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Projekta 
ierosme

• Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste 
lēmumu pieņemšanā par meža 
apsaimniekošanu
aizsargājamās dabas teritorijās

• Divas Saeimas Ilgtspējīgas attīstības 
komisijas sēdes veltītas Kandavas novada 
zemes īpašnieku jautājumu izskatīšanai

• Regulāras citu meža īpašnieku sūdzības 
par dabas aizsardzības sistēmu, tās 
attīstību



Projekta 
uzdevumi

• Identificēt iesaistīto pušu mērķus un 
izaicinājumus

• Veikt izpētes darbu par identificētajiem 
izaicinājumiem, praksi citās valstīs par 
alternatīvām sadarbības formām aizsargājamo 
teritoriju izveidošanā un apsaimniekošanā un 
meža īpašnieku socioloģisko aptauju, 

• Iepazīties ar izvērtējumu rezultātiem un meklēt 
risinājumus identificētajiem izaicinājumiem 
kopīgo mērķu sasniegšanā. 

• Gūt jaunu pieredzi sarunās starp meža 
īpašniekiem un dabas aizsardzības politikas 
īstenotājiem



Meža īpašnieku izaicinājumi

• Privātā īpašuma tiesību un interešu nepietiekama izvērtēšana 
izstrādājot plānošanas dokumentus, (dabas aizsardzības plāni, 
pašvaldību teritorijas attīstības plāni, esošo aizsargājamo teritoriju 
paplašināšana, ML veidošana) 
• Netiek veikts ekonomiskās ietekmes izvērtējums

• Nav nodrošināta īpašnieku informēšana

• Lielai daļai īpašnieku nav zināšanas, resursu, iespējas pārstāvēt savas intereses. 

• Esošo aizsargājamo teritoriju paplašināšana 

• Mežsaimnieciskais regulējums – ekstensīvai saimniekošanai. Tam jābūt 
loģiskam, pamatotam, ar iespēju uzturēt meža vērtības. 



Dabas aizsardzības politikas izaicinājumi

• Dabas aizsardzības plānu izstrādes procesa un satura kvalitāte kopumā

• Neprofesionālas komunikācijas un sabiedrisko apspriežu vadības
prasmes

• Represīvas politiskās kultūras mantojums, kas kavē veidot iekļaujošu 
dabas aizsardzības politiku un dabs aizsardzības plānu izstrādi

• Bažas par rekreācijas slogu, kas tiek uzlikts mežiem, kas atrodas dabas
aizsargājamās teritorijās.

• Latvijā nav pirmatnēju mežu - neskaidrs koncepts, taču to vairākkārt
min kā problēmu dabas aizsardzības speciālisti



Pašvaldību izaicinājumi

• Negūti ieņēmumi budžetā, sakarā ar saimnieciskās darbības 
apgrūtinājumiem tās teritorijā esošajai īpaši aizsargājamai dabas 
teritorijai (Kandavā 9% no visas teritorijas ir īpaši aizsargājamā 
teritorija, savukārt Dundagā 26%)

• Teritoriālās plānošanas procesa kvalitāte ievērojami klibo dēļ saturīgas 
sabiedrības iesaistes neesamības formālu  sabiedrisko apspriežu laikā

• Saimnieciskās darbības ierobežojumi mikroliegumu buferzonās

• Dabas aizsardzības intereses un apbūves intereses piekrastes
teritorijās veido interešu konfliktu



Turpmākie uzdevumi

• Izvērtējums par normatīvā regulējuma ietekmi uz 
• Meža apsaimniekošanu

• Sociāli ekonomisko attīstību

• Dabas aizsardzības mērķu sasniegšanu

• Meža īpašnieku aptauja

• Priekšlikumu izstrāde izmaiņām

Aptauja pašvaldību mājas lapās



Kam uzticēt darbus savā mežā?

DARBU 
ORGANIZĒŠANA 





Kam uzticēt darbu organizēšanu?

• Saņemt vismaz 2-3 atšķirīgus piedāvājumus

• Slēgt līgumus ar skaidriem nosacījumiem par starpniecības 
pakalpojumu (% vai Eur no m3)

• Prasīt preču pavadzīmes ar pārdoto koku cenām

• Uzraudzīt darbu veikšanu

• Pilns pakalpojumu grozs – jaunaudžu kopšana, stādīšana, ciršana

• SIA ar ilgstošu darbību un stabilu reputāciju

• Kooperatīvs – strādā īpašnieku interesēs



Kooperatīvu attīstība, biedru skaits
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Kooperatīvu attīstība, pārdotie m3, tūkst
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Paldies!


