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 Par Latvijas mežu (ne)ilgtspējīgu apsaimniekošanu 
 

Saistībā ar oficiāli publiskoto informāciju, kas apliecina, ka Zemkopības ministrijas 
personā valstij piederošo mežu apsaimniekotājam VAS „Latvijas valsts meži” ir apturēts 
ilgtspējīgu un atbildīgu meža apsaimniekošanu apliecinošais FSC sertifikāts, aicinām par 
meža apsaimniekošanu, vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību atbildīgās ministrijas 
izvērtēt situāciju un formulēt nostāju šajā jautājumā. 

FSC (Forest Stewardship Council) ir starptautiski atzīts mežsaimniecības sertifikāts, 
kas apliecina ilgtspēj īgu un atbildīgu meža apsaimniekošanu. Meža īpašniekam 
piešķirtais FSC sertifikāts liecina par to, ka mežs tiek apsaimniekots saudzīgi, ievērojot gan 
vides aizsardzības, gan sociālās, gan arī ekonomiskās intereses. Latvijas Meža politikā ir 
noteikts vispārīgais mērķis - meža un meža zemju ilgtspējīga apsaimniekošana. Meža 
politikā formulētā ilgtspēj īgā meža apsaimniekošana nozīmē meža un meža zemju 
pārvaldīšanu un izmantošanu tādā veidā un pakāpē, lai saglabātos to bioloģiskā 
daudzveidība, produktivitāte, atjaunošanās spēja, vitalitāte un potenciālā spēja veikt 
nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas vietējā, nacionālā un globālā 
līmenī tagad un nākotnē, kā arī, lai neizraisītu draudus citām ekosistēmām.  

Pašreiz izveidojusies situācija liecina, ka valsts mežu apsaimniekošana neatbilst 
ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principiem. Tā apliecina sabiedrības strauji pieaugošās 
neapmierinātības pamatotību, kā arī kārtējo reizi apstiprina jau iepriekš pausto Latvijas 
Dabas fonda viedokli par VAS „Latvijas valsts meži” meža apsaimniekošanas problēmām. 
FSC sertifikāta darbības apturēšanas pamatojumā kā būtiskākās neatbilstības ilgtspējīgas 
meža apsaimniekošanas principiem ir norādītas sociālajos un vides aspektos nepietiekami 
izvērtētas mežsaimnieciskas prakses ieviešana (cirsmu koncentrācijas sistēmas ieviešana) 
un efektīvas bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgu mežaudžu identifikācijas un aizsardzības 
sistēmas trūkums. 
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Aicinām Zemkopības ministriju uzņemties atbildību un paust nostāju par VAS 
„Latvijas valsts meži” īstenoto meža apsaimniekošanas politiku. Lūdzam mūs informēt: 

• kā FSC sertifikāta apturēšana VAS „Latvijas Valsts meži” ietekmē Latvijas Meža 
politikā nosprausto mērķu sasniegšanu; 

• vai Zemkopības ministrija uzskata, ka arī bez valsts mežu apsaimniekošanas 
sertificēšanas pēc FSC sistēmas iespējams Latvijā nodrošināt ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu un nozares konkurētspēju; 

• par Zemkopības ministrijas plānoto rīcību, lai novērstu valsts mežu apsaimniekošanā 
konstatētos trūkumus un panāktu būtiskus uzlabojumus meža apsaimniekošanas 
politikā un praksē. 

Vienlaikus aicinām Vides ministriju paust viedokli un aktīvi sadarboties ar 
Zemkopības ministriju, lai nodrošinātu pilnvērtīgu vides aizsardzības un resursu ilgtspējīgas 
izmantošanas principu integrāciju meža apsaimniekošanā. 
 
 
 
 
Ar cieņu –  
 
 
 
 
Ģirts Strazdiņš 
Latvijas Dabas fonda valde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.Priednieks 
67034879, jpriedn@lanet.lv 
 


