


Ķīmiskais elements Īpatsvars

Skābeklis 65%

Ogleklis 18,5%

Ūdeņradis 9,5%

Slāpeklis 3,2%

Kalcijs 1,5%

Fosfors 1%

Kālijs 0,4%

Pārējie <1%

Sērs 0,3%

Nātrijs 0,2%

Meža nozares galvenā resursa ķīmiskais sastāvs



Ķīmiskais elements Īpatsvars cilvēka ķermenī

Skābeklis 65%

Ogleklis 18,5%

Ūdeņradis 9,5%

Slāpeklis 3,2%

Kalcijs 1,5%

Fosfors 1%

Kālijs 0,4%

Pārējie <1%

Sērs 0,3%

Nātrijs 0,2%

Meža nozares galvenā resursa ķīmiskais sastāvs



CO2

CH4

N2O
SO2

CO

NOx

Meža nozares galvenā resursa ķīmiskais sastāvs











«Zaļais kurss» viennozīmīgi ietekmē, bet neatbild uz meža nozarei 
eksistenciāliem jautājumiem? 

• Mērķis ir preču patēriņu būtiski samazināt vai «nezaļu» aizstāt ar «zaļu»?

• Latvijas kopumā un katras atsevišķās nozares egoisma līmenis?

• Vai «Zaļais kurss» nav mainījis definīcijas terminiem «labklājība», «pievienotā vērtība» 
vai pat ekonomikai kopumā?

• Vai «Zaļā kursa» jaunās biznesa iespējas realizēs esošie uzņēmumi/uzņēmēji/ darbinieki 
evolūcijas ceļā, vai plānots ir «jaunais iesaukums»?

• Raudzīsimies uz kopainu vai vērtēsim katru posmu atsevišķi?







Avots: swiss-re-institute-
expertise-publication-
biodiversity-and-ecosystem-
services.pdf (swissre.com)

https://www.swissre.com/dam/jcr:a7fe3dca-c4d6-403b-961c-9fab1b2f0455/swiss-re-institute-expertise-publication-biodiversity-and-ecosystem-services.pdf


30%/10% mērķis

Ir 18%, vajag 30%





ES nozīmes meža biotopu veidi 

Kopējā 

platība 

valstī, ha

Natura 200

0 

% 

 Natura 2000

2180 Mežainas piejūras kāpas 58 548       25 761   44%

VARAM skatījums, par papildus teritorijām                 -   44%

9010* Veci vai dabiski boreāli meži 92 807       29 698   32%

VARAM skatījums, par papildus teritorijām       26 448   60%

9020* Veci jaukti platlapju meži 16 233         4 545   28%

VARAM skatījums, par papildus teritorijām         5 151   60%

9050 Lakstaugiem bagāti egļu meži 23 505         7 052   30%

VARAM skatījums, par papildus teritorijām                 -   30%

9060 Skujkoku meži uz osveida reljefa formām 1 879            733   39%

VARAM skatījums, par papildus teritorijām                 -   39%

9080* Staignāju meži 29 176         9 731   33%

VARAM skatījums, par papildus teritorijām         7 774   60%

9070 Meža ganības 407            138   34%

VARAM skatījums, par papildus teritorijām                 -   34%

9160 Ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži) 3 216         1 190   37%

VARAM skatījums, par papildus teritorijām                 -   37%

9180* Nogāžu un gravu meži 7 228         4 337   60%

VARAM skatījums, par papildus teritorijām                 -   60%

91D0* Purvaini meži 76 814       33 030   43%

VARAM skatījums, par papildus teritorijām       13 060   60%

91E0*  Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu 14 905         4 472   30%

VARAM skatījums, par papildus teritorijām         4 516   60%

91F0 Jaukti ozolu, gobu, ošu meži gar lielām upēm 819            737   90%

VARAM skatījums, par papildus teritorijām                 -   90%

91T0 Ķērpjiem bagāti priežu meži 6 930         2 633   38%

VARAM skatījums, par papildus teritorijām                 -   38%

NATURA 2000 tīkls

-56 tūkst. ha



Ciršanas «moratorija» ietekme

-260 tūkst. ha





Finanšu sistēmas uzstādījums, sniedzot pakalpojumus

1991. 2018. 2023.2008.

