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Riska novērtējumi, kas pabeigti Latvijai 
Kontrolētās koksnes kategorija Vai riska novērtējums 

pabeigts? 

1. Nelikumīgi iegūta koksne JĀ 

2. Koksne, kas iegūta, pārkāpjot tradicionālās un 
cilvēktiesības 

JĀ 

3. Koksne no mežiem, kuros pārvaldības darbības apdraud 
augstu saglabāšanas vērtību 

JĀ 

4. Koksne no mežiem, kas tiek pārveidoti par plantācijām 
vai izmantošanai bez saistības ar mežu 

JĀ 

5 Koksne no mežiem, kur tiek stādīti ģenētiski modificēti 
koki 

JĀ 
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Riska apzīmējumi galīgajā riska novērtējumā Latvijai 
Rādītājs Riska apzīmējums (tostarp funkcionālā skala, ja nepieciešams) 

Kontrolētā koksnes kategorija – 1: Nelikumīgi iegūta koksne 

1.1. Zems risks 

1.2. Zems risks 

1.3. Zems risks 

1.4. Zems risks 

1.5. Nav piemērojams 

1.6. Zems risks valstij piederošiem mežiem; citiem valsts apsaimniekotiem 
mežiem 

Noteikts risks privātajiem mežiem un pašvaldību mežiem 

1.7. Noteikts risks 

1.8. Zems risks 

1.9. Zems risks 

1.10. Zems risks 

1.11. Noteikts risks 

1.12. Noteikts risks 

1.13. Zems risks 

1.14. Nav piemērojams 

1.15. Nav piemērojams 

1.16. Zems risks 

1.17. Zems risks 

1.18. Zems risks 

1.19. Zems risks 

1.20. Zems risks 

1.21. Noteikts risks 

Kontrolētā koksnes kategorija – 2: Koksne, kas iegūta, pārkāpjot tradicionālās un 
cilvēktiesības 

2.1. Zems risks 

2.2. Zems risks 

2.3. Zems risks 

Kontrolētā koksnes kategorija – 3: Koksne no mežiem, kuros pārvaldības darbības 
apdraud augstu saglabāšanas vērtību 

3.0. Zems risks 

3.1. Zems risks valstij piederošiem mežiem; citiem valsts apsaimniekotiem 
mežiem 

Noteikts risks privātajiem mežiem un pašvaldību mežiem 

3.2. Zems risks 

3.3. Zems risks valstij piederošiem mežiem; citiem valsts apsaimniekotiem 
mežiem 

Noteikts risks privātajiem mežiem un pašvaldību mežiem 

3.4. Zems risks 

3.5. Zems risks 

3.6. Zems risks valstij piederošiem mežiem; citiem valsts apsaimniekotiem 
mežiem 

Noteikts risks privātajiem mežiem un pašvaldību mežiem 

Kontrolētās koksnes kategorija – 4: Koksne no mežiem, kas tiek pārveidoti par 
plantācijām vai izmantošanai bez saistības ar mežu 

4.1. Zems risks 

Kontrolētās koksnes kategorija – 5: Koksne no mežiem, kur tiek stādīti ģenētiski 
modificēti koki 
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5.1. Zems risks 
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Riska novērtējumi 

Kontrolētās koksnes kategorija 1: Nelikumīgi iegūta koksne 

Pārskats 

Latvijas tiesību aktos mežsaimniecības jomā nav definēti mežu tipi un funkcijas. 
 Zemes izmantošanas un nekustamā īpašuma klasifikācijas noteikumi definē mežu kā zemes izmantošanas veidu, kur galvenā komerciālā darbība ir 
mežsaimniecība. Tur ietilpst „ražošana“, „aizsardzība“ un „aizsargājamie“ meži, tai skaitā meža infrastruktūras zeme, meža izcirtumi, purvi un meža 
klajumi. Meža zeme var ietvert lauksaimniecības zemi, norādot, ka lauksaimniecības zeme neaizņem lielāko zemes vienības daļu un lauksaimniecība 
nav galvenā saimnieciskā darbība attiecīgajā zemes vienībā. 

Latvijas Republikas mežu platību lielākā daļa (49%) – 3 miljoni hektāru – pieder valstij. Privātīpašnieki (fiziskās personas) pārvalda 35% Latvijas 
mežu, bet 14% pieder juridiskām personām. Pašvaldībām pieder 2% no kopējā mežu zemes īpašuma. Valsts uzņēmums AS Latvijas valsts meži 
pārvalda 1590 tūkstošus hektāru meža zemes, no kuriem meži aizņem 1400 tūkstošus hektāru. 

Aizsargājamo teritoriju meži un aizsargājamie meži aizņem 17% no kopējās mežu platības jeb 515 tūkstošus hektāru. Īpaši aizsargājamajās teritorijās 
meži aizņem 21% platības. Viena piektdaļa aizsargājamo teritoriju mežu platību atrodas nacionālajos parkos (dažādas aizsardzības pilnvaras); bet 
atlikusī daļa ir šāda: 16% – aizsargājamo ainavu teritorijas; 13% – Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes josla; 12% – dabas parki; 7% – 
mikroliegumi; 4% – pilsētu aizsargājamās joslas; 3% – īpaši aizsargājamās mežu teritorijas; 2% – īpaši aizsargājamie dabas rezervāti un 
aizsargājamie Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes kāpu meži. Vairums aizsargājamo mežu un aizsargājamo teritoriju mežu pieder valstij. 
Vislielākais privātpersonām piederošo mežu īpatsvars ir aizsargājamo ainavu mežu teritorijās (57%), nacionālajos parkos un dabas parkos (51%). 
Relatīvi mazāk privāto mežu ir aizsargājamajās teritorijās ar stingrāk regulētiem aizsardzības režīmiem: aizsargājamie piekrastes meži (Baltijas jūras 
un Rīgas jūras līča josla 33%, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča aizsardzības zona 34%); īpaši aizsargājamās teritorijas (20%); un mikroliegumi (7%). 
Visus pārējos mežus, izņemot aizsargājamo teritoriju un joslu un to buferzonu mežus, uzskata par saimnieciskas nozīmes mežiem. 

Mežizstrādi regulē Meža likums un papildu normatīvie noteikumi. Saskaņā ar Meža likumu katram meža īpašniekam jāsagatavo meža 
apsaimniekošanas plāns katram meža īpašumam 20 gadu periodam. Ciršanas darbus (izņemot sanitāro cirti) nedrīkst veikt bez derīga meža 
apsaimniekošanas plāna. Izstrādājot meža apsaimniekošanas plānu, meža īpašniekam jāpievērš uzmanība šādiem principiem: 1) stabila un 
ilgtspējīga koksnes resursu izmantošana; 2) meža produktivitātes un vērtības saglabāšana; 3) mežsaimniecības normatīvās prasības. Meža likums 
un Ministru kabineta noteikumi Nr. 67 Par meža apsaimniekošanas plānu izklāsta prasības meža apsaimniekošanas plānu izstrādei, kas nav publiski 
pieejami. 

Mežizstrādes atļaujas izdod Valsts meža dienests, pamatojoties uz meža apsaimniekošanas plānā sniegto informāciju. Valsts meža dienests ir 
atbildīgs par Meža likuma ievērošanas kontroli un meža apsaimniekošanas plāniem. Vietējā līmenī atbilstību nodrošina vietējie Valsts meža dienesta 
biroji. Valsts meža dienests veic uzraudzību pār mežizstrādi un meža resursiem – nacionālajā līmenī. 
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Tika izmantoti šādi avoti: Pasaules Bankas Vispasaules pārvaldības rādītājs un Transparency International korupcijas uztveres indekss un minēti 
tālākajos informācijas avotos katrai piemērojamai apakškategorijai. 

Pārējie avoti netika uzskatīti par būtiskiem riska legalitātes novērtēšanā Latvijā. Latvijas rezultāts ir 55 saskaņā ar CPI. Latvijas rezultāts ir 64 
attiecībā uz PB pārvaldības indikatoru par korupcijas kontroli, un šis rezultāts parāda pieaugošu tendenci, tāpēc korupciju mežu sektorā neuzskata 
par galveno jautājumu. 

Likumīgie koksnes ieguves avoti Latvijā 

 
Meža klasifikācijas tips Atļaujas/licences 

tips 
Galvenās licences prasības (meža 
apsaimniekošanas plāns, izstrādes plāns vai 
līdzīgs?) 

Precizējumi 

Valsts meži, saimnieciskas 
nozīmes meži 

Mežizstrādes 
atļauja 
(Ciršanas 
apliecinājums) 

Meža apsaimniekošanas plāns Pavadzīmēs jāiekļauj informācija par koksnes izcelsmi 
un atsauce uz mežizstrādes atļauju (atļaujas numurs) 

Valsts meži, saimnieciskas 
nozīmes meži 

Mežizstrādes 
atļauja 
(Ciršanas 
apliecinājums) 

Meža apsaimniekošanas plāns Pavadzīmēs jāiekļauj informācija par koksnes izcelsmi 
(iekraušanas vietu) un atsauce uz mežizstrādes 
atļauju (atļaujas numurs) 

Valsts vai privātie meži 
aizsargājamajās/saglabājamajās 
teritorijās 

Mežizstrādes 
atļauja 
(Ciršanas 
apliecinājums) 

Aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas plāns, 
meža apsaimniekošanas plāns 

Pavadzīmēs jāiekļauj informācija par koksnes izcelsmi 
(iekraušanas vietu) un atsauce uz mežizstrādes 
atļauju (atļaujas numurs) 

Valsts meži, saimnieciskas 
nozīmes meži 

Mežizstrādes 
atļauja 
(Ciršanas 
apliecinājums) 

Meža apsaimniekošanas plāns Pavadzīmēs jāiekļauj informācija par koksnes izcelsmi 
un atsauce uz mežizstrādes atļauju (atļaujas numurs) 
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Riska novērtējums 

Rādītājs Piemērojamie likumi un noteikumi, 
juridiskā iestāde un likumīgi 

pieprasītie dokumenti vai ieraksti 

Informācijas avoti Riska apzīmējums un noteikšana 

Likumīgās mežizstrādes tiesības 

1.1. Zemes 
īpašuma un 
apsaimniekošanas 
tiesības 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
Likumi 
- Latvijas Civilkodekss (28.01.1937.) 
- Likums par zemes reformu Latvijas 
Republikas lauku apvidos 
(21.11.1990.) 
- Likums par zemes privatizāciju lauku 
apvidos (01.09.1992.) 
- Likums par zemes reformu Latvijas 
Republikas lauku apvidos 
(13.06.1990.) 
- Likums par zemes reformas 
pabeigšanu Latvijas Republikas lauku 
apvidos (30.10.1997.) 
- Zemesgrāmatu likums (22.12.1937.) 
- Nekustamā īpašuma kadastra 
likums (01.01.2006.) 
- Likums par nekustamā īpašuma 
reģistrēšanas kārtību zemesgrāmatā 
(06.03.1997.) 
- Likums par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās 
(29.03.1995.) 
- Likums par īpašuma tiesību 
atjaunošanu uz zemi, kura aizņemta 
ar īpaši aizsargājamiem dabas 
objektiem (14.09.1995.) 
- Likums par kompensāciju par 
saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem aizsargājamajās 
teritorijās (01.06.2013.) 
- Meliorācijas likums (01.14.2010.) 

Latvijas Republikas normatīvie akti 
http://www.likumi.lv 
Attieksme pret korupciju Latvijā 2014. gada aprīlī – 
sabiedriskās domas aptauja: 
http://www.knab.gov.lv/uploads/free/knab_lf_aptauja 
2014.pdf 
 
Transparency International korupcijas uztveres 
indekss http://www.transparency.org/country#LVA 
 
Likumi 
- http://likumi.lv/doc.php?id=225418 
- http://likumi.lv/doc.php?id=72849 
- http://likumi.lv/doc.php?id=74241+H1 
- http://likumi.lv/doc.php?id=76206 
- http://likumi.lv/doc.php?id=45729 
- http://likumi.lv/doc.php?id=60460 
- http://likumi.lv/doc.php?id=124247 
- http://likumi.lv/doc.php?id=42284 
- http://likumi.lv/doc.php?id=34595 
- http://likumi.lv/doc.php?id=36974 
- http://likumi.lv/doc.php?id=256138 
- http://likumi.lv/doc.php?id=203996 
- http://likumi.lv/doc.php?id=42348 
- http://likumi.lv/doc.php?id=2825 
 
Normatīvie noteikumi: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=144278 

Zems risks 
 
Zemes īpašuma reģistrācijas procesu Latvijā 
regulē vairāki likumi un noteikumi. Zemes 
īpašuma tiesības var oficiāli reģistrēt 
zemesgrāmatā tikai tad, ja fiziskā persona vai 
juridiskā persona iesniedz attiecīgos 
dokumentus, kas apstiprina likumīgās 
īpašumtiesības. Parasti jāiesniedz 
identifikācijas dokumenti – pase, ID karte, 
uzņēmuma reģistrācijas dokumenti, 
pirkšanas/pārdošanas līgumi, tiesas lēmumi 
vai citi dokumenti, kas apliecina likumīgās 
tiesības uz īpašumu. 
 
Nav pierādījumu, kas norādītu, ka zemes 
tiesības būtu iegūtas, pārkāpjot šos 
noteikumus. Nav pierādījumu, kas liecinātu par 
korupciju saistībā ar zemes īpašuma un 
apsaimniekošanas tiesību iegūšanas procesu. 
 
Jaunākais pētījums (2014. gada aprīlī) 
attiecībā uz korupcijas uztveri Latvijā, ko 
organizēja Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs (KNAB), parāda, ka Valsts 
zemes dienests un Zemesgrāmatu institūcija ir 
to desmit valsts institūciju vidū, kurām plaša 
sabiedrība uzticas visvairāk (t. i., institūcija tiek 
uzskatīta par „godīgu” vai „diezgan godīgu” 
attiecībā uz korupciju). 
 
Ņemot vērā šo un pašreizējo Transparency 
International korupcijas uztveres indeksa 

http://www.likumi.lv/
http://www.knab.gov.lv/uploads/free/knab_lf_aptauja
http://www.knab.gov.lv/uploads/free/knab_lf_aptauja
http://www.transparency.org/country%23LVA
http://likumi.lv/doc.php?id=225418
http://likumi.lv/doc.php?id=72849
http://likumi.lv/doc.php?id=74241+H1
http://likumi.lv/doc.php?id=76206
http://likumi.lv/doc.php?id=45729
http://likumi.lv/doc.php?id=60460
http://likumi.lv/doc.php?id=124247
http://likumi.lv/doc.php?id=42284
http://likumi.lv/doc.php?id=34595
http://likumi.lv/doc.php?id=36974
http://likumi.lv/doc.php?id=256138
http://likumi.lv/doc.php?id=203996
http://likumi.lv/doc.php?id=42348
http://likumi.lv/doc.php?id=2825
http://likumi.lv/doc.php?id=144278
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- Aizsargjoslu likums (11.10.2009.) 
- Meža likums (24.02.2000.) 

vērtību (CPI=55), tiek uzskatīts, ka risks ir 
zems. 
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Rādītājs Piemērojamie likumi un noteikumi, 
juridiskā iestāde un likumīgi 

pieprasītie dokumenti vai ieraksti 

Informācijas avoti Riska apzīmējums un noteikšana 

 Normatīvie noteikumi: 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 776 
Valsts meža zemes atsavināšanas 
kārtība (19.09.2006.) 
 
Juridiskā iestāde 
Valsts zemes dienests ir Tieslietu 
ministrijas padotības iestāde 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti vai 
ieraksti 
Zemesgrāmatas apliecība 
Personas identifikācijas dokumenti 
Uzņēmuma reģistrācijas licence 
Pašnodarbinātās personas apliecība vai 
operatora sertifikāts 

  

1.2. 
Koncesijas 
licence 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
Nav piemērojams Latvijas Republikā 
mežu apsaimniekošanā netiek lietotas 
koncesijas licences 
Juridiskā iestāde 
Nav piemērojams 

Nav piemērojams Zems risks 
 
Latvijā valsts mežos vairs nelieto meža 
koncesijas, tomēr spēkā ir vēl daži koncesijas 
līgumi, kas beidzas tuvākajos gados (līdz 
2018. gadam). 90. gadu sākumā Valsts meža 
dienests praktizēja tā saukto ilgtermiņa 
mežizstrādes līgumu (IML) noslēgšanu, kas ir 
valsts mežu koncesijas līgumu rudimentāra forma. 
Ilgtermiņa mežizstrādes līgumi tika slēgti uz 10 
līdz 20 gadiem. Mežizstrādes līgumi sākotnēji 
paredzēja mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu 
tikai Valsts meža dienestam, bet vēlāk tie tika 
grozīti ar papildu prasībām citiem. 
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 Juridiski nepieciešamie dokumenti 
vai ieraksti 
 
Nav piemērojams 

 tādi mežsaimniecības darbi kā meža 
atjaunošana, retināšana u. c. Ilgtermiņa 
mežizstrādes līgumi prasīja pusēm nodrošināt 
50% mežizstrādes darbu no visa apjoma, un 
otru pusi mežsaimnieks drīkstēja pārdot tirgū 
kā kompensāciju. Ilgtermiņa mežizstrādes 
līgumu slēgšana tika pārtraukta 90. gadu 
beigās, jo šī prakse neatbilda valsts tiesību 
aktu prasībām. Divas galvenās pretrunas: 
1) pakalpojuma cena bija administratīvi 
noteikta likumdošanas aktos; 2) IML paredz, ka 
mežsaimniecības darbi tiek veikti, pamatojoties 
uz bartera darījumiem, kas ir pretrunā ar 
vairākiem valsts tiesību aktiem, sākot no 
grāmatvedības un nodokļu jomas līdz darba 
likumdošanai. 1999. gadā jaunizveidotā akciju 
sabiedrība „Latvijas Valsts meži” pārņēma 
visus ilgtermiņa mežizstrādes līgumus ar 
visiem saistošajiem nosacījumiem. IML 
administratīvi noteikto cenu dēļ uzņēmums 
cieta zaudējumus, īstenojot nelabvēlīgus 
līgumus tirgus apstākļos. Tā rezultātā Ministru 
kabineta rīkojums Nr.  508 tika pieņemts 
2003. gada 12. augustā, un 2004. gadā tika 
izveidota VAS LVM, lai 2004. gadā neuzsāktu 
jaunus ilgtermiņa mežizstrādes līgumus, kā arī 
jaunus cirsmu iegādes līgumus, pamatojoties 
uz ilgtermiņa mežizstrādes līgumiem, kas 
beigušies 2002. un 2003. gadā. vai 
atjaunotajiem 2001. gada mežizstrādes 
līgumiem. 
Nav informācijas par valstī reģistrētām 
pašvaldības vai baznīcas mežu koncesijām. 

1.3. 
Apsaimniekošana 
un mežizstrāde 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
Likumi: 
- Meža likums (24.02.2000.) 

Lauksaimniecības ministrijas vietne: www.vmd.gov.lv 
Attieksme pret korupciju Latvijā 2014. gada aprīlī – 
sabiedriskās domas aptauja: 

Zems risks 
Katram meža īpašumam ir nepieciešams 
derīgs meža apsaimniekošanas plāns 

http://www.vmd.gov.lv/
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- Valsts meža dienesta likums 
(25.11.1999.) 

http://www.knab.gov.lv/uploads/free/knab_lf_aptauja 
2014.pdf 

(kadastra vienība). Nekādas mežsaimniecības 
darbības nedrīkst veikt bez derīga meža 
apsaimniekošanas plāna. Meža 
apsaimniekošanas plānus var sagatavot 
apstiprināti meža inventarizācijas eksperti; gan 

http://www.knab.gov.lv/uploads/free/knab_lf_aptauja
http://www.knab.gov.lv/uploads/free/knab_lf_aptauja
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 Normatīvie akti: 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 88 
Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra 
informācijas aprites noteikumi (12.02.2013.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 935 
Noteikumi par koku ciršanu mežā 
(18.12.2012.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 309 
Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 
(18.12.2012.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 936 Dabas 
aizsardzības noteikumi meža 
apsaimniekošanā (18.12.2012.) 
 
Juridiskā iestāde 
Lauksaimniecības ministrija, Valsts meža 
dienests 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti vai 
ieraksti 
Meža apsaimniekošanas plāns 
Mežizstrādes atļauja 
 

Transparency International korupcijas uztveres indekss 
http://www.transparency.org/country#LVA 
 
Likumi: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=2825 
- http://likumi.lv/doc.php?id=14594 
 
Normatīvie akti: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=255162 
- http://likumi.lv/doc.php?id=253760 
- http://likumi.lv/doc.php?id=247350 
- http://likumi.lv/doc.php?id=253758 
 

fiziskās, gan juridiskās personas un apstiprināto 
ekspertu saraksts ir publiski pieejams. Ekspertu 
sagatavoto meža apsaimniekošanas plānu saturu un 
kvalitāti regulāri pārbauda juridiska iestāde, piemēram, 
reģionālā Valsts meža dienesta amatpersonas, kuru 
jurisdikcijā atrodas attiecīgais meža īpašums. Ekspertu 
pienākums ir ievērot noteiktus kvalitātes kritērijus. Ja 
konstatē neatbilstību kvalitātes kritērijiem (tiek noraidīti 
vairāk nekā 10% meža īpašumu apsaimniekošanas 
plānu), ekspertu diskvalificē no ekspertu reģistra. 
 
