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nPiegādās piena
produktus

Gulbenes novads.  Pienu un
tā produktus novada izglītības
iestāžu un sociālās aprūpes cen-
tru vajadzībām par 174 207 eiro
līgumcenu bez PVN piegādās
SIA “Lazdonas piensaimnieks”.
Līgums būs spēkā līdz nākamā

gada  31.augustam. 18 adresēs
provizoriski būs jāpiegādā 9832
litri skābā krējuma, 2682 kilo -
grami sviesta, 48 000 litri piena,
3645 litri saldā krējuma, 7090
kilogrami biezpiena, 2925 kilo -
grami siera, 2618 litri kefīra,
6926 litri jogurta, 833 kilogrami
klasiskā kausētā siera, 837 ki-
logrami biezpiena sieriņu, 1280
litri paniņu. 

nAizturēti 
kontrabandisti

Madonas novads.  Valsts po-
licijas Vidzemes reģiona pārval-
des Madonas iecirknī tika iegūta
informācija par, iespējams, neli-
kumīgu alkohola un cigarešu
realizāciju nelielā apmērā. Lai
pārbaudītu informāciju, tika

veik ta izmeklēšana, un 20. sep-
tembrī vairāku sankcionētu kra-
tīšanu laikā, tostarp aizdomās
turamo personu dzīvesvietā un
automašīnā, konstatēja un atsa-
vināja vairāk nekā 800 000 da-
žādu marku tabakas izstrādāju-
mu bez Latvijas Republikas ak-
cīzes nodokļa markām. Vēl tika
atrasta aptuveni tonna nelikumī-
ga alkohola, 1 465 litri dīzeļdeg-

vielas, kā arī skaidra nauda, ku-
ra, iespējams, iegūta noziedzīgā
veidā. Policija aizturēja 1971.
un 1999. gadā dzimušus vīrie-
šus, kuri iepriekš nav nonākuši
policijas redzeslokā. Aiztu rē ta -
jiem tiks piemēroti ar brīvības
atņemšanu nesaistīti drošības lī-
dzekļi.  

Sagatavojusi 
sArMīTe FeLdMAne

vidzemes ziņas

“Mežsaimnieks” pēdējo
gadu laikā ir piedzīvojis strauju
augšupeju – ar teju tūkstoš bied-
riem ir pārsniegts 10 miljonu eiro
apgrozījums. 

"Mežsaimnieks" izveidots
2011. gadā. Kāpēc veidojāt koo-
peratīvu un kas ļāva tik strauji
augt? 

Sākumā apvienojās 15 meža
īpašnieki, bet jau pēc neilga laika
viņi saprata, ka kooperatīvam ir
jākļūst lielākam, tā aptverot
Kuldīgas apkārtni un vēlāk - visu
Kurzemi. 2016. gadā bija skaidrs,
ka ir jāstrādā visā Latvijā, un tad
reāli sākās strauja augšupeja. 

Kāpēc bija jāveido kooperatīvs?
Ar vienu mazu spēlētāju tirgū ne-
rēķinās. Nav noslēpums, ka cena,
ko saņem viens meža īpašnieks
par koku pārdošanu, krietni atšķi-
ras no liela apjoma cenas. Rūp nī -
cas ir gatavas piemaksāt par re-
gulārām koku piegādēm, lai būtu
nodrošināta to nepārtraukta dar-
bība. Savukārt mēs gribam sa-
ņemt tādu pašu samaksu kā tie,
kas var nodrošināt lielapjoma pie-
gādes, ko nevar individuāli panākt
viens meža īpašnieks, bet gan
liels meža īpašnieku kopums. Tā
teikt, ja ir pieklājīgs apjoms, ko
piedāvāt, tad tirgū ir pavisam citi
spēles noteikumi. 

“Mežsaimnieks” piedāvā pakal-
pojumus, kas ir izdevīgi visiem
mežu īpašniekiem. Mēs nodroši-
nām ilgstpējīgu mežu apsaimnie-
košanu, sākot no stādu iegādes
sadarbībā ar lielāko stādu audzē-
tāju – Latvijas valsts meži – un
beidzot ar kvalitatīvu, pārdomātu
un caurskatāmu mežu apsaimnie-
košanu un izstrādi.

