
NOZARES ZIŅOJUMS:  

PRIVĀTĀS MEŽSAIMNIECĪBAS 

ATTĪSTĪBA 
Aiga Grasmane 

Latvijas Meža īpašnieku biedrība 



MĒRĶI  

Iegūt aktuālu informāciju, lai veiktu privātās 

mežsaimniecības novērtējumu 

Definēt nozares izaicinājumus 

Formulēt priekšlikumus LAP 2014.-2020. 



UZDEVUMI  

Veikt privātās mežsaimniecības analīzi: 

 Resursu raksturojums; 

 Normatīvās vides novērtējums 

 Apsaimniekošanas efektivitātes novērtējums 

Novērtēt esošā LAP atbalsta pasākumu efektivitāti 

Veikt SVID analīzi 

Novērtēt meža īpašnieku kooperācijas attīstības 

potenciālu 

Veikt priekšlikumu izstrādi privātās mežsaimniecības 

attīstībai 

 

 



METODIKA  

Situācijas analīze izmantojot: 

 Sekundāros datus: informācija par resursiem (VMD, MSI), iepriekš veiktie 

pētījumi par privāto mežsaimniecību 

 Primāros datus:  

 reģionālo MĪ apvienību anketēšanu par to darbību; 

 meža nozares ekspertu intervijas 

 privātās mežsaimniecības ekspertu anketēšanu par kooperācijas attīstības 

potenciālu; 

Meža nozares ekspertu darba grupa un reģionālo meža 

īpašnieku organizāciju darba grupa 

SVID analīze 



VĀJĀS PUSES  

Sadrumstalota meža īpašumu struktūra 

MĪ trūkst zināšanu: mežsaimniecība, likumdošana, 

nodokļi 

Trūkst efektīvu vietējo MĪ intereses pārstāvošu 

organizāciju 

 



ESOŠĀ SITUĀCIJA  

Daļā privāto īpašumu mazefektīva meža 
apsaimniekošana 

Neproduktīvas audzes, kas aizņem ievērojamas 
zemes platības 

Neracionāli apsaimniekots zemes resurss 

MĪ negūst adekvātus ienākumus 

 Praktiski neiespējams prognozēt PMĪ devumu 
koksnes plūsmas nodrošinājumā 



PRIEKŠLIKUMI  

Nodrošināt mērķtiecīgu, uz zināšanām balstītu, zemes izmantošanu 

Izaicinājums / sasniedzamais rezultāts 
1000 ha privātajos 

mežos 

Izveidotas produktīvas audzes lauksaimniecības 

zemēs, kur koku skaits >1000 
91,9 

Izveidotas produktīvas audzes daļēji (koku skaits 

<1000) aizaugušās lauksaimniecības zemēs 
40,0 

Izveidotas produktīvas audzes ar krūmiem 

aizaugušās lauksaimniecības zemēs 
40,0 

Izveidotas produktīvas audzes lauksaimnieciskajai 

ražošanai ekonomiski neizdevīgās vietās 
84,4 

Par 20 gadiem vecāku aizaugušu lauksaimniecības 

zemju apsaimniekošana 
13,6 



PRIEKŠLIKUMI 

Paaugstināt meža zemes izmantošanas produktivitāti un rentabilitāti 

Mērķis / sasniedzamais rezultāts 
1000 ha privātajos 

mežos 

100% apjomā izkoptas jaunaudzes 345 

Samazināts  mazvērtīgu baltalkšņu, apšu 

mežaudžu īpatsvars 
67 

Renovētas meža meliorācijas sistēmas 60 

Augstvērtīga, t.sk. klimata izmaiņām piemērota,  

stādāmā materiāla izmantošana meža 

ieaudzēšanā un atjaunošanā 

49,8 

Atjaunotas mežaudzes pēc dabas katastrofām 8 



PRIEKŠLIKUMI 

Nodrošināt pēc iespējas vienmērīgu, prognozējumu un ilgtspējīgu vietējai 

rūpniecībai svarīgu apaļkoksnes resursu plūsmu 

Mērķis / sasniedzamais rezultāts Privātie meži 

Privāto mežu īpašnieku kooperatīvu 

apsaimniekotie meža ha 
200 000 

Izstrādāti meža apsaimniekošanas plāni (visiem 

izveidotajiem kooperatīviem)  
25 000 ha gadā 



PALDIES PAR 

UZMANĪBU 


