/Triple_bottom_line
https://books.google.lv/books?id=zoN8DwAAQBAJ&pg=PA12&hl=lv&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=banking&f=false


• UZLABOT BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS STĀVOKLI 
SAMAZINOT SAIMNIECISKAI DARBĪBAI PIEEJAMĀS 
PLATĪBAS

• PALIELINĀT MEŽA DEVUMU OGLEKĻA PIESAISTĒ 
SAGLABĀJOT OGLEKĻA PIESAISTI ORGANISKĀS 
AUGSNĒS (IEROBEŽOT APSTĀKĻUS 
MEŽSAIMNIECĪBAS EFEKTIVITĀTES 
PAAUGSTINĀŠANAI UN KOKU CIRŠANAI)

• NODROŠINĀT PIEPRASĪJUMU PĒC KOKSNES, KĀ 
ATJAUNOJAMA RESURSA, NEPALIELINOT CIRŠANAS 
APJOMUS

• NODROŠINĀT DARBA VIETAS UN IENĀKUMUS 
SAMAZINOT RAŽOŠANAS INTENSITĀTI UN 
EKONOMISKO EFEKTIVITĀTI

• NODROŠINĀT MEŽA SOCIĀLĀS FUNKCIJAS (ATPŪTA, 
LABKLĀJĪBA, VESELĪBA, LAUKU ATTĪSTĪBA), 
IEROBEŽOJOT TERITORIJU PIEEJAMĪBU



https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:749e04bb-f8c5-11ea-991b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:749e04bb-f8c5-11ea-991b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020SC0176

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE 
COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 

COMMITTEE OF THE REGIONS Stepping up Europe’s 2030 climate ambition Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people

SWD/2020/176 final

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020SC0176


Prognozēta ES normatīvo aktu potenciāli 
noteikto ierobežojumu ietekme
• OPTIMIZĒTS – optimālais mežsaimniecības attīstības scenārijs bez Zaļā 

Kursa ietekmes
• OPTIMIZĒTS +FRL – meža apsaimniekošana atbilstoši patreiz ES noteiktajam 

SEG meža references līmenim
• IEROBEŽOTS – optimālais mežsaimniecības attīstības scenārijs nodrošinot 

ES Bioloģiskās daudzveidības prasības (10%; 30%)
• IEROBEŽOTS+FRL – mežsaimniecības scenārijs atbilstoši esošajam SEG meža 

references līmenim un ES Bioloģiskās daudzveidības prasībām
• LULUCFMIX- saistības FitFor55 izpildei atbilstoši 50% līmenim un 

Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas prasībām
• LULUCF+ - saistības FitFor55 izpildei atbilstoši 55% līmenim un Bioloģiskās 

daudzveidības stratēģijas prasībām



Zaļā kursa potenciālā ietekme uz ikgadējiem ciršanas apjomiem valstī

13.12   12.48    12.13 12.27 9.54              8.23

Pieņemot Fit for 55 paketi esošā redakcijā, sagaidāma ievērojama koku ciršanas apjoma samazināšanās – 3-4milj.m3. gadā

m3



Zaļā kursa potenciālā ietekme uz meža kapitāla vērtību un potenciālo 
peļņu zemes īpašniekiem valstī kopā



0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Ikgadējā izmantojamā vidējā krājas pieauguma tendences, m3/ha gadā 

OPTIMIZĒTS OPTIMIZĒTS+FRL ierobežojumi ierobežojumi+FRL

LULUCFMIX LULUCF+ Linear (OPTIMIZĒTS) Linear (OPTIMIZĒTS+FRL)

Linear (ierobežojumi+FRL) Linear (LULUCFMIX) Linear (LULUCF+)

Strauja klimata mērķu sasniegšana uz  koku ciršanas apjomu samazināšanas rēķina var nodrošināt SEG piesaistes palielināšanos 
īstermiņā (līdz 2030.gadam), bet nenodrošina maksimāli iespējamo SEG piesaisti ilgtermiņā. Īstermiņā panāktajam efektam būs 
ietekme līdz 2050.gadam. Pēc tam, samazinoties jaunaudžu, vidēja vecuma audžu un briestaudžu īpatsvaram, SEG piesaistes 
ievērojamo saruks.



• Ietekme uz koksnes eksporta apjomiem Latvijā, kādi -800milj.eur gadā...

• Ietekme uz nodarbinātību Latvijas meža nozarē, kādi -14 tk. darbavietu...

• Ietekme uz sociālekonomisko situāciju reģionos?

• Nodokļu ieņēmumi?

Pēdējās desmitgadēs Eiropas meža kopējā platība, 
koksnes piegāde un oglekļa krājumi ir palielinājušies. 
Vai tas turpināsies nākamajās desmitgadēs, ir 
apšaubāms. Normatīvo aktu analīze liecina, ka ES 
varētu uzlabot savu holistisko skatījumu uz mežu un 
kokrūpniecības nozari. 
Fit for 55 pasākumi lielā mērā raksturo ekoloģisko 
perspektīvu, neņemot vērā faktu, ka mežs nodrošina 
arī sociālās funkcijas (piemēram, atpūta, labklājība, 
veselība, lauku attīstība) un ekonomiskās funkcijas 
(piemēram, nodarbinātība, ieņēmumi). Jo īpaši, 
ņemot vērā klimata neitralitāti, meža 
apsaimniekošana vienmēr ir jāaplūko saistībā ar 
koksni kā atjaunojamu izejvielu. 



Politiskajās diskusijas sākušās jau tagad.  Sociāli 
ekonomiskie jautājumi (nodarbinātība, ienākumi, 
lauku attīstība) iegūs papildus nozīmi. Izstrādājot 
politiku, Eiropas Komisijai būtu jāņem vērā tas, ka 
meži atrodas saspīlējuma zonā starp pretrunīgām 
sabiedrības prasībām un politiskajām vajadzībām. 
Ja ir jāizstrādā politika, kas rada plašu sociālo 
vienprātību, nedrīkst dominēt īpašās intereses... 



PALDIES PAR UZMANĪBU!
Dagnis.Dubrovskis@llu.lv