Kāds bija jūsu ceļš uz koope-
ratīva vadītāja amatu?

Vispirms noteikti gribu pieminēt
iepriekšējo vadītāju un suitu pat -
riotu Grigoriju Rozentālu, kurš
daudz paveicis kooperatīva attīs-
tībā. Viņš organizāciju izveidoja
un attīstīja, līdz tā sasniedza
strauju augšupeju. Kad sākās
pandēmija un beidzās kooperatī-
vu atbalsta instruments, koopera-
tīvam, lai tas varētu turpināt veik-
smīgi darboties, bija jāspēj pašam
sevi uzturēt, un tas arī bija brīdis,
kad kļuvu par valdes locekli. 

Mana sākotnējā izglītība ir biz-
nesa vadībā. Ar iegūtajām zināša-
nām esmu veidojis labu profesio-
nālo pieredzi, tajā skaitā koopera-
tīvam līdzīgās struktūrās kā Lat -
vijas studentu apvienības vadītājs

un Vidzemes tūrisma asociācijas
izpilddirektors. Mūsu ģimenei pie-
der vairāki meža īpašumi, un tā
arī pamazām tiku iesaistīts šajā
nozarē. Kad iestājos LLU Mež -
saimniecības fakultātē, jau pēc
pirmā studiju gada sapratu, ka
esam pārāk mazi un trūkst pie-
ejas gan pakalpojumiem, gan ce-
nām, gan aktuālajai tirgus infor-
mācijai. Ne velti ir teiciens, ka
mēs katrs mācāmies no savām
kļūdām. Bija skaidrs, ka vienīgais
risinājums ir dalība kooperatīvā.
Vēl zīmīgi, ka tieši tajā laikā mūsu
Cēsu koris uzšuva suitu tautastēr-
pus un viss sakrita - man bija sui-
tu tērps, zināju suitu dziesmas un
sāku strādāt Suitu novadā (smai-
dot stāsta). Kļuvu par kooperatīva
biedru un darbinieku laikā, kad
tas sāka strauji paplašināties. 

Par pamatu sava kooperatīva
darbībai esat ņēmuši Skan di nā -
vijas valstu pieredzi. Zviedrijā
un Norvēģijā katrs trešais meža
īpašnieks koksni pārdod un pa-
kalpojumus iepērk caur koope-
ratīviem. Kāda ir situācija Lat -
vijā? 

Skandināvijā gan lauksaimniecī-
bā, gan mežsaimniecībā koope-
ratīviem ir daudz senāka vēsture -
tas ir galvenais ceļš, kā attīstīties.
Latvijā tikai katrs simtais meža
īpašnieks darbojas kooperatīvā,
kas nozīmē, ka kooperatīvu attīs-
tība ir iedīgļos. Manuprāt, lielākā
problēma ir meža īpašnieku nezi-
nāšana, ka var mežus apsaimnie-
kot savādāk. Individuāli meklējot
mežu apsaimniekošanas un iz-
strādes pakalpojumu sniedzējus,
ir liela iespējamība, ka īpašnieki
ne vienmēr saņems kvalitatīvu un
godprātīgu pakalpojumu. Savu -
kārt meža īpašnieku kooperatīva
darbības pamatprincipi ir būt
caurspīdīgiem un uzticamiem vi-
sos darbos.

Šobrīd jūsu kooperatīvā ie-
saistīto skaits tuvojas tūksto-
tim, bet kopumā valstī ir tikai

pāris meža īpašnieku koopera-
tīvu. Kāpēc meža īpašnieki līdz
šim bijuši tik kūtri iesaistīties
kooperatīvā?