Meža apsaimniekošanas plāni jāpārskata ik pēc 
20 gadiem. Meža apsaimniekošanas plāni nav publiski 
pieejami, un trešās personas nevar tiem piekļūt. Meža 
apsaimniekošanas plānā ietilpst telpiskie dati, plāni un 
stendu kartes, kas ietver informāciju par mežizstrādes 
teritorijām. 
 
Valsts meža dienests kopumā ir atbildīgs par kontroli 
attiecībā uz atbilstību Meža likumam. Vietējā līmenī 
atbilstību pārbauda vietējie Valsts meža dienesta biroji. 
Valsts meža dienesta eksperti veic biežas meža 
apsaimniekošanas plānu un taksācijas datu revīzijas un 
pārbaudes. 
 
Pašreizējā Valsts meža dienesta veiktā vietējo biroju 
pārraudzības sistēma nodrošina labu mehānismu 
korupcijas samazināšanai līdz minimumam meža 
apsaimniekošanas plānu sagatavošanā. Stabilās 
kvalitātes kontroles sistēmas dēļ nav izplatīti gadījumi, 
kad korupcija ietekmējusi sliktas kvalitātes meža 
apsaimniekošanas plānus vai sliktas kvalitātes 
taksācijas darbs negatīvi ietekmējis meža 
apsaimniekošanu un mežizstrādes plānošanu. 
 
Jaunākais pētījums (2014. gada aprīlī) attiecībā uz 
korupcijas 

http://www.transparency.org/country%23LVA
http://likumi.lv/doc.php?id=2825
http://likumi.lv/doc.php?id=14594
http://likumi.lv/doc.php?id=255162
http://likumi.lv/doc.php?id=253760
http://likumi.lv/doc.php?id=247350
http://likumi.lv/doc.php?id=253758


 

 

FSC-CNRA-LV V1-0 CENTRALIZĒTAIS NACIONĀLĀ RISKA NOVĒRTĒJUMS LATVIJAI 
2017. 

- 15. no 96 - 
 

 

Rādītājs Piemērojamie likumi un noteikumi, 
juridiskā iestāde un likumīgi 

pieprasītie dokumenti vai ieraksti 

Informācijas avoti Riska apzīmējums un noteikšana 

   uztveri Latvijā, ko organizēja Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs (KNAB), parāda, ka Valsts zemes 
dienests un Zemesgrāmatu institūcija ir to desmit valsts 
institūciju vidū, kurām plaša sabiedrība uzticas visvairāk 
(t. i., institūcija tiek uzskatīta par „godīgu” vai „diezgan 
godīgu” attiecībā uz korupciju). 
Ņemot vērā šo un pašreizējo Transparency 
International korupcijas uztveres indeksa vērtību 
(CPI=55), tiek uzskatīts, ka risks ir zems. 

1.4. 
Mežizstrādes 
atļaujas 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
Piemērojamie likumi: 
- Meža likums (24.02.2000.) 
- Valsts meža dienesta likums (25.11.1999.) 
- Likums par koku un apaļo kokmateriālu 
uzskaiti darījumos (16.12.2004.) 
Normatīvie noteikumi: 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 935 
Noteikumi par koku ciršanu mežā 
(18.12.2012.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 309 
Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 
(18.12.2012.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 88 
Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra 
informācijas aprites noteikumi (12.02.2013.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 647 
Mežaudzes novērtēšanas kārtība 
(25.06.2009.) 

Transparency International korupcijas uztveres indekss 
http://www.transparency.org/country#LVA 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs kritizēja 
Latvijas valsts mežu 
amatpersonu:http://m.focus.lv/latvija/112/knab-par-
parkapumiem-izteicis-aizradijumu-latvijas-valsts-mezu-
amatpersonai 
Latvijas nacionālās integritātes sistēmas novērtējums: 
http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2011 nis 
latvia en?e=2496456/2548351#search and in Latvian 
http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2011 
_nislatvia_lv?e=2496456/3306430 
PĀRSKATS PAR KORUPCIJU UN PRETKORUPCIJAS 
POLITIKU LATVIJĀ, 2012: http://providus.lv/upload 
file/Korupcijas%20C Nr 10. pdf 
Raidījums: Latvijas Valsts meži ziedo ZZS deputāta 
biedrībai (Latvian State Forests Donates to an Association 
of a Deputy from ZZS.) Delfi.lv 9 

Zems risks 
Pirms mežizstrādes darbu veikšanas katram meža 
īpašniekam jāiegūst mežizstrādes atļauja. Valsts meža 
dienests ir atbildīgā institūcija par mežizstrādes atļauju 
izsniegšanu. Mežizstrādes atļauju izsniedz profesionāla 
mežsaimniecības amatpersona (mežsargs) saskaņā ar 
attiecīgo meža tiesību aktu prasībām. Galvenā prasība 
meža īpašniekam mežizstrādes atļaujas iegūšanai ir 
derīgs meža apsaimniekošanas plāns, ieskaitot pilnu 
meža inventarizāciju. Pirms mežizstrādes atļaujas 
izdošanas valsts meža dienesta speciālisti veic izlases 
pārbaudes, vai situācija attiecībā uz meža īpašumu 
atbilst tiesību aktu prasībām. Ciršanas atļauja netiek 
izsniegta 1% pieteikumu. Mežizstrādes atļauja ir derīga 
trīs gadus nobeiguma cirtēm un maksimums divus 
gadus sanitārajai cirtei. Valsts meža dienests var anulēt 
mežizstrādes atļauju, ja ir izmaiņas tiesiskajos 
apstākļos. 
Mežizstrādes atļauja nav nepieciešama noteiktiem 
ciršanas darbu veidiem, t. i., pirmskomercializācijas 
retināšanai, nedzīvo un vēja izgāzto koku ciršanai, 
meža izcirtumu apsaimniekošanai utt. Mežizstrādes 
atļauja nav īpaši nepieciešama koku ciršanai 

http://www.transparency.org/country%23LVA
http://m.focus.lv/latvija/112/knab-par-parkapumiemizteicis-aizradijumu-latvijas-valsts-mezuamatpersonai
http://m.focus.lv/latvija/112/knab-par-parkapumiemizteicis-aizradijumu-latvijas-valsts-mezuamatpersonai
http://m.focus.lv/latvija/112/knab-par-parkapumiemizteicis-aizradijumu-latvijas-valsts-mezuamatpersonai
http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2011
http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2011
http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2011
http://providus.lv/upload
http://delfi.lv/
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 Juridiskā iestāde 
 
Lauksaimniecības ministrija, Valsts meža 
dienests 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti vai 
ieraksti 
 
Meža apsaimniekošanas plāns 
 
Mežizstrādes atļauja 
 

2011. gada janvāris 
http://www.delfi.lv/news/national/politics/raidijums-latvijas-
valsts-mezi-ziedo-zzs-deputata-biedribai.d?id=36152662)." 
 
Valsts meža dienesta statistikas pārskati: 
 
2013. 
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_ 
Doc/00/00/00/43/07/VMD_PUBLISKAIS_PARSKATS 
_2013.pdf 
 
2012.: 
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_ 
Doc/00/00/00/24/98/VMD_PUBLISKAIS_PARSKATS 
_2012.pdf 
 
2011.: 
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_ 
Doc/00/00/00/21/05/VMD_PUBLISKAIS_PARSKATS 
_2012.pdf 
 
2010.: 
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_ 
Doc/00/00/00/21/04/VMD_PUBLISKAIS_PARSKATS 
_2012.pdf 
 
Piemērojamie likumi: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=2825 
- http://likumi.lv/doc.php?id=14594 
- http://likumi.lv/doc.php?id=98597 
 
Normatīvie noteikumi: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=253760 
- http://likumi.lv/doc.php?id=247350 

ar diametru, kas mazāks par 12 cm; 
pirmskomercializācijas retināšanas darbiem jaunaudzēs 
(<20 gadi); nedzīvo koku un vēja izgāzto koku ciršanai; 
meža izcirtumu uzturēšanai; meža infrastruktūras 
uzturēšanai. 
 
Latvijā ir pieliktas nopietnas pūles, lai ieviestu stingrāku 
kontroli pār nelegālu mežizstrādi. Laika posmā no 2000. 
līdz 2005. gadam nelikumīgās mežizstrādes gadījumu 
skaits ir samazinājies no 2000–3000 gadījumiem gadā 
līdz 400 gadījumiem pēc 2005. gada, tomēr atsevišķi 
nelikumīgās mežizstrādes gadījumi joprojām notiek. 
Pēdējo četru gadu laikā (2010.–2013.) nelikumīgās 
mežizstrādes gadījumu skaits ir nostabilizējies ap 323–
348 gadījumiem gadā, kad maksimums bija 
485 gadījumi 2010. gadā. 2013. gadā 348 nelikumīgās 
mežizstrādes gadījumi bija konstatēti gan valsts, gan 
privātajos mežos, kam atbilst 20 300 m3 nelikumīgi 
izstrādātas koksnes. Nelikumīgi izstrādātās koksnes 
apjoms ir robežās no 16,5 tūkstošiem līdz 
20 tūkstošiem m3 gadā. Lielākā daļa nelikumīgi 
izstrādātās koksnes (77%) bija saistīta ar privātajiem 
mežiem. 2013. gada tiesu statistika sniedz informāciju 
par personām, kuras notiesātas saskaņā ar 
Krimināllikuma 109. pantu Nelikumīga ciršana un koku 
bojāšana. Saskaņā ar statistiku par nelikumīgu ciršanu 
un koku bojāšanu notiesāti 50 cilvēki. 
 
Saskaņā ar Valsts meža dienesta sniegtajiem 
statistikas datiem zināmā nelikumīgās mežizstrādes 
daļa Latvijā ir 0,13%–0,17% diapazonā no visa 
izstrādātās koksnes apjoma pēdējo 4 gadu laikā 
(2010.–2013.). Šī attiecība ir samērā stabila, kaut gan 
pēdējie dati par 2013. gadu uzrāda nelielu nelikumīgās 
mežizstrādes apjoma pieaugumu. 
 
Pēdējos trīs gados nav konstatēti oficiāli 

http://www.delfi.lv/news/national/politics/raidijumslatvijas-valsts-mezi-ziedo-zzs-deputatabiedribai.d?id=36152662
http://www.delfi.lv/news/national/politics/raidijumslatvijas-valsts-mezi-ziedo-zzs-deputatabiedribai.d?id=36152662
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_
http://likumi.lv/doc.php?id=2825
http://likumi.lv/doc.php?id=14594
http://likumi.lv/doc.php?id=98597
http://likumi.lv/doc.php?id=253760
http://likumi.lv/doc.php?id=247350
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  - http://likumi.lv/doc.php?id=255162 
- http://likumi.lv/doc.php?id=194226 

kukuļošanas gadījumi, par ko būtu ziņojušas par 
mežizstrādes atļauju izsniegšanu atbildīgās 
personas. 
 
Pastāv mežsaimniecības ierēdņu korupcijas 
risks. Risku ir būtiski samazinājusi kontroles 
īstenošana pār mežizstrādes atļauju izsniegšanu 
un mežizstrādes darbu pabeigšanu. Ņemot vērā 
pašreizējo korupcijas uztveres indeksa vērtējumu 
(CPI=55) un korupcijas gadījumu neesamību 
Valsts meža dienestā, risks ir vērtējams kā zems. 

Nodokļi un nodevas 

1.5. 
Autoratlīdzību 
samaksa un 
mežizstrādes 
nodevas 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
 
Nav piemērojams Latvijas Republikā 
nav tādu specifisku mežizstrādes 
nodevu kā autoratlīdzību samaksa, 
celmu nauda un citas uz apjomu 
balstītas nodevas. Nav arī nodevu, kas 
balstītas uz kvantitāti, kvalitāti un 
sugām. 
 
Juridiskā iestāde 
Nav piemērojams 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti 
vai ieraksti 
Nav piemērojams 

Nav piemērojams Nav piemērojams 

1.6. 
Pievienotās 
vērtības 
nodokļi un citi 
tirdzniecības 
nodokļi 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
 
Likumi: 
- Likums par nodokļiem un nodevām 
(02.02.1995.) 
- Pievienotās vērtības nodokļa likums 
(29.11.2012.) 

Valsts ieņēmumu dienests: www.vid.gov.lv 
 
Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs 2009.–2012. 
 
Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā, Ilgtspējīga 
biznesa centrs: 
http://www.sseriga.edu/files/content/sseriga_enuekon 

Zems risks valsts mežiem 
Noteikts risks privātajiem mežiem 
 
Tiesību akti par pievienotās vērtības nodokli 
nosaka tiesības, 
nodokļu iestāžu pienākumus un atbildību un 
nodokļu 
maksātājus, kā arī nodokļu iekasēšanas  

http://likumi.lv/doc.php?id=255162
http://likumi.lv/doc.php?id=194226
http://www.vid.gov.lv/
http://www.sseriga.edu/files/content/sseriga_enuekon
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 Normatīvie tiesību akti: 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 17 
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 
normu piemērošanas kārtība un 
atsevišķas prasības pievienotās vērtības 
nodokļa maksāšanai un administrēšanai 
(03.01.2013.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 40 
Noteikumi par pievienotās vērtības 
nodokļa deklarācijām (15.01.2013.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 237 
Skaidrā naudā veikto darījumu 
deklarēšanas noteikumi (10.04.2007.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 178 
Nodokļu atvieglojumu piemērošanas 
kārtība, kas noteikta starptautiskos 
nolīgumos par nodokļu dubultās 
uzlikšanas novēršanu un nodokļu 
nemaksāšanu (30.04.2001.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 149 
Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi 
un nokavētie nodokļu maksājumi tiek 
ieskaitīti budžetā (18.04.2000.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 103 
Noteikumi par kārtību, kādā nodokļi, 
valsts nodevas un citi obligātie 
maksājumi ieskaitāmi valsts budžetā 
(18.04.1995.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 109 
Noteikumi par valsts nodevu par 
mednieku apliecības, mednieka sezonas 
kartes un medību atļaujas izsniegšanu, 
par atļaujas izsniegšanu ārvalstu 
medniekam medīt Latvijas teritorijā un 
atļaujas izsniegšanu izvest medību 
trofejas no Latvijas, kā arī medību trofeju 

omikasindekss_2009_2012.pdf 
 
Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs 2009.–2012. 
Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā, Ilgtspējīga 
biznesa centrs: 
http://www.vdi.gov.lv/files/1_arnis_sauka_sse.pdf 
 
Likumi: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=33946 
- http://likumi.lv/doc.php?id=253451 
 
Normatīvie tiesību akti: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=254172 
- http://likumi.lv/doc.php?id=254279 
- http://likumi.lv/doc.php?id=155755) 

kārtību. 
 
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) jāmaksā 
visām personām (gan fiziskām, gan juridiskām), ja 
viņu gada uzņēmējdarbības apgrozījums ir lielāks 
par 50 000 eiro gadā. Nodokļu un PVN maksājumi 
jo īpaši ir saistīti ar ēnu ekonomikas īpatsvaru 
Latvijā. Pašreizējie pētījumi parāda, ka ēnu 
ekonomika Latvijā veido vienu ceturtdaļu no 
kopējās ekonomikas. Piemēram, saskaņā ar 
jaunākajiem pētījumiem (Ēnu ekonomikas indekss 
Baltijas valstīs 2009.–2013., Stokholmas 
Ekonomikas augstskola, Ilgtspējīga biznesa 
centrs) ēnu ekonomikas indekss Latvijā 
2013. gadā ir novērtēts uz 23,8% no iekšzemes 
kopprodukta (IKP). Pēdējos trīs gados ēnu 
ekonomikas indekss ir samazinājies, t. i., no 
38,1% ekonomiskās krīzes kulminācijas laikā 
2010. gadā līdz 30,2% 2011. gadā un 21,2% 
2012. gadā. Latvijas ēnu ekonomikas galvenie 
virzītājspēki ir peļņas neuzrādīšana un 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas (aplokšņu 
algas), kas joprojām ir galvenās problēmas. 
 
Izvairīšanās risks no PVN ir lielāks mazajiem 
uzņēmumiem un individuālajiem uzņēmējiem. 
Ņemot vērā lielo ēnu ekonomikas daļu, šai 
kategorijai ir nosakāms noteikts risks. 

http://www.vdi.gov.lv/files/1_arnis_sauka_sse.pdf
http://likumi.lv/doc.php?id=33946
http://likumi.lv/doc.php?id=253451
http://likumi.lv/doc.php?id=254172
http://likumi.lv/doc.php?id=254279
http://likumi.lv/doc.php?id=155755


 

 

FSC-CNRA-LV V1-0 CENTRALIZĒTAIS NACIONĀLĀ RISKA NOVĒRTĒJUMS LATVIJAI 
2017. 

- 19. no 96 - 
 

izvešanas kārtību (02.03.2004.) 



 

 

FSC-CNRA-LV V1-0 CENTRALIZĒTAIS NACIONĀLĀ RISKA NOVĒRTĒJUMS LATVIJAI 
2017. 

- 20. no 96 - 
 

 

Rādītājs Piemērojamie likumi un noteikumi, 
juridiskā iestāde un likumīgi 

pieprasītie dokumenti vai ieraksti 

Informācijas avoti Riska apzīmējums un noteikšana 

 Juridiskā iestāde 
Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu 
ministrija 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti vai 
ieraksti 
 
Valsts ieņēmumu dienesta pārskats par 
nodokļu samaksu 
 
PVN maksātāju reģistrs tīmekļa vietnē 
http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/PVN 
 
Nodokļu parādu tiešsaistes reģistrs: 
- Valsts ieņēmumu dienests: 
http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR 
- Lursoft reģistrs: http://www.lursoft.lv 

  

1.7. 
Ienākuma 
un peļņas 
nodokļi 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
 
Likumi: 
- Likums par uzņēmumu ienākuma 
nodokli (09.02.1995.) 
- Likums par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli (11.05.1993.) 
 
Normatīvie akti: 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 981 
Noteikumi par uzņēmumu ienākuma 
nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un 
avansa maksājumu aprēķinu 
(20.12.2011.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 556 
Likuma Par uzņēmuma ienākuma 
nodokli normu  

Valsts ieņēmumu dienests: www.vid.gov.lv 
 
Valsts meža dienesta statistikas pārskati: 
2013. 
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_ 
Doc/00/00/00/43/07/VMD_PUBLISKAIS_PARSKATS 
_2013.pdf 
 
2012.: 
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_ 
Doc/00/00/00/24/98/VMD_PUBLISKAIS_PARSKATS 
_2012.pdf 
 
2011.: 
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_ 

Noteikts risks 
 
Ir spēkā tiesību akti, kas saistīti ar ienākuma 
nodokļiem. Tiesību akti nosaka nodokļu iestāžu un 
nodokļu maksātāju tiesības, pienākumus un 
atbildību, kā arī nodokļu iekasēšanas kārtību. 
Pēdējās izmaiņas nodokļu likumdošanā ieviesa 
jaunu pieeju nodokļu maksāšanas procesam ar 
mērķi samazināt ienākuma nodokļa un peļņas 
nodokļa legalizēšanu. Kad fiziska persona pārdod 
kokus (augošus vai nocirstus) juridiskai personai, 
šai fiziskajai personai ir jāmaksā ienākuma 
nodoklis 15% apmērā no ienākuma. Juridiska 
persona maksā ienākuma nodokli, pērkot kokus. 
Ja kokus pārdod kokmateriālu tirdzniecības 
uzņēmējdarbības individuālais uzņēmējs, tad 
ienākuma nodokli maksā šī persona vienreiz gadā 
ienākumu deklarācijas procesā. Ienākuma 

http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/PVN
http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR
http://www.lursoft.lv/
http://www.vid.gov.lv/
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_
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 piemērošanas noteikumi (04.07.2006.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 568 
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas 
kārtību (21.08.2012.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 899 
Likuma Par uzņēmuma ienākuma 
nodokli normu piemērošanas kārtība 
(21.09.2010., grozījumi 30.08.2013.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 677 
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa paziņojumiem (25.08.2008., 
grozījumi 06.12.2011.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 573 
Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma 
nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma 
naudu un soda naudu ieskaita budžetā 
(29.06.2004.) 
 
Juridiskā iestāde 
Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu 
ministrija 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti 
vai ieraksti 
Valsts ieņēmumu dienesta pārskats par 
nodokļu samaksu 

Doc/00/00/00/21/05/VMD_PUBLISKAIS_PARSKATS 
_2011.pdf 
 
2010.: 
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_ 
Doc/00/00/00/21/04/VMD_PUBLISKAIS_PARSKATS 
_2012.pdf 
 
Likumi: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=34094 
- http://likumi.lv/doc.php?id=56880 

nodokļa deklarāciju koordinē Valsts ieņēmumu 
dienests. Vienu ceturtdaļu ienākuma nodokļa 
atskaita meža atjaunošanas nolūkiem, ja meža 
īpašnieks pārdod augošus kokus. Ja meža 
īpašnieks pārdod paša nocirstos kokmateriālus, 
tad līdz 50% no ienākuma nodokļa atskaita meža 
atjaunošanai, kokmateriālu sagatavošanai un 
pārdošanas izdevumiem. 
 
