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Daļai jautājumu
nozarei ir
atbildes!



Mainās autoritātes un vērtības!



Gandrīz trīs ceturtdaļas Eiropiešu dzīvo urbānā vidē.

Tiek izteiktas prognozes, ka šis īpatsvars var pieaugt līdz 80% 2050 gadā.



Mūsu redzējums- atjaunošanas
Dzimuši pilsētnieki

cirte



MEŽA NOZARE

Vīzija, misija

Mēs veidojam sakoptu, neatkarīgu un pārtikušu Latviju
Uz tradīcijām un vērtībām balstīts zināšanu līderis bioekonomikas produktu radīšanā un izmantošanā.

ZEME VALSTSCILVĒKI

Cilvēki ir stipras valsts pamats Zeme un darbs ir mūsu labklājības Valsts ir mūsu kopība
saknes



Galvenie stratēģiskie mērķi

Līdz 2030.gadam Latvijas meža nozarē pievienotā vērtība uz
darba vietu tiks dubultota (Kā lietderīgāk izmantot cilvēka laiku?)

Līdz 2030.gadam Latvijas meža nozares koksnes produkts.
Nonākot pie ārpus nozares pircēja, ir pieaudzis vērtībā
vismaz 12 reizes (Ko jēgpilni no koka ražot vairāk nekā līdz
šim?)

Līdz 2050.gadam Latvijas meža ražība ir palielināta par 25%



• Kā lietderīgāk izmantot zemi?

Izcila ģenētiskā kvalitāte
Izcili kopts
Izcils hidroloģiskais režīms
Ilgtermiņa ieguvumu dominance
Atjaunotas nīkstošās audzes
Samazināti mežsaimnieciskie riski
Palielināta augsnes auglība



Izcila ģenētiskā kvalitāte



Izcila ģenētiskā kvalitāte



Ko vajadzētu turpmākai attīstībai?

• Izcila ģenētiskā kvalitāte- veicināt augstvērtīga stādāmā
materiāla izmantošanu

• izmaiņas normatīvajā regulējumā, sasaistot ciršanu pēc
caurmēra ar prasību atjaunot stādot;

• daļa valsts mežu apsaimniekotāja peļņas tiek novirzīta
investīcijām stādaudzētavu attīstībā.



Izcili kopts



Izcili kopts

Valstsmeža dienesta dati



Ko vajadzētu turpmākai attīstībai?

• Izcili kopts- «noturēt» kopšanas apjomus privātajos mežos

• pēc 2020.gada daļa no Lauku attīstības programmas
finansējuma tiek paredzēta jaunaudžu kopšanai, kopējais
atbalsta apjoms būtu jādubulto.



Izcils hidroloģiskais režīms



Izcils hidroloģiskais režīms



Ko vajadzētu turpmākai attīstībai?

• Izcils hidroloģiskais režīms- ātrāk sakārtot maģistrālos grāvjus,
palielināt renovēto un rekonstruēto sistēmu apjomu privātajos
mežos, turpināt investēt valsts mežu meliorācijas sistēmu
sakārtošanā;

• pēc 2020.gada no Lauku attīstības programmas tiek saglabāts
finansējums privāto meža meliorācijas sistēmu atjaunošanai,
prioritāri paredzēt maģistrālo grāvju sakārtošanu,



Atjaunotas nīkstošās audzes



Ko vajadzētu turpmākai attīstībai?

• Atjaunotas nīkstošās audzes- palielināt neproduktīvo audžu
nomaiņas apjomus, neveicināt jaunu neproduktīvo audžu
veidošanos

• pēc 2020.gada daļa no Lauku attīstības programmas finansējuma
tiek paredzēta neproduktīvu audžu nomaiņai;

• izvērtēta iespēja apšu audzes cirst pirms tam, kad lielākā daļa apšu
ir inficētas ar stumbru trupi.



Ilgtermiņa ieguvumu dominance

Lēmumiem par zemes apsaimniekošanu, arī platībās ar mērķi- dabas
aizsardzība, vajadzētu veicināt aizsardzības mērķu sasniegšanu
ilgtermiņā;

Neelastīga pieeja dabas aizsardzībā nedrīkstētu radīt masveida kaitēkļu
un slimību savairošanās riskus;

Nepieciešama steidzama diskusija, kas notiek pēc dabas skaitīšanas
(biotopu inventarizācijas) procesa pabeigšanas.
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Pieaugušas un pāraugušas egļu audzes GNP



Jau pašlaik 28,2 % no visiem mežiem atrodas kādā no aizsargājamām teritorijām!



Ilgtermiņa ieguvumu dominance



Samazināti
mežsaimnieciskie
riski



Ko vajadzētu turpmākai attīstībai?

• Samazināti mežsaimnieciskie riski- koptu, noturīgu audžu
veidošana, meža monitoringa sistēmas nodrošināšana, labi
funkcionējošas ugunsdrošības sistēmas izveide

• Saglabāts finansējums dabas katastrofās cietušo audžu
atjaunošanai, paredzot segt arī izmaksas repelentu iegādei

• finansējums meža monitoringam tiek nodrošināts no valsts
budžeta,

• pietiekams finansējums VMD ugunsdrošības funkcijas
veikšanai vai funkcijas nodošana VUGD



Paldies par uzmanību!