Es neteiktu, ka meža īpašnieki ir
bijuši kūtri. Latvijā nav tradīciju un
joprojām trūkst zināšanu par no-
zari. Mans dēls, laikrakstā redzot
lielo meža pārdošanas sludināju-
mu skaitu, sacīja – cik labs biz-
ness. Es viņam skaidroju - tas no-
zīmē, ka meža īpašniekiem trūkst
zināšanu par meža apsaimnieko-
šanu un tā vērtības veidošanu.
Diemžēl  daudzi uzņēmumi savtī-
gi izmanto meža īpašnieku nezi-
nāšanu. Ja mēs no mežizstrādes
ieturam tikai darbu veikšanas iz-
maksas un visa peļņa paliek me-
ža īpašniekam, tad ir arī uzņēmu-
mi, kas nekautrējas nopelnīt pat
50 un vairāk procentus no cir-
smas vērtības. 

“Mežsaimnieks” ir atvērta tipa
kooperatīvs un tajā var iestāties
ikviens meža īpašnieks. Mūsu
stiprā un arī vājā puse ir tā, ka
piederam kooperatīva biedriem.
Mērķis ir katra meža īpašnieka
peļņa, nevis kooperatīva peļņa.
Kā kooperatīvs esam ļoti caurspī-
dīga organizācija – tikai tā varam
augt. Turklāt lielākā daļa par bied-
riem ir kļuvuši pēc citu ieteikuma,
kad kaimiņš iesaka kaimiņam. 

Kāds ir labums meža īpašnie-
kiem, darbojoties kooperatīvā?

Kopā varam izdevīgāk pārdot
kokmateriālu, tā nopelnot krietni
vairāk nekā tad, ja meža īpašnieki
pārdotu individuāli. Nodrošinām,
ka darbi mežā tiek paveikti kvali-
tatīvi, atbilstoši visiem normatī-
viem un, domājot par nākotnes
meža vērtību. Lai vairotu meža
vērtību, kooperatīvs nodrošina
meža atjaunošanas pakalpoju-
mus – augsnes sagatavošanu,
stādu sagādi, stādīšanu un kop-
šanu. Viennozīmīgi mūsu zināša-
nas un ilggadējā pieredze ļoti at-
vieglo kooperatīva biedru ikdienu. 
Mums ir arī piegādes ķēžu FSC

sertifikāts, kas šogad tika mainīts
un ir daudz stingrāks nekā ie-
priekšējais. Sertifikāts ļauj precīzi
izsekot katram nocirstajam ko-
kam mežā, kas mums ir priekšro-
cība pret citiem tirgus spēlētā-
jiem, jo mūsu darbs arī līdz šim bi-
ja caurspīdīgs, lai biedrs var izse-
kot, kur tiek nogādāti tieši viņa
kokmateriāli. Mēs ļoti ceram, ka
jaunie sertifikācijas noteikumi ie-
viesīs savas korekcijas un tirgū
paliks tikai godīgie spēlētāji.  

Gribu piebilst, ka atšķirībā no ci-
tiem, “Mežsaimnieka” biedru ap-
saimniekotajos mežos 88 % gadī-
jumos izcirtumi tiek atjaunoti ar
augstvērtīgiem selekcionētiem
stādiem iepretim 22% citos privā-
tajos mežos. Tas nozīmē, ka ilg -
termiņā šie meži nesīs lielāku pie-
vienoto vērtību ekonomikai. Rē -
ķinot uz vienu meža apsaimnieko-
šanas ciklu, papildus ekonomikai
tie būs 25 miljoni eiro gadā. Ja
kooperatīvi būtu lielāki, būtu lie-
lāks pienesums gan mežu īpaš-
niekiem, gan valstij.  

Kādam jābūt tam burkānam
jeb stimulam, lai veidotos koo-
peratīvi? 

Iepriekš darbojās programma,
kas kooperatīvam sniedza atbal-
stu pirmajos gados, bet tolaik vē-
rā ņēma katra apgrozījumu. Tik -
mēr Igaunijā kooperatīvi par katru
biedru saņem ikgadēju finansēju-
mu 100 eiro, kas ietver biedru
kon sultēšanu, apmācības, infor-
mēšanu par aktualitātēm. Pašlaik
mēs to darām lielākoties uz entu-
ziasma pamata. Lai kooperatīvs
attīstītos, būtu nepieciešams arī
šāda veida valsts atbalsts. 

