
Privāto mežu īpašnieku 
kopdarbības veidi – biedrības 
un kooperatīvi



Meža īpašniekus pārstāvošās 
organizācijas

Jumta organizācija – Latvijas meža īpašnieku Biedrība 
(www.mezaipasnieki.lv) – meža īpašnieku interešu 
pārstāvis likumdošanas līmenī

Vietējās meža īpašnieku biedrības (pavisam nodibinātas 
aptuveni 40 biedrības) – “saimnieciski sociāla” rakstura 
organizācijas

Mežsaimniecisko pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības (kooperatīvi)

http://www.mezaipasnieki.lv/


Pilnu meža apsaimniekošanas ciklu nodrošinošs 
uzņēmums, kas pieder pašiem meža īpašniekiem

Kooperatīvs ir uzņēmums, kuru kontrolē un no kura 
labumu gūst tā biedri

Kooperatīvā katram biedram, neatkarīgi no viņa 
ieguldījuma apmēra, ir viena balss

Kas ir kooperatīvs?



Kooperatīvs ir atvērta komercsabiedrība, kurā biedri var 
brīvi iestāties un izstāties

Jo vairāk biedrs izmanto kooperatīva pakalpojumus, jo 
lielāka daļa no pārpalikuma (peļņas) tam pienākas gada 
beigās

Ikviens biedrs demokrātiski var līdzdarboties 
kooperatīva pārvaldē un tikt ievēlēts tā vadības 
strukltūrās

Kas ir kooperatīvs?



Ne visi meža īpašnieki ir:

- zinoši mežkopji

- labi meža un nodokļu likumu pārzinātāji

- gudri tirgotāji un pakalpojumu pircēji

- prasmīgi koksnes uzmērītāji

Meža īpašnieks parasti vēlas:

- labāko cenu par koksnes kubikmetru

- drošību un profesionālu pieeju sava meža 
apsaimniekošanā

Kāpēc kooperatīvs?



Katram biedram lēmumu pieņemšanā viena balss 
un vienādas tiesības

Kooperatīvs ir bezpeļņas organizācija

Kooperatīvs ir organizācija ar neierobežotu biedru 
skaitu jeb atvērta organizācija

Kooperatīvs ir brīvprātīga organizācija

Kooperatīvs rūpējas par savu biedru izglītošanu
un profesionālo izaugsmi

Kooperatīvu raksturojošās 
iezīmes



“Mežsaimnieks”, Alsunga, 2012. (www.mezsaimnieks.lv)

“Vidzeme”, Madona, 2012.

“L.V. Mežs”, Inčukalns, 2013.

“Vidzemes ekomežs”, Līgatne, 2013.

“Beverīnas zeme”, Trikāta, 2013.

“Tukuma mežīpašnieki”, Tukums, 2013.

“Ūsiņš”, Ogre, 2014.

Kopš 2012. gada nodibinātie 
kooperatīvi



Aktīvo (4) kooperatīvu apgrozījums (eiro)

2012. gadā - 10 000,-

2013. gadā – 439 000,-

2014. gadā – 568 000,-

Biedru apsaimniekotā mežu platība – ap 4000 ha, algotie 
darbinieki – 9

Kooperatīvs “Mežsaimnieks”, Alsunga, Kurzeme, 2015.

Biedru skaits – 46

Pārdotais koksnes apjoms 7 mēnešos – 8728 kbm, pārdotās 
koksnes vērtība 421 000,- EUR

Kooperatīvu saimnieciskās 
darbības rādītāji



Ja uz peļņu orientētās komercstruktūrās kapitāls tiek 
uzskatīts par galveno noteicošo faktoru, tad 
kooperatīvos galvenais ir cilvēks jeb kooperatīva 
biedri. 

Kooperatīva galvenais mērķis nav peļņas gūšana un 
pēc iespējas lielāku dividenžu izmaksa paju turētājiem, 
bet gan tas labums, ko no līdzdarbošanās 
kooperatīvā gūst katrs tā biedrs, izmantojot 
kooperatīva sniegtos pakalpojumus un kopīgiem 
spēkiem sagādātās iespējas.

Kooperācija – garīga kustība