Vienreiz gadā meža īpašniekiem jāiesniedz 
Valsts meža dienestam informācija par savu 
komerciālo darbību, tostarp kokmateriālu 
ražošanu un pārdošanu. Šo informāciju pārbauda 
Valsts ieņēmumu dienests. 
 
Lielākais ienākuma nodokļa legalizēšanas risks ir 
saistīts ar mazajiem uzņēmumiem un 
kokmateriālu pārdošanu starp fiziskām 
personām, kur kokmateriāli ir nocirsti nelikumīgi. 
Tomēr kokmateriālu pārdošanas apjoms starp 
fiziskām personām ir mazs, salīdzinot ar kopējo 
mežizstrādes apjomu un kokmateriālu 
tirdzniecību. Saskaņā ar Valsts meža dienesta 
sniegtajiem statistikas datiem zināmā 
nelikumīgās mežizstrādes daļa Latvijā ir 0,13%–
0,17% diapazonā no visa izstrādātās koksnes 
apjoma pēdējo 4 gadu laikā (2010.–2013.). Šī 
attiecība ir samērā stabila, kaut gan pēdējie dati 
par 2013. gadu uzrāda nelielu nelikumīgās 
mežizstrādes apjoma pieaugumu. 
 
Ņemot vērā nelikumīgi izstrādātās koksnes 
nelielo apjomu, šīs kategorijas risks tiek vērtēts 
kā noteikts risks mazajiem uzņēmumiem un 
kokmateriālu tirgotājiem. 

Mežizstrādes darbi 

https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_
http://likumi.lv/doc.php?id=34094
http://likumi.lv/doc.php?id=56880
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1.8. 
Mežizstrādes 

Piemērojamie likumi un noteikumi Valsts meža dienesta statistikas pārskati: 
www.vmd.gov.lv 

Zems risks 

http://www.vmd.gov.lv/
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noteikumi Piemērojamie likumi: 
- Meža likums (24.02.2000.) 
 
Normatīvie noteikumi: 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 935 
Noteikumi par koku ciršanu mežā 
(18.12.2012.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 309 
Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 
(18.12.2012.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 936 
Dabas aizsardzības noteikumi meža 
apsaimniekošanā (18.12.2012.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 88 
Meža inventarizācijas un Meža valsts 
reģistra informācijas aprites noteikumi 
(12.02.2013.) 
 
Juridiskā iestāde 
Valsts meža dienests, 
Lauksaimniecības ministrija 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti 
vai ieraksti 
- Ciršanas atļauja 
- Mežizstrādes darbu līgums 
- Tehnoloģiskā karte 
- Mežizstrādes darbu pieņemšanas akts 

Piemērojamie likumi: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=2825 
 
Normatīvie noteikumi: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=253760 
- http://likumi.lv/doc.php?id=247350 
- http://likumi.lv/doc.php?id=253758 
- http://likumi.lv/doc.php?id=255162 

Galvenie tiesību akti, kas reglamentē 
kokmateriālu ieguvi, ir Meža likums un sekojošie 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 935 Noteikumi 
par koku ciršanu mežā. Noteikumi nosaka 
prasības minimālajam meža rotācijas periodam 
un galīgās cirtes diametram atkarībā no koka 
sugas un meža augšanas tipa; minimālajam 
audzes šķērslaukumam starpcirtēs, maksimālajai 
kailcirtes platībai, prasības kailcirtes teritorijas 
konfigurācijai un izvietojumam, sanitārajai cirtei, 
ainavu cirtei un atmežošanas cirtei. Noteikumi 
nosaka arī prasības dabas aizsardzības jomā: 
koku bioloģiskā daudzveidība, sausie koki, 
ataudzes saglabāšana un vietējā pameža un 
krūmu sugas, lapu koku sugu piejaukums un 
situācijas, kad kailcirtes metode ir aizliegta. 
Noteikumi izklāsta zemes gabalu sagatavošanas 
procedūras cirtei un mežizstrādes atļauju 
izsniegšanas procedūras. 
 
Valsts meža dienests periodiski kontrolē meža 
darbus ciršanas vietās un pabeigtās 
mežizstrādes vietas. Nav informācijas par 
būtiskiem piemērojamo tiesību aktu 
pārkāpumiem, kas veidotu noteiktu risku. 

1.9. 
Aizsargājamās 
teritorijas un 
sugas 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
 
Likumi: 
- Vides aizsardzības likums 

Lauksaimniecības ministrijas vietne: 
www.vmd.gov.lv 
 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija: 

Zems risks 
 
Latvijas Republikā ir plašs aizsargājamo teritoriju 
tīkls. Kopumā ir 683 aizsargājamās 

http://likumi.lv/doc.php?id=2825
http://likumi.lv/doc.php?id=253760
http://likumi.lv/doc.php?id=247350
http://likumi.lv/doc.php?id=253758
http://likumi.lv/doc.php?id=255162
http://www.vmd.gov.lv/
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 (02.11.2006.) 
- Meža likums (24.02.2000.) 
- Likums par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām (02.03.1993.) 
- Sugu un biotopu aizsardzības likums 
(16.03.2000.) 
- Likums par kompensāciju par saimnieciskās 
darbības ierobežojumiem aizsargājamajās 
teritorijās (04.04.2013.) 
- Dzīvnieku aizsardzības likums (09.12.1999.) 
- Likums par starptautisko augu aizsardzības 
konvenciju (05.06.2003.) 
- Likums par Riodežaneiro konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību (31.08.1995., 
grozījumi 08.09.1995.) 
- Likums par konvenciju par Eiropas savvaļas 
un dabisko dzīvotņu aizsardzību, Berne, 
1979. (17.12.1996., grozījumi 03.01.1997.) 
- Likums par Konvenciju par pasaules 
kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, 
Parīze, 1972. (17.02.1997., grozījumi 
26.02.1997.) 
- Likums par starptautisko augu aizsardzības 
konvenciju (05.06.2003.) 
- Likums par Eiropas ainavu konvenciju 
(29.03.2007.) 
 
Normatīvie akti: 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 936 Dabas 
aizsardzības noteikumi meža 
apsaimniekošanā (18.12.2012.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 507 
Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums 
(02.06.2009.) 
 

www.vidm.gov.lv 
 
Valsts meža dienesta statistikas pārskati (2010.–2013.): 
http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-
lapas/publikacijas-un-statistika/publiskais-
parskats?nid=1048#jump 
 
Bioģeogrāfiskā novērtējuma 17. panta tīmekļa rīks par ES 
Dzīvotņu direktīvas par sugu un dzīvotņu saglabāšanas 
statusu 17. pantu: 
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habit 
at/report/?period=3&group=Forests&country 
=LV&region= 
 
Likumi: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=147917 
- http://likumi.lv/doc.php?id=2825 
- http://likumi.lv/doc.php?id=59994 
- http://likumi.lv/doc.php?id=3941 
- http://likumi.lv/doc.php?id=256138 
 
Normatīvie akti: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=253758 
- http://likumi.lv/doc.php?id=193117 
- http://likumi.lv/doc.php?id=207283 
- http://likumi.lv/doc.php?id=12821 
- http://likumi.lv/doc.php?id=13405 
- http://likumi.lv/doc.php?id=253746 
- http://likumi.lv/doc.php?id=155227 
- http://likumi.lv/doc.php?id=155228 
- http://likumi.lv/doc.php?id=177511 
- http://likumi.lv/doc.php?id=177513 
- http://likumi.lv/doc.php?id=155223 
- http://likumi.lv/doc.php?id=76604 
 

teritorijas un objekti, tostarp tādas liela mēroga 
aizsargājamās teritorijas kā biosfēras rezervāti (viena 
teritorija) nacionālie parki (četras teritorijas), dabas parki 
(42 teritorijas), aizsargājamās ainavas (deviņas 
teritorijas), aizsargājamās jūras teritorijas (septiņas 
teritorijas) un maza mēroga teritorijas kā nacionālie 
dabas rezervāti (četras teritorijas), nacionālie liegumi 
(261 teritorija), nacionālie dabas pieminekļi 
(355 objekti). ir ierīkoti mikroliegumi atsevišķu sugu vai 
dzīvotņu aizsargāšanai ārpus aizsargājamajām 
teritorijām. Valsts meža dienests ir atbildīgā iestāde par 
mikroliegumu izveidošanu visos mežos neatkarīgi no 
īpašuma veida. 2013. gadā bija kopumā 
2163 mikroliegumu ar kopējo platību 40 tūkstoši ha. 
Deviņdesmit trīs procenti no mikroliegumiem ir ierīkoti 
valsts mežos, bet 7% – privātos mežos, kas veido pusi 
no kopējās meža zemes platības valstī. 88% 
mikroliegumu ir izveidoti putnu dzīvotņu aizsardzībai, 
pārējie paredzēti biotopu (dzīvotņu), apdraudēto augu 
sugu, ķērpju, sūnu, sēņu un bezmugurkaulnieku 
aizsardzībai. 
 
Prasības dabas aizsardzībai aizsargājamajās teritorijās 
ir noteiktas aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas 
plānā. Apsaimniekošanas plānu apstiprina dabas 
aizsardzības iestādes: Vides ministrija, aizsargājamo 
teritoriju (nacionālo parku) administratori, Dabas 
aizsardzības pārvalde un tās reģionālie biroji. Pēc 
noteiktas teritorijas apsaimniekošanas plāna 
apstiprināšanas dabas aizsardzības prasības tiek 
iekļautas īpašā normatīvo aktu dokumentā: Noteiktas 
aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas noteikumi, 
kas saistoši meža īpašniekiem aizsargājamajā teritorijā. 
Mikroliegumi tiek ierīkoti, pamatojoties uz meža 
īpašnieka vai trešās personas iesniegumu, kuru 
pārskata un apstiprina Valsts meža dienests. Ienākuma 

http://www.vidm.gov.lv/
http://www.vmd.gov.lv/valsts-mezadienests/statiskas-lapas/publikacijas-unstatistika/publiskais-parskats?nid=1048%23jump
http://www.vmd.gov.lv/valsts-mezadienests/statiskas-lapas/publikacijas-unstatistika/publiskais-parskats?nid=1048%23jump
http://www.vmd.gov.lv/valsts-mezadienests/statiskas-lapas/publikacijas-unstatistika/publiskais-parskats?nid=1048%23jump
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habit
http://likumi.lv/doc.php?id=147917
http://likumi.lv/doc.php?id=2825
http://likumi.lv/doc.php?id=59994
http://likumi.lv/doc.php?id=3941
http://likumi.lv/doc.php?id=256138
http://likumi.lv/doc.php?id=253758
http://likumi.lv/doc.php?id=193117
http://likumi.lv/doc.php?id=207283
http://likumi.lv/doc.php?id=12821
http://likumi.lv/doc.php?id=13405
http://likumi.lv/doc.php?id=253746
http://likumi.lv/doc.php?id=155227
http://likumi.lv/doc.php?id=155228
http://likumi.lv/doc.php?id=177511
http://likumi.lv/doc.php?id=177513
http://likumi.lv/doc.php?id=155223
http://likumi.lv/doc.php?id=76604
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 - Ministru kabineta noteikumi Nr. 264 
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi (16.03.2010.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 396 
Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu 
un ierobežoti izmantojamo īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu 
(14.11.2000) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 421 Par 
īpaši aizsargājamo biotopu veidu 
sarakstu (05.12.2000.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 940 
Noteikumi par mikroliegumu 
izveidošanas un apsaimniekošanas 
kārtību, to aizsardzību, kā arī 
mikroliegumu un buferzonu noteikšanu 
(18.12.2012.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 211 
Noteikumi par putnu sugu sarakstu, 
kurām piemēro īpašus dzīvotņu 
aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu 
sugu izdzīvošanu un vairošanos 
izplatības areālā (27.03.2007., grozījumi 
31.03.2007.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 212 
Noteikumi par putnu sugu sarakstu, uz 
kurām neattiecas aizliegtās darbības 
(27.03.2007.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 468 
Invazīvo sugu saraksts (30.06.2008.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 467 
Invazīvo augu sugu izplatības 
ierobežošanas noteikumi (30.06.2008.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 213 

- http://likumi.lv/doc.php?id=22697 
- http://likumi.lv/doc.php?id=20122 
- http://likumi.lv/doc.php?id=20123 
- http://likumi.lv/doc.php?id=20124 
- http://likumi.lv/doc.php?id=5773 
- http://likumi.lv/doc.php?id=179511 

statusu var regulāri pārbaudīt meža 
inventarizācijas laikā. 
 
Nav pieejama detalizēta statistika par nelikumīgu 
mežizstrādi aizsargājamajās teritorijās. Valsts 
meža dienests apkopo statistiku par visiem 
nelikumīgas mežizstrādes gadījumiem neatkarīgi 
no meža aizsardzības statusa. Informācija no 
tiesas nolēmumu reģistra (pieejama vietnē: 
http://www.tiesas.lv/nolemumi) parāda, ka 
2013. gadā bijuši 3 notiesājoši kriminālprocesa 
nolēmumi par nelikumīgu mežizstrādi 
aizsargājamajās teritorijās. Kopējais nelikumīgi 
iegūto kokmateriālu apjoms ir mazāks nekā 
100 m3. Tas atbilst 0,9% no visiem 
348 nelikumīgās mežizstrādes gadījumiem, ko 
2013. gadā konstatējis Valsts meža dienests. 
Saskaņā ar Valsts meža dienesta informāciju 
kopumā 576 prasības pieteikumi ierosināt 
krimināllietu par meža tiesību aktu pārkāpšanu ir 
nākuši no Valsts meža dienesta amatpersonām. 
Statistika skaidri neatklāj visus nelikumīgās 
mežizstrādes gadījumus, tātad tā neatspoguļo 
ierosinātos kriminālprocesus. Tomēr statistikas 
dati liecina, ka nelikumīgi iegūto kokmateriālu 
apjoms ir relatīvi mazs pret visu nelikumīgi iegūto 
kokmateriālu apjomu. Problēmas mērogs ir mazs, 
un tādēļ riska līmeni var uzskatīt par zemu. 

http://likumi.lv/doc.php?id=22697
http://likumi.lv/doc.php?id=20122
http://likumi.lv/doc.php?id=20123
http://likumi.lv/doc.php?id=20124
http://likumi.lv/doc.php?id=5773
http://likumi.lv/doc.php?id=179511
http://www.tiesas.lv/nolemumi
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 Noteikumi par kritērijiem, kurus izmanto, 
novērtējot īpaši aizsargājamām sugām 
vai īpaši aizsargājamiem biotopiem 
nodarītā kaitējuma ietekmes būtiskumu 
(27.03.2007.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 69 
Noteikumi par aizsargājamo ainavu 
apvidiem (23.02.1999.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 83 
Noteikumi par dabas parkiem 
(09.03.1999.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 212 
Noteikumi par dabas liegumiem 
(1. turpinājums) (15.06.1999.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 212 
Noteikumi par dabas liegumiem 
(2. turpinājums) (15.06.1999.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 212 
Noteikumi par dabas liegumiem 
(3. turpinājums) (15.06.1999.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 131 
Noteikumi par aizsargājamiem 
dendroloģiskajiem stādījumiem 
(20.03.2001.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 559 
Invazīvo augu sugas – Sosnovska 
latvāņa – izplatības ierobežošanas 
noteikumi (14.07.2008.) 
 
Juridiskā iestāde 
 
Valsts meža dienests, Lauksaimniecības 
ministrija 
 
Dabas aizsardzības pārvalde,  
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 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti vai 
ieraksti 
- Aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas 
plāns 
- Meža apsaimniekošanas plāns 
- Pieteikums mikrolieguma izveidei un 
inventarizācijas anketa 
- Lēmums par mikrolieguma izveidi 

  

1.10. Vides 
aizsardzības 
prasības 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
 
Piemērojamie likumi: 
- Meža likums (24.02.2000.) 
- Sugu un biotopu aizsardzības likums 
(16.03.2000.) 
- Aizsargjoslu likums (05.02.1997.) 
 
Normatīvie akti: 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 936 Dabas 
aizsardzības noteikumi meža 
apsaimniekošanā (18.12.2012.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 507 
Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums 
(02.06.2009.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 284 
Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu 
noteikšanas metodika (04.08.1998.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 457 
Dzelzceļa aizsargjoslu noteikšanas metodika 
(15.12.1998.) 

Dabas aizsardzības pārvalde: www.daba.gov.lv 
 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija: www.vidm.gov.lv 
 
Valsts meža dienesta statistikas pārskati (2010–2013): 
http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-
lapas/publikacijas-un-statistika/publiskais-
parskats?nid=1048#jump 
 
Piemērojamie likumi: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=2825 
- http://likumi.lv/doc.php?id=3941 
- http://likumi.lv/doc.php?id=42348 

Zems risks 
 
Mežsaimniecībai piemērojamās vides prasības ir 
sniegtas mežsaimniecības un dabas aizsardzības 
likumos un saistītajos normatīvajos aktos. Valsts meža 
dienests un Dabas aizsardzības pārvalde ir institūcijas, 
kas ir atbildīgas par šo likumu ievērošanas kontroli. 
Galvenās vides problēmas, par kurām ziņo 
kontrolējošās institūcijas, ir meža augsnes bojājumi, 
medījamo dzīvnieku izraisītie bojājumi un nekontrolētas 
atkritumu izgāztuves. 
 
Valsts meža dienests periodiski kontrolē tiesību aktu 
īstenošanu, kas aizsargā dabas vērtības, objektus un 
aizsargājamās teritorijas. Gada pārskati parāda, ka 
konstatētie vides aizsardzības noteikumu pārkāpumi 
meža apsaimniekošanā veido nelielu daļu no visiem 
gadījumiem. Vides noteikumu pārkāpumi veido 5% no 
kopējā mežsaimniecības noteikumu pārkāpumu skaita 
(līdz 52 gadījumiem gadā pēdējo četru gadu laikā). 
Pēdējos divos gados ir tendence pieaugt vides prasību 
noteikumu pārkāpumu skaitam (30 un 52 gadījumi 
attiecīgi 2012. un 2013. gadā salīdzinājumā ar 9 un 
13 gadījumiem 

http://www.daba.gov.lv/
http://www.vidm.gov.lv/
http://www.vmd.gov.lv/valsts-mezadienests/statiskas-lapas/publikacijas-unstatistika/publiskais-parskats?nid=1048%23jump
http://www.vmd.gov.lv/valsts-mezadienests/statiskas-lapas/publikacijas-unstatistika/publiskais-parskats?nid=1048%23jump
http://www.vmd.gov.lv/valsts-mezadienests/statiskas-lapas/publikacijas-unstatistika/publiskais-parskats?nid=1048%23jump
http://likumi.lv/doc.php?id=2825
http://likumi.lv/doc.php?id=3941
http://likumi.lv/doc.php?id=42348
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 - Ministru kabineta noteikumi Nr. 162 
Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika (10.04.2001.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 63 
Mežu aizsargjoslu ap pilsētām 
noteikšanas metodika (04.02.2003.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 93 
Aizsprostu un hidroelektrostaciju 
hidrotehnisko būvju drošuma 
kontrolmērietaišu aizsardzība un 
aizsargjoslu noteikšanas metodika 
(25.02.2003.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 392 
Kultūras pieminekļu aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) noteikšanas 
metodika (15.07.2003.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 43 
Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām 
noteikšanas metodika (20.01.2004.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 86 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes aizsargjoslas noteikšanas 
metodika (17.02.2004.)  
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 982 
Enerģētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika 
(05.12.2006.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 131 
Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap 
aizsprostiem (20.02.2007.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 406 
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu 
noteikšanas metodika (03.06.2008.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 502 
Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas 
metodika 

 attiecīgi 2010. un 2011. gadā). 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto iestāžu 
sagatavotajiem ziņojumiem, ir skaidrs, ka nav 
konstatētas sistemātiskas un/vai liela mēroga 
neatbilstības vides aizsardzības pasākumu 
likumīgajām prasībām tādā līmenī, kas 
apdraudētu meža resursus vai citas vides 
vērtības. Vides problēmu apmērs mežsaimniecībā 
ir maza mēroga, tāpēc tas netiek uzskatīts par 
noteiktu risku. 
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  (29.12.1998.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 1312 
Noteikumi par darbību ierobežojumiem 
aizsargjoslās ap valsts aizsardzības 
objektiem (10.11.2009.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 85 
Kārtība, kādā nosaka zaudējumu 
atlīdzības veidu un apmēru, kā arī 
aprēķina zaudējumus, kas saistīti ar 
gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma 
lietošanas tiesību aprobežojumu Baltijas 
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 
aizsargjoslā (26.01.2010.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 258 
Noteikumi par ekspluatācijas 
aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un 
ierīcēm noteikšanas metodiku 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un 
meža zemēs (02.05.2012.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 508 
Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts 
aizsardzības objektiem un šo 
aizsargjoslu platumu (27.06.2006.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 599 
Metodika drošības aizsargjoslu 
noteikšanai gar dzelzceļiem, pa kuriem 
pārvadā naftu, naftas produktus, 
bīstamas ķīmiskās vielas un produktus 
(18.07.2006.) 
 
