
Eiropas Zaļā kursa un klimata 
mērķu ietekme uz Latvijas meža 

nozares attīstību

Dr.silv. Dagnis Dubrovskis

LLU vadošais pētnieks

a/s Latvijas valsts meži vadošais eksperts



Eiropas Zaļais kurss un ekonomiskās sistēmas pārkārtošanās

Finanšu institūcijas
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Pārmaiņu riski
Reputācijas riski Fiziskie riski

Ekosistēmu pakalpojumi un
Bioloģiskā daudzveidība 

Ražošanas procesu un preču ietekmes uz klimatu un vidi novērtēšana, ietekmes mazināšana

Lauksaimniecība un mežsaimniecība
Rūpniecība
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
Ūdens, kanalizācija, atkritumi un sanācija
Transports un uzglabāšana
Ēku būvniecība, uzturēšana
Informācijas tehnoloģijas



https://www.nature.com/news/carbon-sequestration-managing-forests-in-uncertain-times-1.14687

Augošās CO2 un slāpekļa 
savienojumu emisijas palīdz 
padarīt nobriedušus mežus 
par oglekļa piesaistītājiem

Nocirsta koksne var aizstāt fosilo 
kurināmo vai energoietilpīgus materiālus

https://www.nature.com/news/carbon-sequestration-managing-forests-in-uncertain-times-1.14687


Meža pieaugums– oglekļa absorbēšana
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Aptuvenais CO2 uzkrājums un 
plūsmas Latvijā

1 tC = 3,67 tC02

Uzkrājums meža  veģetācijā ? 
MtCO2 ekv

Uzkrājums meža  dzīvajā biomasā 
962 MtCO2 ekv

Avots: CSP, LVM Silava



Meža pieaugums– oglekļa absorbēšana

Mežizstrāde

Fosilās emisijas
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2019 Mežsaimniecības potenciāls
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Meža nozares potenciāls

1 tC = 3,67 tC02

Uzkrājums meža  dzīvajā biomasā 
962 MtCO2 ekv

Avots: CSP, LVM Silava

(kopējo piesaisti palielināt līdz 37.8MtCO2 ekv/gadā)



SEG emisiju mazināšanas izmaksas:

Koku stādīšana un 
mežsaimniecība

iekšdedzes dzinēju 
aizstāšana ar 
elektrodzinējiem

CO2 emisiju mazināšanas 
izmaksas €/tCO2 ekv.
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https://www.nature.com/articles/s41467-020-19578-z

DO  - 10.1016/j.jpowsour.2010.09.119
JO  - Journal of Power Sources

https://winmotorsco.com/how-choose-electric-car/

Stādot kokus un apsaimniekojot mežu iespējams ievērojami ietaupīt klimata mērķu sasniegšanas 
izmaksas!

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19578-z
https://winmotorsco.com/how-choose-electric-car/


ES Zaļā kursa radītie izaicinājumi:

• ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija: «par aizsargājamiem būtu 
jānosaka vismaz 30 % ES sauszemes un 30 % jūras teritorijas, stingri jāaizsargā 
būtu vismaz viena trešdaļa aizsargājamo teritoriju, proti, 10 % ES sauszemes un 
10 % ES jūras teritoriju.»

• ES Taksonomijas regulas prasību ievērošana nozīmē  līdzšinējo ikgadējo koku 
ciršanas apjomu aprēķināšanas kārtības pārskatīšanu atbilstoši 6 vides ietekmes 
mērķu prasībām (SEG bilances un bioloģiskās daudzveidības ierobežojumi). 
Ciršanas apjomi nedrīkst pārsniegt pieaugumu 30 gadu periodā. Nepārveidot un 
aizsargāt uzkrātā oglekļa platības, purvus, kūdrājus, mitrzemes... 

• ES Taksonomijas regulas un Atjaunojamo energoresursu direktīvas (REDII) prasību 
nesaskaņotība un pretrunas var radīt nesamērīgu administratīvo slogu.



Novērtējums par iespējamo ietekmi, īstenojot Eiropas komisijas 
ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas priekšlikumus attiecībā uz mežsaimniecīb
u un mežiem ārpus ES

ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas prognozētā ietekme uz Eiropas meža apsaimniekošanu

-31%!



https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/mezhi/buklets/skaitlifakti_LV_2021.pdf

2019.gads Iespējamā ietekme

Daļa no IKP: 5,1% -1.6%

Eksporta apjoms: 2,6 miljardi eur -0.8 miljardi eur

Daļa no valsts kopējā 
eksporta apjoma: 

20% -6,2%

Devums enerģētikā 
(kurināmās koksnes 
patēriņš: 

31% -?

Darba ņēmēji: 48 tūkst.cilv. -14.88 tūkst.cilv.

Šobrīd Latvijā nav 
neviena pagasta, kur 
nevarētu atrast kādu 
mazāku vai lielāku 
koksnes pārstrādes 
uzņēmumu.

Samazināsies darba vietu skaits 
reģionos gan meža nozarē, gan 
saistītajās nozarēs (transports, 
pakalpojumi...)

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/mezhi/buklets/skaitlifakti_LV_2021.pdf