Līdz šim labi veicies graudu
kooperatīviem, no tiem lielākie
– “Latraps” un “VAKS” – spēju-
ši apvienot ievērojamu skaitu
zemnieku un sasnieguši atpa-
zīstamību starptautiskā līmenī.
Kādi ir "Mežsaimnieka" ilgter-
miņa mērķi? 

Biedri no mums sagaida meža

pievienotās vērtības paaugstinā-
šanu. Tas nozīmē gan koksnes
pārdošanu ar labām piemaksām,
gan pievienoto meža vērtību da-
žādos procesos. Ilgtermiņā vēla-
mies izveidot savu pārstrādi. Lat -
vijas Lauksaimniecības koopera-
tīvu asociācijā kā meža koopera-
tīvi esam izvirzījuši mērķi piecu
gadu laikā strauji palielināt biedru
skaitu un sasniegt 10 tūkstošus ar
150 tūkstošiem ha. Patlaban kopā
apsaimniekojam 30 tūkstošus ha.
Savukārt meža īpašnieku koope-
ratīva biedru apgrozījumu plāno-
jam palielināt līdz 100 miljoniem
eiro. Tādejādi vēlamies, lai, ma-
zajiem un vidējiem meža īpašnie-
kiem apvienojoties, mēs kļūtu par
nozarē stratēģiski nozīmīgu par-
tneri.   

Kādus izaicinājumus rada šī
brīža ģeopolitiskā situācija? 

Pašlaik divi lieli tirgi, Baltkrievija
un Krievija, ir ciet – no tiem vairs
nevar ievest lētu izejmateriālu.
Tas no meža īpašnieku skatu -
punkta pozitīvi ietekmē koksnes
cenas, un izaicinājums ir atrast
jaudas, kas spētu apmierināt
bied ru intereses. Kooperatīvā
mums jārēķinās ar allaž mainīga-
jām tirgus cenām, kuras mēs mo-
nitorējam, lai varētu biedriem ie-
teikt, kad un ko cirst un arī kad ne-
cirst. Mūsu uzdevums - atrast la-
bāko variantu, lai ilgtermiņā bied-
ra ieguvums no meža būtu pēc ie-
spējas lielāks. Kooperatīva attīstī-
bā līdz šim grūtākais brīdis bija
pandēmijas sākums, kad rūpnī-
cas vērās ciet un nevarēja zināt,
vai nozāģēto koku vispār varēs
pārdot. Šobrīd gan esam situāci-
jā, kad cenas ir augstas un pare-
dzams, ka kādu laiku tās tā arī tu-
rēsies.

Nesen publiskajā telpā bija
plašas diskusijas par valdības
lēmumu atļaut cirst tievākus
kokus. Kā tas ietekmēs nozari?

Tas noņems psiholoģisko spie-
dienu uz vecajiem mežiem. Mums
Latvijā ir daudz pāraugušu audžu,
ko īpašnieki pat netaisās cirst.
Tajā pašā laikā tirgū ir nepiecieša-
mība pēc koksnes. Lielie, pārau-
gušie koki varēs palikt neskarti, jo
saimnieciskie meži tiks nodalīti no
vecajām audzēm, kur ir vislielākā
dabas daudzveidība. Ja ir satrau-
kums par ciršanas  apjomu pieau-
gumu, tad jāsaka, ka nav iespē-
jams to kāpināt, jo Latvijā pie-
trūkst gan meža tehnikas, gan
operatoru.q
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Izvēršas ar suitu spītību Visiem ir labi zināma 
suitu spītība, tādēļ ir
tikai likumsakarīgi, ka
Latvijā pirmais meža
īpašnieku kooperatīvs
“Mežsaimnieks” ir 
radies tieši tur. Tiesa
gan, viņi vēl strīdas,
kurš ir idejas autors,”
ar smaidu stāsta meža
īpašnieku kooperatīva
“Mežsaimnieks”
vadītājs Andis Malējs.