Juridiskā iestāde 
Valsts meža dienests, Lauksaimniecības 
ministrija 
 
Dabas aizsardzības pārvalde,  
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 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti vai 
ieraksti 
- Tehnoloģiskā karte; 
- Mežizstrādes atļauja; 
- Meža apsaimniekošanas plāns 

  

1.11. 
Veselība un 
drošība 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
 
Likumi: 
- Darba aizsardzības likums (20.06.2001.) 
- Darba likums (20.06.2001.) 
- Augu aizsardzības likums (17.12.1998.) 
 
Normatīvie akti: 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 310 Darba 
aizsardzības prasības mežsaimniecībā 
(02.05.2012.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 372 Darba 
aizsardzības prasības, lietojot individuālos 
aizsardzības līdzekļus (20.08.2002.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 189 Darba 
aizsardzības prasības, saskaroties ar 
bioloģiskajām vielām (21.05.2002.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 378 Darbā 
nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, 
finansēšanas un izmaksas kārtība 
(23.08.2001.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 66 

Valsts darba inspekcijas statistikas dati: 
http://www.vdi.gov.lv/lv/par-mums/parskati 
 
Eurostat dati: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/i 
ndex.php/Health_and_safety_at_work_statistics 
 
Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012.–2013. 
(http://stradavesels.lv/Uploads/2014/07/18/Work_con 
ditions_and_risks_in_Latvia_2012_2013.pdf) 
 
Likumi: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=26020 
- http://likumi.lv/doc.php?id=26019 
- http://likumi.lv/doc.php?id=51662 
 
Normatīvie akti: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=247351 
- http://likumi.lv/doc.php?id=65619 
- http://likumi.lv/doc.php?id=53426 
- http://likumi.lv/doc.php?id=87137 
- http://likumi.lv/doc.php?id=157382 
- http://likumi.lv/doc.php?id=164271 
- http://likumi.lv/doc.php?id=196653 
- http://likumi.lv/doc.php?id=214608 

Noteikts risks 
 
Darba aizsardzības likums nodrošina tiesisko 
regulējumu arodveselības un drošības sistēmai Latvijā. 
Tas ietver darba devēja un darba ņēmēja tiesības un 
pienākumus, radot un nodrošinot darba vidi, kas ir 
droša veselībai; sistēma, kas regulē arodveselību un 
drošību organizācijās; un procedūras, kas saistītas ar 
izaicinājumiem un atbildību par arodveselības un darba 
drošības prasību pārkāpšanu. Arodveselības un darba 
drošības likumdošanas īstenošanu uzrauga un kontrolē 
Valsts darba inspekcija, kas vāc datus par nelaimes 
gadījumiem saistībā ar darbu un regulāri kontrolē un 
ziņo par arodveselības un darba drošības atbilstības 
statistiku saistībā ar uzņēmumiem dažādos ekonomikas 
sektoros. 
 
Saskaņā ar Valsts darba inspekcijas datiem 
kokapstrādes rūpniecība ir starp pirmajām trīs nozarēm 
attiecībā uz nelaimes gadījumiem darbavietā (Pārējās 
nozares ar lielu traumatismu darbavietā ir transports un 
celtniecība). Pēdējos gados kopējais nelaimes 
gadījumu skaits darbavietās ir sasniedzis 140–
160 nelaimes gadījumu gadā, tostarp ir 20–22 nopietni 
nelaimes gadījumi un divi nāves gadījumi. Ienākuma 

http://www.vdi.gov.lv/lv/par-mums/parskati
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/i
http://stradavesels.lv/Uploads/2014/07/18/Work_con
http://likumi.lv/doc.php?id=26020
http://likumi.lv/doc.php?id=26019
http://likumi.lv/doc.php?id=51662
http://likumi.lv/doc.php?id=247351
http://likumi.lv/doc.php?id=65619
http://likumi.lv/doc.php?id=53426
http://likumi.lv/doc.php?id=87137
http://likumi.lv/doc.php?id=157382
http://likumi.lv/doc.php?id=164271
http://likumi.lv/doc.php?id=196653
http://likumi.lv/doc.php?id=214608
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 Darba aizsardzības prasības nodarbināto 
aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto 
risku (04.02.2003.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 284 Darba 
aizsardzības prasības nodarbināto 
aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba 
vidē (13.04.2004.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 325 Darba 
aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām 
vielām darba vietās (15.05.2007.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 660 Darba 
vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība 
(02.10.2007.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 950 
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un 
uzskaites kārtība (25.08.2009.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 Darba 
aizsardzības prasības darba vietās 
(28.04.2009.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 713 
Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina 
apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un 
pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko 
materiālu minimumu (03.08.2010.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 803 Darba 
aizsardzības prasības saskarē ar 
kancerogēnām vielām darba vietās 
(10.03.2009.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 749 
Apmācības kārtība 

http://likumi.lv//doc.php?id=181871 
http://likumi.lv//doc.php?id=214922 
http://likumi.lv//doc.php?id=65158 
http://likumi.lv//doc.php?id=69282 
http://likumi.lv//doc.php?id=98770 
http://likumi.lv//doc.php?id=241853 

un mežkopības nozare ieņem 20. vietu ar 20–
25 nelaimes gadījumiem gadā. Saskaņā ar statistikas 
datiem mežizstrādes un mežkopības sektorā reģistrē 6–
7 nopietnus savainojumus gadā. 2012. gadā bija četri 
letāli savainojumi, bet 2013. gadā nebija neviena. 
Absolūtā izteiksmē kokapstrādes rūpniecībā reģistrē 9–
10% no visiem reģistrētajiem nelaimes gadījumiem 
darbavietās, bet kokmateriālu ieguves un mežkopības 
sektorā – 1–2%. 
 
Valsts darba inspekcija ziņo, ka galvenās problēmas 
saistībā ar arodveselības un darba drošības 
likumdošanas īstenošanu mežsaimniecības un 
kokapstrādes nozares uzņēmumos ir: uzņēmumiem 
trūkst apmācītu arodveselības un darba drošības 
speciālistu (39% pārbaudīto uzņēmumu); uzņēmumi 
neveic riska faktoru fizikālos un ķīmiskos mērījumus 
(49% gadījumu); darba aprīkojums netiek droši lietots 
un uzturēts; darbinieki nelieto paredzētos individuālos 
aizsardzības līdzekļus (IAL), kas liecina par darba 
devēja uzraudzības trūkumu; darbinieki neveic obligāto 
medicīnisko pārbaudi (40% gadījumu). 
 
Vairums mežsaimniecības un kokapstrādes nozares 
uzņēmumiem piemēroto naudas sodu ir saistīti ar 
izvairīšanos no obligātās veselības pārbaudes; nav 
dokumentēta regulāra aprīkojuma apkope; darba 
aprīkojuma kustīgās daļas nav apgādātas ar drošības 
ierīcēm; nav sagatavots arodveselības un darba 
drošības pasākumu plāns; darbinieki nav informēti par 
riska faktoriem un riska novērtējumu darba vietās. 
Kopējais nopietno ievainojumu skaits uz 
100 000 strādniekiem Latvijā pēdējos piecos gados ir 
pieaudzis par 46%, 2013. gadā pavisam 201 gadījums. 
Līdzīgi nopietnu ievainojumu skaits ir 

http://likumi.lv/doc.php?id=181871
http://likumi.lv/doc.php?id=214922
http://likumi.lv/doc.php?id=65158
http://likumi.lv/doc.php?id=69282
http://likumi.lv/doc.php?id=98770
http://likumi.lv/doc.php?id=241853
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 darba aizsardzības jautājumos (10.08.2010.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 344 Darba 
aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus 
(06.08.2002.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 526 Darba 
aizsardzības prasības, lietojot darba 
aprīkojumu un strādājot augstumā 
(09.12.2002.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 1064 Augu 
aizsardzības līdzekļu klasificēšanas, 
marķēšanas un iepakošanas kārtība 
(28.12.2004) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 950 Augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi 
(13.12.2011.) 
 
Juridiskā iestāde 
Valsts darba inspekcija, Labklājības ministrija 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti vai 
ieraksti 
- Arodveselības un darba drošības plāns 
- Arodveselības un darba drošības riska 
novērtējums darba vietā; 
- Arodveselības un darba drošības 
instrukcijas un procedūras; 
- Strādnieku veselības un drošības 
instruktāžu reģistri 
- Veselības pārbaužu reģistri; 
DDVA mērījumu reģistri; 
- Darbuzņēmēja izsniegta nodarbinātā 
apliecība personām, kuras strādā mežā; 

 ir pieaudzis par 38% pēdējos piecos gados. Pēdējo 
piecu gadu laikā letālo gadījumu skaits ir svārstījies no 
3 līdz 3,67 gadījumiem uz 100 000 nodarbināto 
personu. Vidējais negadījumu rādītājs (nelaimes 
gadījumu skaits uz 100 000 nodarbināto personu) 
27 Eiropas Savienības valstīs 2011. gadā bija 1,94. 
Saskaņā ar 2011. gada Eurostat datiem Latvija ieņem 
25. vietu starp 27 ES valstīm attiecībā uz nāves 
gadījumu skaitu darbā (negadījumu rādītājs uz 
100 000 nodarbināto personu). Tomēr jāatzīmē, ka 
2013. gadā nopietnu savainojumu un letālu gadījumu 
skaits ir nedaudz samazinājies salīdzinājumā ar 
2012. gadu. 
 
Šis ziņojums (Darba apstākļi un riski Latvijā 2012.–
2013. gadā) par darba apstākļiem un arodveselības 
problēmām apskatīja veselības traucējumus, ko 
izraisījuši faktori, kurus strādnieki uzskata par 
profesionāli bīstamiem (piemēram, troksnis, vibrācija, 
putekļi, ķīmiskās vielas utt.). Salīdzinot ar 2010. gada 
apskatu, 2013. gadā par 2% ir pieaudzis to respondentu 
skaits, kuri uzskata, ka viņiem ir veselības traucējumi, 
ko izraisījuši profesionāli bīstami faktori, turpretī 
respondentu skaits, kuri uzskata, ka viņiem nav šādu 
veselības traucējumu, ir samazinājies par  
6%, tādējādi sasniedzot 2006. gada līmeni. 2013. gada 
apskatā visbiežāk veselības traucējumus bija 
pieminējuši tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanā 
strādājošie, bet lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozarē strādājošo dati ieņem trešo vietu (27,9%). 
2013. gada apskatā visvairāk respondentu, kuri 
norādījuši, ka viņi nav saņēmuši informāciju par 
bīstamiem faktoriem darba vietā, ir koksnes, koka un 
korķa produktu un mēbeļu ražošanas uzņēmumos 
(2013. gadā: 25,3%, 2010. gadā: 21,3%, un 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā (2013. gadā: 
20,6%, 2010. gadā: 22,3%). 
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 - Strādnieka kvalifikācijas dokumenti 
(trimmera, motorzāģa operators, traktora un 
pašgājēja meža tehnikas vadīšanas tiesības 
utt.) 

 Mežizstrādes uzņēmumus, kas strādā FSC FM/COC 
sertificētās meža operācijās kā apakšuzņēmēji, 
uzrauga meža apsaimniekotāji un FSC sertifikācijas 
iestādes. Mežizstrādes uzņēmumos, kas nodrošina 
mežizstrādes pakalpojumus, risku attiecībā uz 
arodveselību un darba drošību novērtē kā zemu. 
 
Pamatojoties uz šo informāciju, risku novērtē kā 
noteiktu. 

1.12. 
Likumīga 
nodarbinātība 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
 
Likumi: 
- Darba likums (20.06.2001.) 
- Likums par valsts sociālo apdrošināšanu 
(01.10.1997.) 
- Likums par obligāto sociālo apdrošināšanu 
pret nelaimes gadījumiem darbā un 
arodslimībām (11.02.1995.) 
 
Ratificētās Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) konvencijas: 
- Likums par SDO konvencijām Nr. 81, 129, 
144, 154, 155, 158, 173 (15.06.1994.) 
- ILO C100 Vienlīdzīga atalgojuma 
konvencija (27.01.1993.) 
- ILO C87 Biedrošanās brīvība un konvenciju 
organizēšanas tiesību aizsardzība 
(27.01.1993.) 
- ILO C98 Konvencija par tiesībām 
organizēties un slēgt koplīgumus 
(1993.01.27.) 
- ILO C138 Minimālā vecuma konvencija 
(02.06.2007.) 

Valsts darba inspekcijas statistikas dati: 
http://www.vdi.gov.lv/lv/par-mums/parskati 
 
Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs 2009.–2013. 
Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā, Ilgtspējīga 
biznesa centrs: 
http://www.sseriga.edu/files/content/sseriga_enuekon 
omikasindekss_2009_2012.pdf 
 
Darba inspekcijas ziņojums, 2013.: 
http://www.vdi.gov.lv/files/parskats_2013.pdf) 
 
Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012.–2013. 
(http://stradavesels.lv/Uploads/2014/07/18/Work_con 
ditions_and_risks_in_Latvia_2012_2013.pdf) 
 
2015. gada ziņojums no Freedom House: 
(https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2015/latvia) 
 
2015. gada Cilvēktiesību ziņojums no ASV Valsts 
departamenta: 
(http://www.state.gov/documents/organization/25307 
7.pdf) 

Noteikts risks 
Darba likums nosaka pienākumu darba devējam un 
darba ņēmējam noslēgt rakstveida līgumu pirms darba 
uzsākšanas. Darba līgumā darba ņēmējs apņemas 
veikt specifisku darbu, ievērojot noteiktas darba devēja 
darba procedūras un rīkojumus, bet darba devējs 
apņemas samaksāt saskaņoto atlīdzību un nodrošināt 
godīgus un drošus darba apstākļus, kas nav kaitīgi 
veselībai. Parakstīts darba līgums ir obligāto sociālās 
apdrošināšanas maksājumu pamats. Mežsaimniecības 
nozares uzņēmumos strādājošajiem darbiniekiem bez 
parakstītā līguma jābūt arī nodarbinātā apliecībai, ko 
izsniedz darbuzņēmējs. Nodarbinātā apliecībai jābūt 
klāt darba vietā mežā. 
 
Valsts darba inspekcijas oficiālā statistika nesniedz 
informāciju par nelikumīgas nodarbinātības gadījumiem 
mežsaimniecības nozarē. Statistika ir apvienota kopā 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un zvejniecības 
nozarēm. Saskaņā ar Valsts darba inspekcijas 
informāciju nelikumīgas nodarbinātības gadījumu skaits 
ir pieaudzis no 199 gadījumiem 2011. gadā līdz 
236 gadījumiem 2013. gadā (207 gadījumi 2012. gadā; 
skatīt 

http://www.vdi.gov.lv/lv/par-mums/parskati/
http://www.sseriga.edu/files/content/sseriga_enuekon
http://www.sseriga.edu/files/content/sseriga_enuekon
http://www.vdi.gov.lv/files/parskats_2013.pdf
http://stradavesels.lv/Uploads/2014/07/18/Work_conditions_and_risks_in_Latvia_2012_2013.pdf
http://stradavesels.lv/Uploads/2014/07/18/Work_conditions_and_risks_in_Latvia_2012_2013.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/latvia
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/latvia
http://www.state.gov/documents/organization/253077.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/253077.pdf
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 - ILO C182 Konvencija par bērnu darba 
ļaunākajām formām (02.06.2007.) 
- ILO C29 Konvencija par piespiedu darbu 
(02.06.2007.) 
Normatīvie akti: 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 10 
Noteikumi par darbiem, kuros atļauts 
nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem 
(08.01.2002.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 206 
Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts 
nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad 
nodarbināšana šajos darbos ir atļauta 
saistībā ar pusaudžu profesionālo apmācību 
(28.05.2002.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 665 
Noteikumi par minimālo mēneša darba algu 
un minimālo stundas tarifa likmi (30.11.2010, 
grozījumi 27.08.2013.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 50 Obligātās 
sociālās apdrošināšanas pret nelaimes 
gadījumiem darbā un arodslimībām 
apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un 
aprēķināšanas kārtība (16.02.1999., grozījumi 
22.07.2011.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 378 Darbā 
nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, 
finansēšanas un izmaksas kārtība 
(23.08.2001., grozījumi 06.01.2007.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 99 
Noteikumi par komercdarbības veidiem, 
 

Likumi: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=26019 
- http://likumi.lv/doc.php?id=45466 
 
Ratificētās Starptautiskās darba organizācijas (SDO) 
konvencijas: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=57421 
- http://likumi.lv/doc.php?id=71606 
- http://likumi.lv/doc.php?id=171016 
- http://likumi.lv/doc.php?id=171016 
- http://likumi.lv/doc.php?id=209219 
- http://likumi.lv/doc.php?id=132859 
 
Normatīvie akti: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=57347 
- http://likumi.lv/doc.php?id=62644 
- http://likumi.lv/doc.php?id=259405 
- http://likumi.lv/doc.php?id=21903 
- http://likumi.lv/doc.php?id=53426 
- http://likumi.lv//doc.php?id=101364&search=on 
- http://likumi.lv/doc.php?id=66827 

(http://www.vdi.gov.lv/files/parskats_2013.pdf). 
Lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības nozare ieņem ceturto augstāko vietu 
attiecībā uz nelikumīgo nodarbinātību pēc būvniecības 
nozares, tirdzniecības un pārdošanas nozares un 
pārstrādes rūpniecības. Nav pieejama informācija par 
nelikumīgo nodarbinātību atsevišķi mežsaimniecības 
nozarē. Tomēr lauksaimniecības un zivsaimniecības 
nozares bieži tiek pieminētas kā riska nozares attiecībā 
uz nelikumīgo nodarbinātību. Valsts darba inspekcija 
ziņo, ka 2013. gadā kopumā bija divreiz vairāk 
nelikumīgās nodarbinātības gadījumu nekā 2009. gadā. 
 
Šis ziņojums (Darba apstākļi un riski Latvijā 2012.–
2013.) par darba apstākļiem un riskiem attiecībā uz 
arodveselību atklāj, ka respondentu vidū, kuri strādā pie 
viena darba devēja, visvairāk darbinieku bez rakstveida 
darba līguma ir lauksaimniecībā un mežsaimniecības 
nozarē (11,0% 2013. gadā, 7,9% 2010. gadā). Atkarībā 
no respondentu pārstāvētās nozares 2013. gadā tika 
konstatēts, ka rakstveida darba līgumi lauksaimniecības 
un mežsaimniecības darbiniekiem (82,9%) ir mazāk 
svarīgi. 
 
Neoficiāla informācija no mežsaimniecības un 
kokapstrādes uzņēmumiem norāda, ka nelikumīgās 
nodarbinātības problēma ir saistīta ar uzņēmuma 
lielumu un tā darbības reģionu. Mazajiem un jaunajiem 
uzņēmumiem ir augstāka riska tendence attiecībā uz 
nelikumīgo nodarbinātību un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem (Ēnu 
ekonomikas indekss Baltijas valstīs, 2009.–2013.) nav 
daudz darba devēju, kas nodarbina strādniekus bez 
darba līguma, tādējādi veicinot nereģistrētu 
nodarbinātību. Toties ir ievērojama darba devēju daļa, 
kas noslēdz līgumus ar darbiniekiem par minimālo algu 
vai nedaudz lielāku par minimālo. Tomēr 

http://likumi.lv/doc.php?id=26019
http://likumi.lv/doc.php?id=45466
http://likumi.lv/doc.php?id=57421
http://likumi.lv/doc.php?id=71606
http://likumi.lv/doc.php?id=171016
http://likumi.lv/doc.php?id=171016
http://likumi.lv/doc.php?id=209219
http://likumi.lv/doc.php?id=132859
http://likumi.lv/doc.php?id=57347
http://likumi.lv/doc.php?id=62644
http://likumi.lv/doc.php?id=259405
http://likumi.lv/doc.php?id=21903
http://likumi.lv/doc.php?id=53426
http://likumi.lv/doc.php?id=101364&search=on
http://likumi.lv/doc.php?id=66827
http://www.vdi.gov.lv/files/parskats_2013.pdf
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 kuros darba devējs iesaista kompetentu 
institūciju (08.02.2005., grozījumi 
01.01.2010.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 427 
Uzticības personu ievēlēšanas kārtība 
(17.09.2002.) 
 
Juridiskā iestāde 
Valsts darba inspekcija, Labklājības 
ministrija 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti vai 
ieraksti 
- Darbuzņēmēja izsniegta nodarbinātā 
apliecība, personām, kuras strādā mežā (tai 
jābūt klāt darba vietā); 
- Strādnieka kvalifikācijas dokumenti 
(trimmera, motorzāģa operators, traktora un 
pašgājēja meža tehnikas vadīšanas tiesības 
utt.) 

 visizplatītākā problēma ir algas izmaksa skaidrā naudā, lai 
izvairītos no nodokļiem („aplokšņu algas“). 
 