• Aizņēmumam:
• Tev jānodrošina ķīla

• Aizņēmumam aizdotu:
• Tev jānodrošina ķīla
• Tev jānodrošina 

naudas plūsma

• Aizņēmumam:
• Tev jānodrošina ķīla
• Tev jānodrošina 

naudas plūsma
• Tev jāpierāda, ka 

sadarbības partneri 
nav noziedzīgi vai 
aizdomīgi

• Aizņēmumam:
• Tev jānodrošina ķīla
• Tev jānodrošina 

naudas plūsma
• Tev jāpierāda, ka 

sadarbības partneri 
nav noziedzīgi vai 
aizdomīgi

• Tev jāpierāda, ka 
veiktais bizness ir 
«zaļš» un klimatam 
«draudzīgs»



Projekts



Kādi ir Latvijas meži?





Avots: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-
finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en


stumbra masa x 160% (uz pilnu 
biomasu) x 50% (uz sausu koksni) x 
50% (uz ogleki) x 3,67 (uz CO2)

koksnes produkta masa x  50%/80%/90% 
(svaigi zāģēta/gaissausa/mēbele uz sausu 
koksni) x 50% (uz ogleki) x 3,67 (uz CO2)

Cik daudz CO2 ir «izņemts»?

Dēļi – dzīves ilgums ~50 gadi

Kokskaidu plātnes – dzīves ilgums ~30 gadi

Kurināmā koksne – dzīves ilgums 1 gads
+ fosilā kurināmā aizvietošanas efekts

+ cementa/metāla poduktu aizvietošanas 
efekts

+ cementa/metāla poduktu aizvietošanas 
efekts









< 2025.gadam

+ > 2026.gada

+ > 2035.gada

Piesaiste Emisija



kūdra                                1500
zālāji, aramzemes          4000
mājlopi, mēslojums       2600        

jākompensē





Līdz šim

<
=

Piedāvājums Pieprasījums

?



Mērķus var sasniegt caur «atsacīšanos» vai «atļaušanos»



Mežsaimniecība

Kokrūpniecība

Meža nozares scenārijs

Aptuveni= 4-2 mlj. m3



uz



0,45 Eiro

3 Eiro

1 Eiro

0,27 Eiro

0,27 Eiro



Ķīmiskais 
elements

Īpatsvars sausā koksnē

Skābeklis 43-44%

Ogleklis 49%-50%

Ūdeņradis 6%

Slāpeklis 0,12%

Koksnes ķīmiskais sastāvs



1 30

KWh MWh TWh



Pievienoto vērtību rada cilvēks un daudz svarīgāk 
ir fokusēties  nevis uz «cik vienā fiziskā 
mērvienībā», bet gan «cik vienā cilvēka laika 
vienībā» ir radīta pievienotā vērtība*

*K.Klausa pārliecība



Avots: P.Strautiņš, Luminor



Avots: P.Strautiņš, Luminor



MĒS VEIDOJAM

SAKOPTU, NEATKARĪGU

UN PĀRTIKUŠU
LATVIJU

BET  VAJAG

DABĪGU, NERAŽOJOŠU
UN INDULGENCES 

TIRGOJOŠU
REĢIONU?!



«Zaļais kurss» viennozīmīgi ietekmē, bet neatbild uz meža nozarei 
eksistenciāliem jautājumiem? 

• Mērķis ir preču patēriņu būtiski samazināt vai «nezaļu» aizstāt ar «zaļu»?

• Latvijas kopumā un katras atsevišķās nozares egoisma līmenis?

• Vai «Zaļais kurss» nav mainījis definīcijas terminiem «labklājība», «pievienotā vērtība» 
vai pat ekonomikai kopumā?

• Vai «Zaļā kursa» jaunās biznesa iespējas realizēs esošie uzņēmumi/uzņēmēji/ darbinieki 
evolūcijas ceļā, vai plānots ir «jaunais iesaukums»?

• Raudzīsimies uz kopainu vai vērtēsim katru posmu atsevišķi?