Nav pieejama informācija par gadījumiem, kad ārvalstu 
darba ņēmējiem, kas, nebūdami no ES, strādātu meža vai 
kokapstrādes nozarē bez uzturēšanās atļaujas un viņiem 
attiecīgi nebūtu darba līguma un sociālā nodrošinājuma. 
- Diskriminācija: apspriesta Darba likuma 7. pantā (2), tur 
teikts ka „(...) tiesības nodrošināmas bez jebkādas tiešas 
vai netiešas diskriminācijas – neatkarīgi no personas 
rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes., 
reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai 
sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, 
seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem”; tas ietverts 
arī Latvijas Republikas Satversmes 91. pantā. 
Saskaņā ar Freedom House 2015. gada ziņojumu 
(https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2015/latvia) „Sievietēm ir tādas pašas likumīgas 
tiesības kā vīriešiem, bet viņas bieži saskaras ar 
diskrimināciju nodarbinātības un algu jomā.” 
Saskaņā ar 2015. gada Cilvēktiesību ziņojumu no ASV 
Valsts departamenta 
(http://www.state.gov/documents/organization/253077.pdf) 
„Bija ziņojumi par sieviešu diskrimināciju nodarbinātības 
un algu jomā”. Ziņojumā arī teikts, ka „darba likumi un 
noteikumi aizliedz diskrimināciju attiecībā uz rasi, 
dzimumu, invaliditāti, valodu, seksuālo orientāciju un 
dzimuma identitāti, HIV pozitīvo stāvokli vai sociālo 
stāvokli. Valdība efektīvi realizēja šos likumus un 
noteikumus. (...) Diskriminācija attiecībā uz nodarbību un 
profesiju notika arī saistībā ar seksuālo orientāciju, 
dzimuma identitāti un etnisko piederību.” 
 
- Biedrošanās brīvība: apspriesta Darba likuma 8. pantā, 
kur teikts: „(1) Darba ņēmējiem un darba devējiem ir 
tiesības brīvi bez tiešas vai netiešas 
 

https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2015/latvia
https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2015/latvia
http://www.state.gov/documents/organization/253077.pdf
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   diskriminācijas saistībā ar kādu no šā likuma 7. panta 
otrajā daļā minētajiem apstākļiem apvienoties 
organizācijās un iestāties tajās, lai aizstāvētu savas 
sociālās, ekonomiskās un profesionālās tiesības un 
intereses un izmantotu šo organizāciju sniegtās iespējas. 
(2) Darbinieka piederība pie šā panta pirmajā daļā 
minētajām organizācijām vai darbinieka vēlme iestāties 
tajās nevar būt par pamatu atteikumam noslēgt darba 
līgumu, darba līguma uzteikumam vai citādai darbinieka 
tiesību ierobežošanai.” Tas ir ietverts arī Latvijas 
Republikas Satversmes 102. pantā un Arodbiedrību 
likumā. 
Saskaņā ar Freedom House 2015. gada ziņojumu 
(https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2015/latvia) „Valdība neierobežo nevalstisko 
organizāciju darbību. Darbinieki drīkst izveidot 
arodbiedrības, streikot, un iesaistīties darba koplīguma 
slēgšanā.” 
Saskaņā ar 2015. gada Cilvēktiesību ziņojumu no 
ASV Valsts departamenta 
(http://www.state.gov/documents/organization/253077.pdf) 
„Konstitūcija un likums paredz biedrošanās brīvību, un 
valdība kopumā respektē šīs tiesības. Likums aizliedz 
reģistrēt komunistu, nacistu vai citas organizācijas, kuras 
ir pretrunā ar konstitūciju vai atbalsta vardarbīgu valdības 
gāšanu. (...) Valdība kopumā īsteno piemērojamos darba 
tiesību aktus. Resursi, inspekcijas un sanācija bija 
pietiekami. Sodi par pārkāpumiem svārstījās no dažiem 
simtiem līdz vairākiem tūkstošiem eiro, taču tas nebija 
pietiekami, lai novērstu pārkāpumus. Administratīvās un 
tiesvedības procedūras bija saistītas ar ilgstošu 
novilcināšanu un pārsūdzībām. Darba tiesību 
organizācijas pauda bažas par darba devēju 
diskriminējošu izturēšanos pret arodbiedrību biedriem. 
Kopumā tiesības biedroties un iesaistīties darba 
koplīguma slēgšanā tika ievērotas. Strādnieku 

https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2015/latvia
https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2015/latvia
http://www.state.gov/documents/organization/253077.pdf
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   neatkarīgas no valdības un politiskajām partijām, 
darbiniekiem vai darbinieku asociācijām. 
 
No informācijas pārskata nav skaidrs, cik liels ir risks 
attiecībā uz diskrimināciju un/vai biedrošanās brīvību, 
vai ir šāds risks mežsaimniecības nozarē – bet, 
vadoties no piesardzības principa un ņemot vērā citus 
šīs kategorijas aspektus, šī informācija apstiprina 
noteiktu risku. 
 
Valsts iestāžu oficiālie dati nesniedz pamatojumu 
zemam riska novērtējumam, tādēļ šai kategorijai ir 
atzīstams noteikts risks. 

1.13. Paražu 
tiesības 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
 
Likumi: 
- Latvijas Civilkodekss (28.01.1937.) 
- Meža likums (24.02.2000.) 
- Medību likums (08.07.2003.) 
 
Normatīvie akti: 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 421 Medību 
noteikumi (22.07.2014.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 889 
Noteikumi par atmežošanas kompensācijas 
noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un 
atlīdzināšanas kārtību (18.12.2012.) 

Valsts meža dienesta statistikas pārskati (2010.–2013.): 
http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-
lapas/publikacijas-un-statistika/publiskais-
parskats?nid=1048#jump 
 
Likumi: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=225418 
- http://likumi.lv/doc.php?id=2825 
- http://likumi.lv/doc.php?id=77455 
 
Normatīvie akti: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=267976 

Zems risks 
Meža likums ļauj brīvi piekļūt mežam, kā arī brīvi 
pārvietoties mežā, ja vien īpašnieks to nav 
nepārprotami aizliedzis. Saskaņā ar šo tiesību aktu 
cilvēki drīkst atrasties privātā un valsts mežā, lai lasītu 
ogas un citus ar koksni nesaistītus produktus (izņemot 
stingros dabas rezervātos). Ir nepieciešama papildu 
atļauja no zemes īpašnieka, lai apmestos mežā vai 
kurinātu ugunskuru. 
 
Attiecībā uz medību tiesībām mednieku biedrībām 
jānoslēdz medību līgums ar meža īpašnieku par meža 
īpašumu. Medību līgumā tiek izklāstītas galvenās 
mednieku tiesības un pienākumi attiecībā uz medību 
vadību attiecīgajā meža īpašumā. Piemērojamais 
tiesību akts (Medību likums) kopumā tiek ievērots, bet ir 
daži maza mēroga pārkāpumu izņēmuma gadījumi, 
piemēram, medību dzīvnieku iežogojumos, tomēr to 
apjoms nerada noteiktu risku. Valsts meža dienests 
kontrolē Medību likuma ievērošanu 

http://www.vmd.gov.lv/valsts-mezadienests/statiskas-lapas/publikacijas-unstatistika/publiskais-parskats?nid=1048%23jump
http://www.vmd.gov.lv/valsts-mezadienests/statiskas-lapas/publikacijas-unstatistika/publiskais-parskats?nid=1048%23jump
http://www.vmd.gov.lv/valsts-mezadienests/statiskas-lapas/publikacijas-unstatistika/publiskais-parskats?nid=1048%23jump
http://likumi.lv/doc.php?id=225418
http://likumi.lv/doc.php?id=2825
http://likumi.lv/doc.php?id=77455
http://likumi.lv/doc.php?id=267976


 

 

FSC-CNRA-LV V1-0 CENTRALIZĒTAIS NACIONĀLĀ RISKA NOVĒRTĒJUMS LATVIJAI 
2017. 

- 39. no 96 - 
 

 

Rādītājs Piemērojamie likumi un noteikumi, 
juridiskā iestāde un likumīgi 

pieprasītie dokumenti vai ieraksti 

Informācijas avoti Riska apzīmējums un noteikšana 

 Juridiskā iestāde 
Valsts meža dienests, 
Lauksaimniecības ministrija 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti 
vai ieraksti 
Medību līgums/vienošanās, ko noslēdz 
medību tiesību izmantotājs un zemes 
īpašnieks 

 un apkopo statistiku par pārkāpumiem, kas 
saistīti ar medībām. Statistikas dati parāda, ka ir 
apmēram 120–150 medību likuma un noteikumu 
pārkāpumu. Tomēr ir jāatzīst, ka vairums 
pārkāpumu ir saistīti ar pašiem medību 
noteikumiem. Ir samērā maz identificēto 
nelikumīgo medījumu gadījumu. 2013. gadā tika 
reģistrēti 15 nelikumīgo medību gadījumi. 
 
Nav pieejama informācija par citiem paražu 
tiesību pārkāpumiem, piemēram, ar koksni 
nesaistītu meža resursu lietošanu. Ņemot vērā 
iepriekš minētos faktus, riska līmenis šai 
kategorijai ir vērtējams kā zems. 

1.14. Brīva, 
iepriekšēja un 
apzināta 
piekrišana 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
Nav piemērojams 
 
Juridiskā iestāde 
Nav piemērojams 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti 
vai ieraksti 
Nav piemērojams 

Nav piemērojams Nav piemērojams 

1.15. 
Pirmiedzīvotāju 
tiesības 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
 
Nav piemērojams Latvijā nav 
pirmiedzīvotāju saskaņā ar ANO 
definīciju. 
 
Juridiskā iestāde 
Nav piemērojams 

Nav piemērojams Nav piemērojams 
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 Juridiski nepieciešamie dokumenti 
vai ieraksti 
Nav piemērojams 

  

Tirdzniecība un transports 

1.16. Sugu 
klasifikācija, 
daudzums, 
īpašības 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
 
Likumi: 
- Likums par koku un apaļo kokmateriālu 
uzskaiti darījumos (16.12.2004.) 
 
Normatīvie akti: 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 744 
Noteikumi par koku un apaļo 
kokmateriālu uzskaiti (06.11.2007.) 
 
Juridiskā iestāde 
Valsts meža dienests, Lauksaimniecības 
ministrija 
Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu 
ministrija 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti 
vai ieraksti 
Kokmateriālu mērīšanas akts 

Likumi: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=98597 
 
Normatīvie akti: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=166033 

Zems risks 
Ir spēkā tiesību akti, kas nosaka apaļkoku 
mērījumu un uzskaites prasības. Normatīvie 
noteikumi nosaka kārtību apaļkoku izsekošanai 
pagaidu uzglabāšanas vietās, kā arī apaļkoku 
uzskaitei un prasības apliecinošajiem 
dokumentiem. Noteikumi nosaka arī prasības 
apaļkoku izsekošanai pastāvīgajās uzglabāšanas 
vietās un prasības attiecīgajiem apliecinošajiem 
dokumentiem. Noteikumi nosaka arī prasības 
apaļkoku mērījumiem un operatoriem, kuri strādā 
apaļkoku mērīšanas laukumā. Latvijas Republikā 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 744 prasa 
apaļkoku mērīšanā un tilpuma noteikšanas 
operācijās izmantot Latvijas Valsts Standartu 
LVS 82:2003 Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. 
 
Lielākie Latvijas kokapstrādes uzņēmumi izmanto 
neatkarīgu vērtētāju pakalpojumus, tādējādi 
samazinot korupcijas problēmu apaļkoku 
mērīšanā un uzskaitē. 
 
Nav informācijas par būtiskiem piemērojamo 
tiesību aktu pārkāpumiem, kas veidotu noteiktu 
risku. 

1.17. 
Tirdzniecība 
un transports 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
Likumi: 
- Autopārvadājumu likums (23.08.1995.) 

Likumi: http://likumi.lv/doc.php?id=36720 
http://likumi.lv/doc.php?id=1192 

Zems risks 
Tiesību akti nosaka prasības transporta 
dokumentiem. Katram kravas automobilim, kas 
transportē iekšzemes kokus, 

http://likumi.lv/doc.php?id=98597
http://likumi.lv/doc.php?id=166033
http://likumi.lv/doc.php?id=36720
http://likumi.lv/doc.php?id=1192
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 - Dzelzceļa pārvadājumu likums 
(21.12.2000.) 
- Konvencija par kravu starptautisko 
autopārvadājumu līgumu (CMR) 
(19.05.1956., grozījumi 14.04.1994.) 
- Likums par Konvencijas par kravu 
starptautisko autopārvadājumu līgumu 
(CMR) Papildprotokolu par elektronisko 
pavadzīmi (17.12.2009.) 
- Likums par nodokļiem un nodevām 
(02.02.1995.) 
 
Normatīvie akti: 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 225 
Kārtība, kādā veicami kombinētie 
komercpārvadājumi, kombinētie 
pašpārvadājumi vai kombinētie 
pārvadājumi ar iznomātu 
transportlīdzekli, kā arī prasības 
kombinēto pārvadājumu kravas 
pavaddokumentam (29.04.2003.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 158 
Kravas izsniegšanas noteikumi 
(08.04.2003.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 506 
Noteikumi par kravu pieņemšanu 
pārvadāšanai pa dzelzceļu (04.11.2002.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 533 
Noteikumi par pavadzīmes aizpildīšanas 
kārtību dzelzceļa kravu pārvadājumos 
(18.12.2001.) 
 Ministru kabineta noteikumi Nr. 70 
Dzelzceļa kravu pārvadājumu noteikumi 
(04.02.2003.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 17 
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

http://likumi.lv/doc.php?id=57846 
 
http://likumi.lv/doc.php?id=202993 
 
http://likumi.lv/doc.php?id=33946 
 
http://likumi.lv/doc.php?id=74479 
 
http://likumi.lv/doc.php?id=73839 
 
http://likumi.lv/doc.php?id=68183 
 
http://likumi.lv/doc.php?id=71052 
 
http://likumi.lv/doc.php?id=254172 
 

jābūt piegādes pavadzīmei, kas raksturo 
transportējamā materiāla izcelsmi un daudzumu 
un datus par sūtītāju un saņēmēju. 
 
Ja kokmateriālus transportē uz/no ārzemēm pa 
ceļu, tad saskaņā ar Konvenciju par kravu 
starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR), 
jābūt klāt pavadzīmei. 
 
Jūras transporta gadījumā jābūt klāt attiecīgajai 
jūras transporta dokumentācijai (pavadzīmei), kā 
to paredz starptautiskās jūras tiesības. 
 
Ceļu policija regulāri pārbauda transporta 
dokumentus un pārbauda kravas svaru ceļā. 
Inspekcijas notiek bieži, un tās darbojas efektīvi. 
Nav informācijas par būtiskiem piemērojamo 
tiesību aktu pārkāpumiem, kas veidotu noteiktu 
risku. 
 

http://likumi.lv/doc.php?id=57846
http://likumi.lv/doc.php?id=202993
http://likumi.lv/doc.php?id=33946
http://likumi.lv/doc.php?id=74479
http://likumi.lv/doc.php?id=73839
http://likumi.lv/doc.php?id=68183
http://likumi.lv/doc.php?id=71052
http://likumi.lv/doc.php?id=254172
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 (03.01.2013.) 
 
Juridiskā iestāde 
- Valsts Muitas pārvalde, Finanšu 
ministrija 
Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu 
ministrija 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti 
vai ieraksti 
Piegādes pavadzīmes, transporta 
dokumenti: pavadzīmes, kravu 
autopārvadājumi (CMR), preču 
pavadzīme utt. 

  

1.18. 
Ārzonas 
tirdzniecība 
un 
transfertcenu 
noteikšana 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
 
Likumi: 
- Likums par uzņēmumu ienākuma 
nodokli (09.02.1995) 
(http://likumi.lv/doc.php?id=34094); 
- Likums par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli (11.05.1993) 
(http://likumi.lv/doc.php?id=56880); 
 
Normatīvie akti: 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 276 
Noteikumi par zemu nodokļu vai 
beznodokļu valstīm un teritorijām 
(26.06.2001.) 
(http://likumi.lv/doc.php?id=25839); 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 556 
Likuma Par uzņēmuma ienākuma 
nodokli normu  

Nodokļu informācijas apmaiņas portāls: 
http://www.eoi-tax.org/jurisdictions/LV#default 
 
Starptautiskās transfertcenas 2012 – ziņojums no 
PriceWaterhouseCoopers: 
http://download.pwc.com/ie/pubs/2012_international_ 
transfer_pricing.pdf 
 
Starptautiskie transfertcenu noteikumi, Latvija: 
http://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-
pricing/assets/latvia.pdf 
 
Salīdzinošā vērtējuma ziņojums, 1. fāze: Tiesiskā un 
regulatīvā sistēma – Latvija http://www.eoi-
tax.org/jurisdictions/LV#latest 
 
Globālais transfertcenu pārskats, Latvija: 
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/A 

Zems risks 
Latvijas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) 
likuma pieņemšana 1995. gadā noteica prasību, 
ka darījumi ar saistītajām pusēm atbilst godīgas 
konkurences principa prasībām. Kopš tā laika 
transfertcenu likuma izstrāde ir bijusi samērā 
lēna. Tomēr nesen Valsts ieņēmumu dienests 
(VID) ir sācis aktīvi risināt transfertcenu 
jautājumu, un ir izstrādāts atbalsta noteikumu 
komplekts. 
 
Latvija vēl nav ESAO dalībvalsts, bet ir 
apņēmusies pievienoties ESAO tuvākajā 
nākotnē. Latvijai ir informācijas apmaiņas 
attiecības ar 92 jurisdikcijām, izmantojot 
57 nodokļu dubultās uzlikšanas konvencijas 
(DTC), divus nodokļu informācijas apmaiņas 
līgumus (TIEA) un vienu daudzpusēju 
mehānismu, un ir parakstījusi Konvenciju par 
savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu  

http://likumi.lv/doc.php?id=34094
http://likumi.lv/doc.php?id=56880
http://likumi.lv/doc.php?id=25839
http://www.eoitax.org/jurisdictions/LV%23default
http://download.pwc.com/ie/pubs/2012_international_
http://download.pwc.com/ie/pubs/2012_international_
http://www.pwc.com/gx/en/international-transferpricing/assets/latvia.pdf
http://www.pwc.com/gx/en/international-transferpricing/assets/latvia.pdf
http://www.eoi-tax.org/jurisdictions/LV%23latest
http://www.eoi-tax.org/jurisdictions/LV%23latest
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/A
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 piemērošanas noteikumi (04.07.2006.) 
(http://likumi.lv/doc.php?id=139741) 
 
Juridiskā iestāde 
Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu ministrija 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti vai 
ieraksti 
Latvijas tiesību akti pašlaik neprasa, lai 
Latvijas uzņēmumiem būtu atbilstoša 
transfertcenu dokumentācija, kas 
nodrošinātu saprātīgu cenu aprēķināšanu 
saistīto pušu darījumos. 
Tomēr nodokļu revīzijā VID var pieprasīt 
transfertcenu dokumentāciju vai citus 
dokumentus, kas parāda, ka uzņēmuma 
transfertcenas atbilst godīgas konkurences 
nosacījumiem. Tādā gadījumā nodokļu 
maksātājam ir jāiesniedz atbilstoša 
transfertcenu dokumentācija 10–30 dienu 
laikā pēc VID prasības saņemšanas. 

rticlesPublications/Documents/gtps-2012/latvia.pdf 
 
Likumi: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=34094 
- http://likumi.lv/doc.php?id=56880 
 
Normatīvie akti: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=25839 
- http://likumi.lv/doc.php?id=139741 
 

jomā. 
 
Likums par uzņēmumu ienākuma nodokli regulē 
ārzonas tirdzniecību Latvijā. Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 276 Par zemu nodokļu vai beznodokļu 
valstīm un teritorijām (26.06.2001.) ir sniegts ārzonas 
valstu saraksts Uzņēmumiem, kas reģistrēti ārzonās, 
tiek piemēroti atšķirīgi nodokļu likumdošanas akti. 
Transfertcenu noteikumos paredzētās prasības 
transfertcenu dokumentācijai pamatojas uz 
Transfertcenu pamatnostādnēm starptautiskajiem 
uzņēmumiem un nodokļu administrācijai, ko 
sagatavojusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācija. Transfertcenu dokumentācijas noteikumi 
Eiropas Savienībā ir izklāstīti Rīcības kodeksā attiecībā 
uz transfertcenu dokumentāciju asociētajiem 
uzņēmumiem Eiropas Savienībā, ko apstiprinājusi 
Eiropas Savienības Padome. 
 
Valsts ieņēmumu dienests stingri kontrolē un uzrauga 
tiesību aizsardzību, kas saistīta ar ārzonas tirdzniecību 
un transfertcenām. Nav pierādījumu, ka ārzonas 
tirdzniecība un transfertcenas izraisītu Latvijā noteiktu 
risku. VID ir izveidojis atsevišķu centrālo komandu, kas 
specializējusies transfertcenu jautājumos. 
 
Ja reģionālajiem nodokļu revidentiem rodas sarežģīts 
jautājums par transfertcenām vai arī viņu lēmums tiek 
pārsūdzēts, tad viņi var meklēt palīdzību pie centrālās 
transfertcenu komandas. Pēdējos piecos gados ir 
bijušas dažas tiesas prāvas par nodokļu maksātāju 
strīdiem ar VID par transfertcenu problēmām. 
Pamatojoties uz arvien lielāko transfertcenu 
izmeklēšanas gadījumu skaitu pēdējā gada laikā, 
paredzams, ka tiesā iesniegto lietu skaits 

http://likumi.lv/doc.php?id=139741
http://likumi.lv/doc.php?id=34094
http://likumi.lv/doc.php?id=56880
http://likumi.lv/doc.php?id=25839
http://likumi.lv/doc.php?id=139741
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   pieaugs. Tā kā nav transfertcenu noteikšanas 
revīzijas prakses, nav īpašas nozares vai 
darījuma ar lielāku transfertcenu risku nekā 
citiem, ko varētu kvalificēt kā atbrīvojumu no 
nodokļiem vai kuru regulē stingrāki likumi nekā 
pārējos. 
 
Pamatojoties uz pieejamo informāciju, šīs 
kategorijas risku var novērtēt kā zemu. 

1.19. Muitas 
noteikumi 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
 
Likumi: 
- Muitas likums (18.03.2004.) 
- Augu aizsardzības likums 
(17.12.1998.) 
 
Normatīvie akti: 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 370 
Pirmsmuitošanas darbības noteikumi 
(09.05.2005.) 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 1048 
Noteikumi par vienkāršo deklarēšanu un 
vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un 
atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju 
un atzītā komersanta sertifikātu 
(16.11.2010.) 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 333 
Noteikumi par vienotu Eiropas 
Savienības komersanta reģistrācijas un 
identifikācijas numuru (06.04.2010.) 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 556 
Noteikumi par preču pārkraušanas, 
pārvietošanas un uzglabāšanas procesā 
pieļaujamām zuduma normām 
(14.08.2007.) 

Likumi: http://likumi.lv/doc.php?id=86611 
- http://likumi.lv/doc.php?id=51662 
http://likumi.lv/doc.php?id=134802 
http://likumi.lv/doc.php?id=221563 
http://likumi.lv/doc.php?id=207786 
http://likumi.lv/doc.php?id=163727 
http://likumi.lv/doc.php?id=87577 
http://likumi.lv/doc.php?id=86611 
- {0>http://likumi.lv/doc.php?id=51662<0} 
http://likumi.lv/doc.php?id=134802 
http://likumi.lv/doc.php?id=221563 
http://likumi.lv/doc.php?id=207786 
http://likumi.lv/doc.php?id=163727 

Zems risks 
Muitas tiesību akti, kas attiecas uz tādām jomām 
kā apaļkoku eksports, produktu klasifikācija (kodi, 
daudzumi, īpašības un sugas) ir spēkā, kā 
noteikts Muitas likumā un attiecīgajos 
normatīvajos aktos. 
 
Latvijas Republikas muitas iestāde ir īstenojusi 
stingru muitas kontroli dažādos līmeņos, tostarp 
produktu klasifikācijas izlases pārbaudes, 
produkta vērtības novērtēšanu un produkta 
izcelsmes valsts novērtēšanu. Latvija ievēro ES 
regulas par importa produktu klasifikāciju. 
 
Nav pieejama informācija, kas norādītu, ka šajā 
kategorijā ir noteikts risks. 

http://likumi.lv/doc.php?id=86611
http://likumi.lv/doc.php?id=51662
http://likumi.lv/doc.php?id=134802
http://likumi.lv/doc.php?id=221563
http://likumi.lv/doc.php?id=207786
http://likumi.lv/doc.php?id=163727
http://likumi.lv/doc.php?id=87577
http://likumi.lv/doc.php?id=86611
http://likumi.lv/doc.php?id=51662
http://likumi.lv/doc.php?id=134802
http://likumi.lv/doc.php?id=221563
http://likumi.lv/doc.php?id=207786
http://likumi.lv/doc.php?id=163727
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 - Ministru kabineta noteikumi Nr. 218 
Augu karantīnas noteikumi (30.03.2004.) 
 
Juridiskā iestāde 
- Valsts Muitas pārvalde, Finanšu 
ministrija 
Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu 
ministrija 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti 
vai ieraksti 
Muitas dokumenti 
Fitosanitārais sertifikāts 

http://likumi.lv/doc.php?id=87577 pieaugs. Tā kā nav transfertcenu noteikšanas 
revīzijas prakses, nav īpašas nozares vai 
darījuma ar lielāku transfertcenu risku nekā 
citiem, ko varētu kvalificēt kā atbrīvojumu no 
nodokļiem vai kuru regulē stingrāki likumi nekā 
pārējos. 
 
Pamatojoties uz pieejamo informāciju, šīs 
kategorijas risku var novērtēt kā zemu. 

1.20. CITES Piemērojamie likumi un noteikumi 
 
Likumi: 
- Likums Par 1973. gada Vašingtonas 
Konvenciju par starptautisko tirdzniecību 
ar apdraudētajām dzīvnieku un augu 
sugām (17.12.1996.) 
(http://likumi.lv/doc.php?id=41732) 
 
Normatīvie akti: 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 133 
Kārtība, kādā tiek nodrošināta 
starptautiskā tirdzniecība ar 
apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku un 
augu sugu īpatņiem (06.04.1999.) 
(http://likumi.lv/doc.php?id=23405); 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 1139 
Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto 
savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, 
reģistrācijas, 

Likumi: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=41732 
 
Normatīvie akti: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=23405 
- http://likumi.lv/doc.php?id=198890 
- http://likumi.lv/doc.php?id=150402 
http://www.eoi-tax.org/jurisdictions/CZ#default 

Zems risks 
Latvijas Republika ir parakstījusi un ratificējusi 
Starptautisko konvenciju par starptautisko 
tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu 
sugām (Vašingtonas Konvenciju, 1973.). Papildus 
CITES konvencijai tirdzniecību ar apdraudētajām 
dzīvnieku un augu sugām regulē vairākas ES 
direktīvas, kas paplašina sugu apjomu Eiropas 
Savienībā. 
 
Dabas aizsardzības pārvalde un muita ir 
atbildīgās institūcijas par CITES konvencijas 
prasību īstenošanu. Abas institūcijas pārbauda 
apdraudēto sugu importu un eksportu saskaņā ar 
CITES konvenciju, tostarp koksnes izstrādājumus 
no aizsargājamajām sugām. CITES atļaujas 
prasa tikai tad, kad tiek šķērsota Eiropas 
Savienības ārējā robeža. Īpašs sertifikāts tiek 
prasīts 

http://likumi.lv/doc.php?id=87577
http://likumi.lv/doc.php?id=41732
http://likumi.lv/doc.php?id=23405
http://likumi.lv/doc.php?id=41732
http://likumi.lv/doc.php?id=23405
http://likumi.lv/doc.php?id=198890
http://likumi.lv/doc.php?id=150402
http://www.eoi-tax.org/jurisdictions/CZ%23default
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  turēšanas nebrīvē, marķēšanas, 
tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas 
kārtība (06.10.2009.) 
(http://likumi.lv//doc.php?id=198890); – 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 1019 
Noteikumi par 1973. gada Vašingtonas 
konvencijā par starptautisko tirdzniecību 
ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un 
augu sugām noteiktās atļaujas un 
sertifikāta izsniegšanas valsts nodevas 
apmēru, nodevas maksāšanas kārtību 
un atvieglojumiem (19.12.2006.) 
(http://likumi.lv/doc.php?id=150402) 
 
Juridiskā iestāde 
Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas 
Republikas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija: 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti 
vai ieraksti 
CITES importa un eksporta atļaujas, 
CITES importa deklarācija 

 papildus likumīgajam izcelsmes sertifikātam, kad 
starp ES valstīm tiek transportētas īpaši 
apdraudētas sugas Šos sertifikātus, kā arī CITES 
atļaujas, izsniedz Dabas aizsardzības pārvalde. 
 
Dabas aizsardzības pārvalde nav ziņojusi par 
nopietniem CITES un attiecīgajiem ES līmeņa 
direktīvu prasību pārkāpumiem saistībā ar 
apdraudēto sugu importu un eksportu, tāpēc 
riska līmeni var novērtēt kā zemu. 

Likumības / pienācīgas rūpības pārbaudes procedūras 

1.21. 
Likumdošana, 
kas paredz 
likumības / 
pienācīgas 
rūpības 
pārbaudi 

Piemērojamie likumi un noteikumi 
Likumi: 
- Valsts meža dienesta likums  
(25.11.1999.) 
- http://likumi.lv/doc.php?id=14594 

Likumi: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=14594 
Normatīvie akti: 
- http://likumi.lv/doc.php?id=258672 
PDF valdības barometrs: 

Noteikts risks 
ES Kokmateriālu regulas (EUTR) īstenošana 
notika samērā nesen. Ar regulu kompetentās 
iestādes, šajā gadījumā valsts meža dienests, 
Lauksaimniecības ministrija, ir izraudzītas 
atbilstoši prasībām. 

http://likumi.lv/doc.php?id=198890
http://likumi.lv/doc.php?id=150402
http://likumi.lv/doc.php?id=14594
http://likumi.lv/doc.php?id=14594
http://likumi.lv/doc.php?id=258672
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procedūras Normatīvie akti: 
-Ministru kabineta noteikumi Nr. 448 Valsts 
meža dienesta statūti (30.07.2013.) 
(http://likumi.lv/doc.php?id=258672) 
 
Saistošie ES tiesību akti: 
- Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 20. oktobra Regula Nr. 995/2010, 
kas nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, 
kas laiž tirgū kokmateriālus un koka 
izstrādājumus; 
- Komisijas deleģētā 2012. gada 23. februāra 
Regula (ES) Nr. 363/2012 par pārraudzības 
organizāciju atzīšanas un atzīšanas 
atsaukšanas procedūras noteikumiem, kā 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka 
pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž 
tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus; 
- Komisijas īstenošanas 2012. gada 
6. februāra Regula (ES) Nr. 607/2012 par 
sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz 
likumības pārbaužu sistēmu un attiecībā uz 
pārraudzības organizācijām veikto pārbaužu 
biežumu un raksturu, kā paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus 
tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū 
kokmateriālus un koka izstrādājumus; 

http://barometer.wwf.org.uk/what_we_do/government 
_barometer/scores_by_country/country_answers.cfm 
?country=Latvia 

Nelikumīgas tropu koksnes ienākšanas risks ES tirgū 
caur Latviju uzticamības pārbaudes procedūru trūkuma 
dēļ ir zems mēroga dēļ, t. i., importētie apjomi ir mazi 
un vairums koksnes tiek importēts caur citām ES 
valstīm. Ir nelegālas koksnes ienākšanas risks no 
kaimiņvalstīm, kas nav ES valstis – no Baltkrievijas un 
Krievijas Federācijas. Lielākā daļa šo valstu 
kokmateriālu nāk no FSC sertificētiem uzņēmumiem, 
kuru uzraudzības ķēdes sistēmas un koksnes ieguvi 
regulāri pārbauda neatkarīgas sertifikācijas institūcijas. 
Tādēļ nelikumīgi iegūtas koksnes risks ir uzskatāms 
par zemu Kokmateriālu Regulas EUI44 ietvaros. 
 
Tiesību akti attiecas uz vietējo ražošanu, bet ne uz 
importu. Kokrūpniecības resursu ražošana Latvijā tiek 
veikta likumā noteiktajā kārtībā. Vienreiz gadā meža 
īpašniekiem vai likumīgajiem administratoriem 
jāiesniedz Valsts meža dienestam informācija par savu 
komerciālo darbību, tostarp kokmateriālu ražošanu un 
pārdošanu, ko pārbauda arī Valsts ieņēmumu dienests. 
Attiecīgi, pamatojoties uz Latvijas valsts tiesību aktiem, 
tiek pārbaudīta kokmateriālu izcelsme, kā arī 
grāmatvedības darījumi, tātad vietējai ražošanai ES 
Kokmateriālu regulas prasības tiek ievērotas. Par meža 
noteikumu neievērošanu, tostarp nelikumīgu 
mežizstrādi vai darījumiem, var saņemt kriminālsodu, 
kas noteikts valsts tiesību aktos, tostarp 
kriminālatbildību, naudas sodu un/vai cietumsodu par 
nolaidību un pretlikumīgu darbību. Sodi un sankcijas 
tiek uzskatītas par iedarbīgām. Ir skaidri pierādījumi, ka 
tās būs efektīvas, samērīgas un preventīvas. 
Pašreizējie sodi un sankcijas valsts līmenī ir 
apmierinošas, kas ir viens no iemesliem, kādēļ Latvijā 
nelikumīgajai mežizstrādei ir tendence samazināties 

http://likumi.lv/doc.php?id=258672
http://barometer.wwf.org.uk/what_we_do/government
http://barometer.wwf.org.uk/what_we_do/government
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 Juridiskā iestāde 
Valsts meža dienests, Lauksaimniecības 
ministrija 
 
Juridiski nepieciešamie dokumenti vai 
ieraksti 
Likumības pārbaužu sistēma, derīgs reģistrs 
ar nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, kas apstiprina koksnes 
izcelsmi 
 

 pēdējos 15 gados. 
 
Atbildīgā institūcija Valsts meža dienests uzlabo 
ikgadējās audita sistēmas operatoru pārbaudēm. 
Pašlaik ir iespējams konfiscēt valstī izstrādātos 
kokmateriālus, bet likumdošana par importēto 
kokmateriālu konfiskācijas atļauju ir projekta stadijā. 
Saskaņā ar kompetentās iestādes informāciju 
2015. gada 1. jūlijā būs pabeigta iztrūkstošā 
likumdošanas daļa par sodiem un konfiskāciju, kas 
attieksies arī uz importu. Riska novērtēšana un audita 
sistēma ir izstrādāta. 
 
Kompetentā iestāde (Valsts meža dienests) ir 
pilnvarota izmantot darbinieku, kurš ir apmācīts EUTR 
nolūkam. Riska novērtēšanas sistēma ir izstrādāta 
sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, kas ir 
CITES uzraudzības institūcija. Kompetentajai iestādei 
(CA) ir gada budžets, kas ir skaidri paredzēts EUTR 
darbībai. Kompetentā iestāde Latvijā ir sniegusi 
nozarei detalizētus norādījumus un padomus. CA 
2014. gada oktobrī savā tīmekļa vietnē ir atvērusi 
EUTR sekciju; izstrādājusi vadlīnijas operatoriem 
(publicēti vietnē 2014. gada oktobrī); ir publicējusi 
informāciju svarīgākajos kokrūpniecības žurnālos un 
vispārējā presē; nosūtījusi informāciju galvenajai ar 
kokmateriāliem un tirdzniecību saistītajai asociācijai un 
regulāri kontaktējas ar divām galvenajām asociācijām – 
Latvijas meža īpašnieku biedrību un Latvijas 
kokrūpniecības federāciju. CA operatoru pārbaudes 
2014. gada augustā. CA sniedz padomus 
individuālajiem operatoriem pēc viņu lūguma un cieši 
sadarbojas ar citām CA (attiecībā uz riska 
novērtēšanas procedūrām, vienādu izpildi utt.). 
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   WWF Vadības Barometrs 2014. gadā Latvijai 
sniedza rezultātu 4/20 un ziņoja, ka 2014. gadā 
Latvija ir novērtēta zemāk nekā 2012. gadā. 
Tiesību akti, lai pilnībā ieviestu EUTR ir 
izstrādāšanas procesā: atskaites dienā importētie 
kokmateriāli vēl nav pilnībā aptverti un 
Administratīvā pārkāpumu kodeksa grozījumi 
joprojām ir projekta stadijā.” 
 
Eiropas Komisija izdeva novērtējuma karti 
2014. gadā, kas apliecina, ka Latvijā saistību 
izpilde attiecībā uz kompetento iestāžu sankcijām 
un pārbaudēm ir procesā. 
 
Šobrīd šī kategorija ir novērtēta ar noteiktu risku. 

 

Ieteicamie kontroles pasākumi 

Rādītājs Ieteicamie kontroles pasākumi 
1.6. Pievienotās vērtības nodokļi un citi 
tirdzniecības nodokļi 

- Pārdošanas dokumentos jāiekļauj piemērojamie pārdošanas nodokļi. 
- Jābūt kvītīm par pārdošanas nodokļu maksājumiem. 
- Apjomiem, sugām un īpašībām, kas minētas pārdošanas un transporta dokumentos, jāatbilst samaksātajām nodevām. 
- Pārdošanas cenām jāatbilst tirgus cenām. 
- Novāktajām sugām, apjomiem un īpašībām jāatbilst pārdošanas dokumentiem. 
- Iestādes apstiprina, ka operācijas ir aktuālas attiecībā uz piemērojamo tirdzniecības nodokļu samaksu. 
- Konsultācijas ar finanšu iestādēm, lai pārbaudītu, vai ir nomaksāti visi nepieciešamie ienākuma un peļņas nodokļi. 

1.7. Ienākuma un peļņas nodokļi - Konsultācijas ar finanšu iestādēm, lai pārbaudītu, vai ir nomaksāti visi nepieciešamie ienākuma un peļņas nodokļi. 

1.11. Veselība un drošība Verificētāji 
- Jāievēro visi drošības un veselības aizsardzības noteikumi un jālieto visi nepieciešamie drošības līdzekļi. 
- Visiem darbiniekiem, kuri iesaistīti mežizstrādes darbībās, jāievēro visas arodveselības un darba drošības prasības. 
- Intervijās ar darbiniekiem un darbuzņēmējiem jāapliecina, ka organizācija pieprasa/apgādā ar likumīgi nepieciešamo aizsardzības 
aprīkojumu. 
- Jāievēro visas prasības gaisa un ūdens piesārņojuma novēršanai, un tas tiek pārbaudīts, izmantojot ziņojumus par piesārņojuma 
monitoringu (ja piemērojams). 
 
KONTROLES PASĀKUMI 
1. Vai produktus var izsekot līdz mežizstrādes uzņēmumam, kas atbildīgs par mežizstrādes darbību vadīšanu? 
1.1. Ja atbilde ir „jā”, pārejiet uz 2. punktu. 
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1.2. Ja atbilde ir „nē”, produktu nevar iegūt kā kontrolētu materiālu. 
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Rādītājs Ieteicamie kontroles pasākumi 
 2. Vai mežizstrādes uzņēmumam ir atzīta trešās puses sertifikācijas sistēma attiecībā uz veselības un drošības procedūrām, piemēram, 

OHSAS vai darbuzņēmēja sertifikācija? 
2.1. Ja atbilde ir „jā”, koksni var pieņemt kā kontrolētu materiālu. 
2.2. Ja atbilde ir „nē”, pārejiet uz 3. punktu. 
 
3. Vai mežizstrādes uzņēmumam ir derīgs līgums ar FSC FM/CoC par sertificētu mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu? 
3.1. Ja atbilde ir „jā”, koksni var pieņemt kā kontrolētu materiālu. 
3.2. Ja atbilde ir „nē”, pārejiet uz 4. punktu. 
 
4. Vai mežizstrādes uzņēmumam ir izstrādātas veselības un drošības procedūras, kas nodrošina, ka visiem darbiniekiem, kuri ir iesaistīti 
mežizstrādes darbos, ir visi nepieciešamie aizsarglīdzekļi, ko paredz likumdošanas akti? 
4.1. Ja atbilde ir „jā”, pārejiet uz 5. punktu. 
4.2. Ja atbilde ir „nē”, pārejiet uz8. punktu. 
 
5. Vai darba vietas audits apliecina, ka darbiniekiem ir visi likumīgi nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi? 
5.1. Ja atbilde ir „jā”, materiālu var pieņemt kā kontrolētu materiālu. 
5.2. Ja atbilde ir „nē”, pārejiet uz 6. punktu. 
 
6. Vai mežizstrādes uzņēmums piekrīt, ka organizācijas pārstāvis uzrauga likumā noteiktās veselības un drošības prasības un pārbaudes? 
6.1. Ja atbilde ir „jā”, pārejiet uz7. punktu. 
6.2. Ja atbilde ir „nē”: Materiālu nevar pieņemt kā kontrolētu materiālu. 
 
7. Vai pārbaude uz vietas apstiprina atbilstību veselības un drošības prasībām? 
7.1. Ja atbilde ir „jā”, materiālu var pieņemt kā kontrolētu materiālu. 
7.2. Ja atbilde ir „nē”, materiālu nevar pieņemt kā kontrolētu materiālu. 
 
8. Vai mežizstrādes uzņēmums piekrīt izveidot procedūras, kas nodrošina, ka tiek ievērotas visas veselības un drošības prasības saistībā ar 
mežizstrādi? 
8.1. Ja atbilde ir „jā”, pārejiet uz 7. punktu. 
8.2. Ja atbilde ir „nē”, materiālu nevar pieņemt kā kontrolētu materiālu. 

1.21. Likumdošana, kas paredz 
likumības / pienācīgas rūpības 
pārbaudi 

1. Vai materiāls var tikt izsekots līdz uzņēmumam, kas to laiž tirgū – operatoram? 
- Ja mežizstrādes uzņēmumam kokmateriālus pārdod kā krāju, tad mežizstrādes uzņēmums būs operators. 
- Ja meža īpašnieks/pārvaldnieks pārdod kokmateriālus kā asortimentu, tad meža īpašnieks/pārvaldnieks būs operators. 
 
Ja atbilde ir „nē”, nepērciet. 
Ja atbilde ir „jā”, pārejiet uz 2. punktu. 
 
2. Vai operators var pierādīt, ka ir izveidota likumības pārbaudes sistēma saskaņā ar ES Kokmateriālu Regulu Nr. 995/2010 (EUTR)? 
Operatoriem, kas pirmo reizi iekšējā tirgū piegādā izplatīšanai vai izmantošanai komerciālām darbībām jebkādus produktus, kas minēti ES 
Regulas Nr. 995/2010 (EUTR) pielikumā, jāuzrāda: 
- nepieciešamie dokumenti saskaņā ar ES Regulas Nr. 995/2010 4.2. un 6. pantu;  
- nepieciešamie dokumenti saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 607/2012 3. pantu; 
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Rādītājs Ieteicamie kontroles pasākumi 
 - informācijas reģistrs attiecībā uz operatora piedāvājumu, kā paredz ES Regulas Nr. 995/2010 6.1. panta a) apakšpunkts, un riska 

mazināšanas procedūru piemērošanas dokumentācija. 
 
Ja atbilde ir „nē”, nepērciet. 
Ja atbilde ir „jā”, risks ir samazināts šajā punktā. 
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Kontrolētās koksnes kategorija - 2: Koksne, kas iegūta, pārkāpjot tradicionālās un cilvēktiesības 
 

Riska novērtējums 

Rādītājs Informācijas avoti Funkcionālā 
skala 

Riska apzīmējums un noteikšana 

2.1. Meža nozare nav saistīta ar vardarbīgu bruņotu konfliktu, 
tostarp tādu, kas apdraud valsts vai reģionālo drošību un/vai 
saistīts ar militāro kontroli. 

Skatīt tālāk 
detalizētu analīzi. 

Nav 
funkcionālās 
skalas 

Zems risks 
Visas zema riska robežvērtības ir ievērotas (1, 2, 3, 4 un 5) 
un nav citu noteikta riska pierādījumu. Neviens no noteiktā 
riska sliekšņiem nav izpildīts. 

2.2. Darba tiesības tiek ievērotas, tostarp tiesības, kas noteiktas 
ILO pamatprincipos un darba tiesībās. 

Skatīt tālāk 
detalizētu analīzi. 

Nav 
funkcionālās 
skalas 

Zems risks 
Piemēro zema riska robežvērtības 10 un 12. Neviens no 
noteiktā riska sliekšņiem nav izpildīts. 

2.3. Pirmiedzīvotāju un tradicionālo tautu tiesības tiek ievērotas. Skatīt tālāk 
detalizētu analīzi. 

Nav 
funkcionālās 
skalas 

Zems risks 
Zema riska robežvērtības 16 un 21 ir izpildītas. Latvijā nav 
pirmiedzīvotāju vai tradicionālo tautu, nav pierādījumu pret 
zema riska apzīmējumu. 

 

Ieteicamie kontroles pasākumi 

Nav piemērojams 
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Detalizēta analīze 
Informācijas avoti Pierādījumi Riska 

novērtējuma 
mērogs 

Riska 
norāde1 

Konteksts 
(Turpmāk minēti rādītāji, kas palīdz kontekstualizēt informāciju no citiem avotiem) 
• Datu meklēšana par: korupcijas līmeni, pārvaldību, nelikumībām, valsts nestabilitāti, žurnālistikas brīvību, runas brīvību, mieru, cilvēktiesībām, bruņotiem vai vardarbīgiem konfl iktiem 
ar valsti vai valstī utt. 
Pasaules Banka: Pasaules pārvaldības rādītāji – WGI 
ziņojums 
kopējā un individuālā pārvaldība 
rādītāji par 215 valstīm (visjaunākais laika posms 1996.–
2012.), sešām 
pārvaldības dimensijām: Balss 
un atbildība; politiskā stabilitāte un vardarbības neesamība; 
valdības efektivitāte; normatīvā 
kvalitāte; tiesiskums, korupcijas kontrole 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports (klikšķināt uz „table view 
tab” un izvēlēties valsti) 
2013. gadā (jaunākais pieejamais gads) Latvijas rādītāji ir starp 64,1 un 80,4 
procentiļu rangā starp visām valstīm visās sešās dimensijās (rādītāji ir diapazonā no 0 
(viszemākais) līdz100 (visaugstākais), kur augstākai vērtībai atbilst labākais 
iznākums). 

Valsts  

Pasaules Bankas saskaņotais nestabilo situāciju saraksts: http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/511777-
1269623894864/Fragile_Situations_List_FY11_%28Oct_19_2010%29.pdf Latvija nav 
iekļauta šajā sarakstā. 

Valsts  

Komiteja žurnālistu aizsardzībai: CPJ nesodāmības indekss. 
Indekss parāda neatrisinātu žurnālistu slepkavību skaita 
attiecību procentos pret katras valsts iedzīvotāju skaitu. Lai 
noteiktu šo indeksu, CPJ pārbaudīja žurnālistu slepkavības, 
kas notikušas no 2004. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 
31. decembrim un palikušas neatrisinātas. Šajā indeksā 
iekļautas tikai valstis, kurās ir pieci vai vairāk neatrisināti 
gadījumi. 
http://cpj.org/reports/2014/04/impunity-index-getting-away-
with-murder.php 

http://cpj.org/reports/2014/04/impunity-index-getting-away-with-murder.php Latvija 
nav iekļauta šajā sarakstā. 
https://cpj.org/2012/03/latvian-journalist-assaulted-in-riga.php#more 
„Uzbrukums latviešu žurnālistam Rīgā. Ņujorka, 2012. gada 30. marts. Iestādēm 
jāveic rūpīga un efektīva izmeklēšana saistībā ar uzbrukumu Latvijas Ziņu vietnes 
izdevējam, kurš bija publicējis vairākus sensitīvus stāstus,“ šodien norādīja Komiteja 
žurnālistu aizsardzībai. 
Ceturtdien galvaspilsētā Rīgā Leonīdam Jākobsonam, neatkarīgās ziņu vietnes 
„Kompromat“ īpašniekam viņa daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā uzbrukuši vismaz 
divi neidentificēti uzbrucēji (...), vēsta vietējā un starptautiskā prese. Jākobsons, 
kuram tika uzbrukts ar nazi, tika hospitalizēts ar vairākiem sasitumiem galvā un trīs 
collas garu griezumu vaigā, bet viņa veselības stāvoklis šobrīd ir stabils, ziņo 
neatkarīgais ziņu portāls „Delfi”.  
Jākobsons teica vietējiem žurnālistiem, ka viņš uzskata, ka uzbrukums ir saistīts ar 
viņa darbu, bet nevarēja pateikt, kurš no viņa rakstiem ir to izprovocējis, vēsta ziņu 
dienesti. „Delfi” ziņoja, ka Rīgas policija esot uzsākusi uzbrukuma izmeklēšanu un 
apsverot žurnālistiku kā motīvu. 

Valsts  

Karltonas (Carleton) universitāte: Valsts ārpolitikas rādītāji: 
Karltonas universitātes projekts par neveiksmīgām un 
nestabilām valstīm pārbauda 

http://www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1419.pdf Latvijas rezultāts 2011. gada 
valstu nestabilitātes kartē ir „vidēji zema”. 

Valsts  

 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx%23home
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx%23reports
http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/5117771269623894864/Fragile_Situations_List_FY11_%28Oct_19_2010%29.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/5117771269623894864/Fragile_Situations_List_FY11_%28Oct_19_2010%29.pdf
http://cpj.org/reports/2014/04/impunity-index-getting-away-with-murder.php
http://cpj.org/reports/2014/04/impunity-index-getting-away-with-murder.php
http://cpj.org/reports/2014/04/impunity-index-getting-away-with-murder.php
https://cpj.org/2012/03/latvian-journalist-assaulted-in-riga.php%23more
http://www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1419.pdf
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1 Riska norādei jābūt pie katra analizētā avota, izņemot pirmo daļu, kas attiecas uz vispārējo valsts kontekstu, jo tas nav riska rādītājs. Katram riska rādītājam jānodrošina kopējais riska vērtējums vienlaikus 
ar secinājumu par katru riska rādītāju, kas pamatojas uz visiem analizētajiem avotiem un atrastajiem pierādījumiem. 



 

 

FSC-CNRA-LV V1-0 CENTRALIZĒTAIS NACIONĀLĀ RISKA NOVĒRTĒJUMS LATVIJAI 
2017. 

- 57. no 96 - 
 

 

valsts nestabilitāti, lietojot strukturālo datu un pašreizējo 
notikumu monitoringa kombināciju 
http://www4.carleton.ca/cifp/ffs.htm 

   

Human Rights Watch: http://www.hrw.org http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/ 
HRW 2014. gada pasaules ziņojumā nav valsts sadaļas par Latviju. 
HRW vietnē ir dažas ziņas par Latviju, vairums no tām ir par geju tiesībām un citām 
LGBT problēmām. 

Valsts  

US AID: www.usaid.gov 
Meklēt vietnē [valsti] + 'cilvēktiesības' 'konflikti'  
'kokmateriālu konflikts' 
Par Āfriku un Āziju lietot arī: 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnact462.pdf 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/EE_2013_CSOSI_FullReport.pdf 
CSO ilgtspējības indekss Centrāleiropai un Austrumeiropai, un Eirāzijai. 
Latvijai 2012. gadā šis indekss ir 2,7, kas nozīmē, ka „ilgtspējība ir uzlabota”. 
„Latvija un Slovēnija abas atzīmēja vispārējā ilgtspējības līmeņa uzlabošanos 
2013. gadā, bet Ungārija un Slovākija abas norādīja pasliktināšanos.” Latvijā CSO ir 
progresējušas piecās no septiņām ilgtspējības dimensijām – tiesiskā vide, finansiālā 
dzīvotspēja, aizstāvība, infrastruktūra un publiskais tēls. Vislielākais uzlabojums tika 
novērots aizstāvības jomā, kā secinājuši CSOSI speciālisti, „valdība neko nevar darīt bez 
CSO iesaistīšanās”. 
Nekāda cita informācija par noteiktiem riskiem nav atrasta pēc meklēšanas 'Latvija' + 
'cilvēktiesības' 'konflikti' 'kokmateriālu konflikti' 

Valsts  

Global Witness: www.globalwitness.org 
Meklēt vietnē [valsts] + 'cilvēktiesības' 'konflikti' 'kokmateriālu 
konflikti' 

Nav atrasta nekāda informācija par Latviju šajā vietnē. Valsts  

WWF ziņojums: Problēmas mežos; Eiropas nelikumīgā 
kokmateriālu tirdzniecība. (2005) 
http://www.wwf.se/source.php/1120070/FailingForests.pdf 

Šajā ziņojumā 2007. gadā novērtēts, ka Latvijā 0,4 no 1,5 miljoniem kubikmetru RWE 
apjoma kokmateriālu imports no sešiem reģioniem bijis nelikumīgs. 
„Baltijas valstis – Igaunija, Latvija un Lietuva – pievienojās ES 2004. gadā. Tās ir 
vienīgās piegādātājvalstis, par kurām šajā ziņojumā ir iekļauta detalizēta informācija un 
kuras ir ES dalībvalstis. Tās ir iekļautas ne tikai, lai norādītu iespējamās nelikumīgās 
kokmateriālu tirdzniecības apjomus starp ES valstīm (tostarp tos, kuri nāk no ES 
mežiem). 
Šo trīs valstu kokmateriālu un papīra nozare veido ievērojamu daļu no to IKP un 
eksporta. Līdz ar to nelikumīgā kokmateriālu importa samazināšana varētu būtiski un 
labvēlīgi ietekmēt to ekonomiku (un pārvaldību). 
Nelikumīgu kokmateriālu tirdzniecību reģionā veicina nodokļu krāpšana, vāja izpildes 
spēja, nepiemērota likumdošana.” 
Ir norādīts, ka šis ziņojums ir uzrakstīts pirms septiņiem (7) gadiem. 

Valsts  

http://wwf.panda.org/about our earth/about 
forests/deforestation /forest illegal logging/ 

Publicēts 2004. gadā – tas sniedz pamatinformāciju par mežsaimniecības nozari Latvijā: 
„Demonstrācijas saimniecības Latvijā palīdz nodrošināt speciālās zināšanas un virzienu 
uz videi draudzīgu mežsaimniecību. Paraugteritorijas tika izveidotas kā daļa no WWF un 
IKEA sadarbības Meža projektu jomā. 
Viena no lielākajām zemes reformām Eiropas vēsturē mierīgā ceļā notika bijušajās 
komunistu valstīs – radot lielas problēmas cilvēkiem un dabai. Pēc tam, kad valsts 
atdeva atpakaļ 

Valsts  

http://www4.carleton.ca/cifp/ffs.htm
http://www4.carleton.ca/cifp/ffs.htm
http://www.hrw.org/
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/
http://www.usaid.gov/
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnact462.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/EE_2013_CSOSI_FullReport.pdf
http://www.globalwitness.org/
http://www.wwf.se/source.php/1120070/FailingForests.pdf
http://www.wwf.se/source.php/1120070/FailingForests.pdf
http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestation/forest_illegal_logging/
http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestation/forest_illegal_logging/
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 cilvēkiem lielu daļu savas teritorijas dažu pēdējo gadu laikā, 160 000 jauno Latvijas meža 
īpašnieku tagad ir atbildīgi par viena miljonu hektāru meža aprūpi, kas ir apmēram puse no 
Latvijas kopējā mežu īpašuma. 
Tomēr vairumam jauno meža īpašnieku nav ne mežsaimniecības pamatzināšanu, ne resursu 
pārvaldības pieredzes. Tagad viņi sastopas ar izaicinājumu mācīties pārvaldīt savus mežus. 
Latvijas unikālās dabas nākotne lielā mērā ir viņu rokās un būs atkarīga no viņu skatījuma – 
vai ilgtermiņa pārvaldības lēmumi par ilgtspējīgu mežsaimniecību dominēs pār īstermiņa 
ekonomikas ieguvumiem. 
Šai kontekstā WWF ir radījis paraugteritorijas, lai kopā ar Latvijas meža īpašniekiem 
demonstrētu, kā šos mežus var apsaimniekot videi draudzīgā veidā, vienlaikus nodrošinot 
īpašniekiem ekonomisku ieguvumu.” 

  

Transparency International korupcijas uztveres indekss 
http://www.transparency.org/country#LVA 

Korupcijas uztveres indeksa rezultāts Latvijai ir 53 punkti 2013. gadā skalā no 0 (ļoti 
korumpēta) līdz 100 (ļoti tīra). Latvija ieņem 49. vietu no 177, kur Nr.  1 ir vistīrākā valsts. 

Valsts  

Chatham House nelikumīgās mežizstrādes rādītāju valsts 
ziņojuma karte http://www.illegal-logging.info 

http://www.illegal-logging.info/content/how-much-illegal-timber-gets-uk 
Publicēts 2014. gada 31. jūlijā: 
„Vakar komisija publicēja progresa rezultātu karti, ko Eiropas valstis sasniegušas, īstenojot 
aizsardzību pret nelikumīgu kokmateriālu tirdzniecību.” Tajā identificētas vairākas valstis, 
kuras vilcinās. Tas rada iespējas slepenai nelikumīgo kokmateriālu tirdzniecībai ES. Tas 
izpaužas tādās valstīs kā Lielbritānija, neņemot vērā to, ka tās ievēro trīs galvenos 
nepieciešamos drošības pasākumus saskaņā ar ES Kokmateriālu Regulu (EUTR) – 
kompetento iestāžu izraudzīšanos, sankciju piemērošanu un uzņēmumu atbilstības 
pārbaudes. 
Komisija teica, ka rezultāti parādījuši „neviendabīgu ainu par Regulas īstenošanu visā ES. Lai 
rezultāti būtu efektīvi, tiesību akti jāpiemēro pilnībā, efektīvi un rezultatīvi, bet vairākām 
dalībvalstīm vēl ir daudz iespēju uzlabojumiem.“ 
Spānija, Polija, Ungārija un Malta ir galvenās likumpārkāpējas, kuras nav izpildījušas nevienu 
no saviem pienākumiem. Kaut gan arī Itālijā, Francijā, Rumānijā, Grieķijā, Latvijā, Slovēnijā, 
Horvātijā un Luksemburgā tika identificētas problēmas. 
(Skatīt informāciju no Eiropas Komisijas rezultātu kartes.) 

Valsts  

Amnesty International gada ziņojums: Pasaules cilvēktiesību 
stāvoklis – informācija par galvenajām cilvēktiesību problēmām, 
tostarp izpausmes brīvība, starptautiskais tiesiskums, 
korporatīvā atbildība, nāves sods un reproduktīvās tiesības 

http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_en.pdf 
Latvija (156., 157. lpp.): „Tiesību akti par naida noziegumiem neaizsargāja lesbietes, gejus, 
biseksuālos, transseksuāļus un starpdzimuma cilvēkus, invalīdus un dzimuma izpausmju 
naida noziegumu upurus. Krimināllikums sodīja par kūdīšanu un naida kurināšanu tikai 
saistībā ar rasistiskiem, etniskiem vai reliģiskiem motīviem. Tikai rasistiskie motīvi tika atzīti 
par vainu pastiprinošiem apstākļiem. 
Jūnijā Rīgā policijas uzraudzībā notika ikgadējais Baltijas Praida gājiens, kurā piedalījās 
vairāk nekā 600 dalībnieku. Pasākumu apmeklēja parlamenta locekļi un ārlietu ministrs. 
Vairāk nekā 300 000 cilvēku – apmēram sestā daļa iedzīvotāju, pārsvarā Krievijas izcelsmes, 
ir palikuši bezvalstnieki saskaņā ar UNHCR, ANO Bēgļu aģentūru, kaut gan institūcijas 
uzskatīja viņus par „nepilsoņiem” ar lielāku aizsardzību un piekļuvi tiesībām nekā 
bezvalstniekiem saskaņā ar 1954. gada Konvenciju par bezvalstnieku statusu un 

Valsts  

http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
http://www.illegal-logging.info/
http://www.illegal-logging.info/content/how-much-illegal-timber-gets-uk
http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_en.pdf
http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_en.pdf
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 1961  gada Konvencija par bezvalstniecības samazināšanu. Viņiem tika liegtas politiskās 
tiesības.” 
(...) „Februārī Eiropas Komisija pret rasismu un neiecietību publicēja savu ceturto ziņojumu par 
Latviju. Komisijas ieteikumos tika iekļauts: īpašo klašu slēgšana romu bērniem un viņu 
integrācija vispārējās klasēs; automātiska pilsonības piešķiršana nepilsoņu bērniem, kuri 
dzimuši pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā; valsts valodas politikas pārvērtēšana, 
lai nodrošinātu, ka pienākums to izmantot ir piemērojams tikai skaidros likumīgu sabiedrības 
interešu gadījumos.” 

  

FSC tīkla partnera komentāri par iepriekš minēto saturu no Amnesty International 
Annual: No „Vairāk nekā 300 000 cilvēku...” līdz citāta beigām: 
Padomju Savienība nelikumīgi okupēja un anektēja Latviju 1940. gadā. (Tas ir minēts vairākos 
dokumentos, tostarp „Ždanokas lietā pret Latviju” Eiropas Cilvēktiesību tiesā [Avots: 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-72794#_ftnref14], skatīt sadaļu A. 
„Lietas vēsturiskais konteksts un pamatojums.” 12. un 13. pants.) Visiem bijušajiem Latvijas 
pilsoņiem un viņu pēcnācējiem tika piešķirta pilsonība pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 
1991. gadā. Visiem pārējiem Latvijas iedzīvotājiem tika dots nepilsoņa statuss (precīzāk, 
„bijušajiem PSRS pilsoņiem bez Latvijas Republikas vai kādas citas valsts pilsonības”). 
Nepilsoņi var saņemt Latvijas pilsonību, ievērojot šādus naturalizācijas noteikumus, kas 
formulēti Latvijas Republikas Cilvēktiesību likumā [Avots: http://likumi.lv/doc.php?id=57512  
latviski vai http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Citizenship_Law.doc  
angliski]. Neatkarīgi no tā nepilsoņi jeb, precīzāk izsakoties, cilvēki, kuri ieradās Latvijā padomju 
okupācijas laikā, pilnīgi neievēroja Hāgas Konvenciju un Ženēvas konvenciju (IV) attiecībā uz 
civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā (Ženēva, 1949. gada 12. augusts) īpaši 49. pants 
[https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=7706 
8F12B8857C4DC12563CD0051BDB0].” 

Valsts  

Freedom House http://www.freedomhouse.org/ http://www.freedomhouse.org/country/latvia#.VD4usPmSzGg 
Latvijas statuss saskaņā ar Freedom in the World indeksu 2014. gadā ir „brīva“. Vērtējums ir 2,0 
(kur 1,0 ir visaugstākā vērtība un 6,0 – viszemākā). 
http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-net#.VD4wzfmSzGg 
Freeom of the Net 2013. gada ziņojumā nav datu par Latviju. 
http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press#.VD4xPvmSzGg 
Freedom of the Press 2013. gada ziņojumā Latvijas statuss ir „brīva“. 

Valsts  

Reportieri bez robežām: Preses brīvības indekss 2013: http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1054 
Latvija ieņem 39. vietu no 179 ar rezultātu 22,89 pēc pasaules preses brīvības indeksa vērtības, 
kura ir viszemākā Baltijas valstīs, bet ir 11 vietas augstāk nekā iepriekšējā ziņojumā. 
http://en.rsf.org/report-latvia,115.html 
Vietne atzīst, ka preses brīvība Latvijā ir „labā situācijā”. 

Valsts  

Miera fonds – augstākā brīdinājuma nefunkcionējošas valsts 
indekss – Miera fonds ir ASV bāzēta bezpeļņas pētnieciska un 
izglītojoša organizācija, kas darbojas, lai novērstu vardarbīgu 
konfliktu un veicinātu drošību. Nefunkcionējošas valsts indekss 
ir gada vērtējums, pirmoreiz 

http://ffp.statesindex.org/ 
Latvija ieņem 142. vietu starp 178 valstīm pēc nefunkcionējošas valsts indeksa (Nr. 1 ir 
vissliktāk funkcionējošai valstij). Tas ievieto Latviju kategorijā (pārāk zemā) „stabila“. 

Valsts  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-72794%23_ftnref14
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-72794%23_ftnref14
http://likumi.lv/doc.php?id=57512
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Citizenship_Law.doc
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=7706
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=7706
http://www.freedomhouse.org/
http://www.freedomhouse.org/country/latvia%23.VD4usPmSzGg
http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-net%23.VD4wzfmSzGg
http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press%23.VD4xPvmSzGg
http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1054
http://en.rsf.org/report-latvia,115.html
http://ffp.statesindex.org/
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publicēts 2005. gadā, par 177 valstīm, pamatojoties uz to 
stabilitātes un kapacitātes līmeni 
http://www.fundforpeace.org/global/?q=cr-10-99-fs 2014. gadā 
FFP nefunkcionējošas valsts indeksu nosauca par nestabilas 
valsts indeksu: http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-
sortable 

   

Globālais miera indekss. Publicē Ekonomikas un miera 
institūts. Šis indekss ir pasaulē vadošais valsts miera rādītājs. 
Tajā izkārtotas 162 valstis pēc vardarbības neesamības tajās. 
To veido 23 rādītāji, sākot no valsts militāro izdevumu līmeņa 
līdz attiecībām ar kaimiņvalstīm un cilvēktiesību ievērošanas 
līmenim. Avoti: The Guardian: 
http://economicsandpeace.org/research/iep-indices-
data/global-peace-index 

http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index 
http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/2014%20GPI%20MAP.pdf 
Miera stāvoklis Latvijā tiek novērtēts kā „augsts“, ieņemot 39. vietu starp 162 valstīm ar rezultātu 
1,745 

Valsts  

Papildu informācijas avoti 
(Šie avoti daļēji tika atrasti, lietojot google 

meklētāju terminiem „[valsts]“, „kokmateriāli“, 
„konflikts“, „nelikumīga mežizstrāde“.) 

Pierādījumi Riska 
novērtējuma 

mērogs 

Riska 
norāde1 

Latvijas Republikas Tiesībsargs http://www.tiesibsargs.lv/files/content/vestules/EDSO_TS_vestule_2013_dec_ENG.pdf Re: Nepilsoņu tiesību 
ievērošana Latvijas Republikā; 2013. gada 5. decembris 
„Tiesībsargs īpaši norāda, ka būtu jālieto precīzs termins „bijušie PSRS pilsoņi bez Latvijas Republikas vai citas 
valsts pilsonības”, lai apzīmētu bijušās PSRS pilsoņu statusu, nevis plaši lietoto terminu „nepilsoņi”, kas izraisa 
vairākus pārpratumus starptautiskajās institūcijās attiecībā uz šīs grupas personu statusu un tiesību apjomu. 
Bijušie PSRS pilsoņi, kuri nav ne Latvijas, ne arī kādas citas valsts pilsoņi (nepilsoņa statusa lietotāji), plaši 
izmanto pamattiesības, kas garantētas Latvijas Republikas Satversmes (konstitūcijas) 8. nodaļā un starptautisko 
cilvēktiesību instrumentus. Ir tikai divi izņēmumi attiecībā uz tiesībām brīvi turpināt karjeru profesijās, kas saistītas 
ar valsts un tiesu varas īstenošanu, kur likumīgi tiek piemērota Latvijas Republikas pilsonības prasība, un 
attiecībā uz tiesībām vēlēt un tikt ievēlētam pašvaldību un Saeimas (parlamenta) vēlēšanās, jo saskaņā ar valsts 
politisko lēmumu vēlēšanu tiesības tiek piešķirtas tikai Latvijas Republikas pilsoņiem. Iepriekš minētie izņēmumi 
atbilst arī politiskajām tiesībām vēlēt un tikt ievēlētam un iesaistīties valsts dienestā, kā noteikts Starptautiskā 
pakta par starptautiskajām un pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. pantā.“ (...) „Ņemot vērā Latvijas politiķu 
nespēju izskaidrot šīs problēmas, Latvijas Republikas faktiskajiem iedzīvotājiem, kuriem ir nepilsoņa statuss, nav 
motivācijas naturalizēties un iegūt Latvijas Republikas pilsonību tāpēc, ka viņi bauda priekšrocības, ko piešķir 
nepilsoņa statuss, ko apsolījušas organizācijas, kuru mērķis ir sašķelt Latvijas sabiedrību.” 
 
http://www.tiesibsargs.lv/files/content/english/Opinion_Legal%20status%20of%20non-citizens.pdf 
Re: Likumīgais nepilsoņu statuss; 2011. gada 8. decembris. 
Likumīgais nepilsoņa statuss nav unikāls, kaut arī to neregulē starptautiskie tiesību akti, tomēr tas atbilst Vācijas 
Federatīvās Republikas modelim, kas pamatojas uz 1951. gada 25. aprīļa Bezvalstnieku un ārvalstnieku likumu. 
Daudz Latvijas Republikas pilsoņu ir bijuši šādā likumīgā statusā Vācijā pēckara periodā līdz 

  

http://www.fundforpeace.org/global/?q=cr-10-99-fs
http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable
http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable
http://economicsandpeace.org/research/iep-indices-data/globalpeace-index
http://economicsandpeace.org/research/iep-indices-data/globalpeace-index
http://www.visionofhumanity.org/%23/page/indexes/global-peace-index
http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/2014%20GPI%20MAP.pdf
http://www.tiesibsargs.lv/files/content/vestules/EDSO_TS_vestule_2013_dec_ENG.pdf
http://www.tiesibsargs.lv/files/content/english/Opinion_Legal%20status%20of%20non-citizens.pdf
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 Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanai. Līdzīgi likumi ir piemērojami arī citur Eiropā: Francijā, Apvienotajā 
Karalistē, Spānijā un citās valstīs. 
Dažādās pilsoņu un nepilsoņu tiesiskās saites ar Latvijas Republiku nosaka atšķirīgu tiesību apjomu (vēlēšanu 
tiesības, tiesības ieņemt amatus valsts dienestā utt.). Vienlīdzības princips atļauj un pat prasa atšķirīgu attieksmi 
pret indivīdiem dažādos apstākļos. Tāpēc atšķirīgs tiesību apjoms, kas piešķirts pilsoņiem un nepilsoņiem Latvijas 
Republikā, nav uzskatāms par diskriminējošu.” 

  

Eiropas Komisija: ES Kokmateriālu regulas 
īstenošanas mēroga novērtējums 
28 dalībvalstīs 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/scoreboard.pdf 
Ir izšķirami trīs Regulas īstenošanas soļi: „Kompetentās iestādes“, „Sankcijas“ „Pārbaudes“. 
Latvijas rezultāts ir „pienākums ir izpildīts“ (augstākā no 3 kategorijām) attiecībā uz „Kompetentajām iestādēm“ un 
„Pārbaudēm“, bet attiecībā uz „Sankcijām“ rezultāts ir „pienākums ir izpildes procesā“ (vidējais rezultāts). 

Valsts  

The New York Times http://www.nytimes.com/2014/08/24/world/europe/latvias-tensions-with-russians-at-home-persist-in-shadow-of-
ukraine.html 
2014. gada 23. augusts. „RĪGA, Latvija – vēsture šai Baltijas jūras ostas galvaspilsētai ir atstājusi mantojumā 
daudz skaistuma, kas ieslēgts elegantajās jūgendstila ēkās vai gotisko baznīcu smailēs, kas slejas vēja plosītajā 
horizonta līnijā. Bet tā ir atstājusi arī nepatīkamu etnisko konfliktu, kas ir turpinājies, neņemot vērā Latvijas 
iekļaušanu NATO, Eiropas Savienībā un eiro valūtas zonā, un kas pašlaik ir padziļinājies saistībā ar krīzi Ukrainā. 
Šajā divu miljonu valstī apmēram viena trešdaļa iedzīvotāju runā tikai vai galvenokārt krieviski. Daudzi, bet ne visi, 
ir cilvēki, kuru ģimenes ieradušās šeit Padomju valdīšanas gados. Kopš Latvija ir pasludinājusi neatkarību 
1991. gadā, daudzi no šiem krievvalodīgajiem ir atradušies neskaidrā stāvoklī, kā nepilsoņi izstumti no politiskās 
dzīves, lielākoties bez tiesībām balsot un ieņemt amatus vai pat dienēt ugunsdzēsības dienestā. 
Tie, kuri atsakās kvalitatīvi apgūt latviešu sarunvalodas prasmi, nesaņem pilsonību. Gaidāmajās oktobra 
vēlēšanās apmēram 283 000 atkal nebalsos, ja vien valdība nenolems izdot īpašas balsošanas kartes. 

Valsts  

BBC News http://www.bbc.com/news/world-africa-26720549 
2014. gada 26. marts. „Krimas krīze saasina Latvijas etnisko spriedzi.” Damjens Makginess (Damien 
McGuinness) BBC News, Rīga 
Apmēram 1500 latviešu skumīgā procesijā dodas caur Rīgas viduslaiku vecpilsētu, dziedot tradicionālas latviešu 
dziesmas. 
Vecie Otrā pasaules kara veterāni ir pūļa priekšgalā. Daudzi no dalībniekiem nes ziedus, lai noliktu tos pie 
Brīvības pieminekļa, Latvijas nacionālās neatkarības simbola. 
Viņi ir atnākuši, lai pieminētu tos, kuri krita karā, aizstāvot Latviju pret Padomju Savienību. Bet Krievijas karaspēks 
netālajā Ukrainā daudzus Baltijā satrauc, liekot domāt, ka vēsture var atkārtoties. 
„Ja Ukraina kritīs, Krievijas ambīcijas ar to nebeigsies. Es uzskatu, ka mēs būsim nākamie Krievijas darbību 
sarakstā,” teica jauns vīrietis, kurš bija atnācis piedalīties procesijā. 
„Tas parāda Krievijas attieksmi – cik viegli tā var ieiet citā valstī un rīkoties agresīvi,” teica cits. 

Valsts  

American.edu/ted http://www1.american.edu/ted/latviaoil.htm#r7 
Latvijas un Krievijas domstarpības ietver vairāk nekā ekonomiskās problēmas saistībā ar naftas eksportu. 
Krievijas naftas piegādes samazinājums ir cieši saistīts ar cilvēktiesību problēmām. šajā pētījumā būs detalizēti 
aplūkoti šie jautājumi.” 

Valsts  

FAO Mežsaimniecības departaments http://www.fao.org/docrep/003/x6823e/x6823e05.htm 
Nosaukums: Latvijas mežsaimniecības nozares makroekonomisks pārskats (datums nav zināms) 
Vispārējās koncepcijas 

Valsts  

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/scoreboard.pdf
http://www.nytimes.com/2014/08/24/world/europe/latvias-tensions-with-russians-at-home-persist-in-shadow-of-ukraine.html
http://www.nytimes.com/2014/08/24/world/europe/latvias-tensions-with-russians-at-home-persist-in-shadow-of-ukraine.html
http://www.nytimes.com/2014/08/24/world/europe/latvias-tensions-with-russians-at-home-persist-in-shadow-of-ukraine.html
http://www.bbc.com/news/world-africa-26720549
http://american.edu/ted
http://www1.american.edu/ted/latviaoil.htm%23r7
http://www.fao.org/docrep/003/x6823e/x6823e05.htm
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 Latvijas dabas resursu apsaimniekošana noteikti sākas ar vienošanos par to attīstības mērķiem. 
Valsts sektora organizatoriskā pārstrukturēšana, ko pētījis un izstrādājis ROL/FAO projekts, un tā rezultāti 
gan valsts, gan privātajā sektorā nozīmē būtisku attālināšanos no pagātnes pieejām. Tas ietver darbības 
jomu un izmaiņu mērogu, kas nepārprotami aizēnoja pagātnes centienus. 
Viena no šā projekta iezīmēm ir uzlabot gan valsts, gan privātā sektora dalību šajā procesā, lai samazinātu 
ieinteresēto pušu konfliktus un veicinātu augstu „īpašumtiesību” līmeni projekta rezultātā. Vadības komiteju 
un darba grupu sastāvs ir orientēts uz šo mērķi. Grupu piemēri, kuru starpā var rasties potenciālās mērķu 
atšķirības: i) kokmateriālu izstrāde un dabas aizsardzība; ii) valsts mežu apsaimniekošana un privātie 
zemes īpašnieki; iii) īstermiņa licences un ilgtermiņa īpašumtiesību turētāji un iv) dažādas ģeogrāfiskās 
teritorijas un lietotāju grupas. 
Dabas resursu attīstības mērķus nevar realizēt bez atsauces uz citām dabas resursu nozarēm gan valsts, 
gan privātajā sektorā. Kopējais projekts to atzīst un pārbauda tā rezultātus gan tā tiesību aktos, gan 
makroekonomikas komponentēs – dažas no tām ir iekļautas šajā ziņojumā. 
Īpašie mērķi, kuru īstenošana var tieši ietekmēt Latvijas meža nozares attīstības ceļus un iespējamo 
ekonomisko potenciālu, ietver: 
agrāk konfiscēto un kolektivizēto zemju pārdale, kokmateriālu izvietošanas politika un mehānismi, privāto 
mežu pārvaldīšanas noteikumi, Valsts meža dienesta kapacitāte un jurisdikcija, ar mežu nesaistīto dienestu 
dabas resursu likumdošana (lauksaimniecība, vide, lauku attīstība utt.).” 
(...) 
Projekta centieni motivē meža nozares darbības uzlabošanu, palielinot nozares ieguldījumu Latvijas valsts 
ekonomikā un sociālajā labklājībā. Sociālās labklājības salīdzinājums valstīs un starp tām parasti tiek 
veikts, atsaucoties uz tādiem rādītājiem kā nodarbinātība, IKP, ienākumu līmenis, lasītprasmes līmenis, 
dzīves dārdzība un daudzi citi. Sociālā labklājība ir saistīta vairāk netieši ar daudziem citiem rādītājiem 
pasaulē, eksistē dramatiski piemēri, kur meža sektora ieguldījumu potenciālu valsts ekonomikas attīstībā 
piesavinājušās nelielas elites grupas vai atsevišķi indivīdi. Tomēr meža nozares attīstība daudzās valstīs ir 
manāmi parādījusies kā galvenais attīstības veicinātājs. Šis ir gadījums Latvijā, kad koksne un koksnes 
izstrādājumi veidoja nedaudz vairāk nekā 32% no valsts ārvalstu valūtas peļņas 1997. gadā (MOE, 1998., 
31. lpp.). Šīs nozares relatīvā ietekme vismaz norādītajā periodā ir skaidra. 

  

Greenpeace http://www.greenpeace.org.uk/MultimediaFiles/Live/FullReport/6759.pdf 
„Turklāt nelikumīgā mežizstrāde ir nopietna problēma Krievijā un dažās Centrāleiropas un Austrumeiropas 
valstīs, tostarp Ukrainā, Rumānijā, Bulgārijā, Latvijā un Igaunijā.” 

Valsts  

Informācija iegūta no FSC tīkla partnera: 
Informācija par nelikumīgu mežizstrādi 

   

Secinājums valsts kontekstā: 
Latvija uzrāda labus rezultātus gandrīz ar visiem indikatoriem, kurus pārbaudīja šajā sekcijā valsts kontekstā, piemēram attieksmi pret preses brīvību, 
mieru, valdīšanu un korupcijas trūkumu. Par dažām problēmām tiek ziņots galvenokārt saistībā ar LGBT tiesībām un krievu minoritātes tiesībām. 
Par Latviju tiek ziņots kā par nelikumīgas koksnes avotu, kaut gan ir ieviestas jaunas (ES) regulas un politika, lai apkarotu nelikumīgo mežizstrādi. 
Pastāvošā spriedze starp Latviju un Krieviju ir daļa no ģeopolitiskās dinamikas, kas jau ilgu laiku rada lielas bažas vismaz visā Eiropā, bet it īpaši kopš 
konflikta izplatīšanās Ukrainā. Tā ir acīmredzama problēma, kas jāapzinās kā daļa no plašāka valsts konteksta, jo konflikta izplatīšanās gadījumā tas 
varētu ietekmēt valsts stabilitāti. Šobrīd tas netiek uzskatīts par reālu apdraudējumu. 

Valsts  

http://www.greenpeace.org.uk/MultimediaFiles/Live/FullReport/6759.pdf
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Rādītājs 2.1. Meža nozare nav saistīta ar vardarbīgu bruņotu konfliktu, tostarp tādu, kas apdraud valsts vai reģionālo drošību un/vai saistīts ar militāro kontroli. 

Vadlīnijas 
• Vai uz valsti attiecas ANO drošības aizliegums eksportēt kokmateriālus? 
• Vai uz valsti attiecas kāds cits starptautisks aizliegums eksportēt kokmateriālus? 
• Vai meža nozarē ir iesaistītas personas vai iestādes, uz kurām attiecas ANO sankcijas? 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības 
Padomes sankciju saraksta kopsavilkums 
http://www.un.org/sc/committees/list_com 
pend.shtml 

Nav ANO Drošības Padomes aizlieguma eksportēt kokmateriālus no Latvijas. 
Uz Latviju neattiecas jebkāds cits starptautisks aizliegums eksportēt kokmateriālus. 
Latvijā nav mežsaimniecībā iesaistītu personu vai iestāžu, uz kurām attiektos ANO sankcijas. 

Valsts Zems 

US AID: www.usaid.gov    

Global Witness: www.globalwitness.org    

Informācija iegūta no FSC tīkla partnera: Valstī nav ANO Drošības Padomes eksporta aizlieguma. 
[Lietotais avots: Global Witness: www.globalwitness.org] 
Saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem pētījumiem valsts nav saistīta vai norādīta kā kokmateriālu konflikta 
avots. 
[Lietotais avots: Kokmateriālu konflikts: Āzijas un Āfrikas problēmu dimensijas, I sējums. Ziņojuma 
kopsavilkums www.usaid.gov] 

Valsts Zems 

Vadlīnijas 
• Vai valsts ir kokmateriālu konflikta avots? Ja tā ir, vai tas ir valsts līmenī vai tikai specifisku reģionu problēma? Ja tā ir, tad kuros reģionos? 
• Vai konflikta kokmateriāli ir saistīti ar specifiskām iestādēm? Ja tā ir, tad ar kurām iestādēm vai iestāžu tipiem? 

www.usaid.gov 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnact462.pdf 
US AID definē konflikta kokmateriālus kā: 
- konflikts tiek finansēts un atbalstīts 
mežizstrādes un kokmateriālu pārdošanas 
rezultātā (1. tips), 
- konflikts radies kokmateriālu vai citu meža 
resursu konkurences rezultātā (2. tips) 
Pārbaudīt arī saistību ar rādītāju 2.3. 

USAID vietnē nav informācijas par kokmateriālu konflikta saistību ar Latviju. Latvija nav iekļauta šajā 
ziņojumā. 

Valsts Zems 

www.globalwitness.org/campaigns/environ 
ment/forests 

Latvija nav iekļauta šajā vietnē. Valsts Zems 

Human Rights Watch: http://www.hrw.org Šajā vietnē nav informācijas par kokmateriālu konflikta saistību ar Latviju. Valsts Zems 

Pasaules Resursu institūts: Mežu iniciatīvas 
rādītāju sistēmas pārvaldība (1. versija) 
http://pdf.wri.org/working_papers/gfi_tenur 
e_indicators_sep09.pdf 

Šis darbs tika publicēts kā: Valsts mežu apsaimniekošanas novērtēšana un uzraudzība: Diagnostikas rīka 
lietotāja rokasgrāmata (pieejama šajā lappusē), publicējis PROFOR 2012. gada jūnijā. Šis instruments vēl 
nav izmantots Latvijā. 
profor.info vietnē nav informācijas par kokmateriālu konflikta saistību ar Latviju. 

Valsts Zems 

http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml
http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml
http://www.usaid.gov/
http://www.globalwitness.org/
http://www.globalwitness.org/
http://www.usaid.gov/
http://www.usaid.gov/
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnact462.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnact462.pdf
http://www.globalwitness.org/campaigns/environment/forests
http://www.globalwitness.org/campaigns/environment/forests
http://www.hrw.org/
http://pdf.wri.org/working_papers/gfi_tenure_indicators_sep09.pdf
http://pdf.wri.org/working_papers/gfi_tenure_indicators_sep09.pdf
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Pašlaik: PROFOR 
http://www.profor.info/node/1998 

   

Amnesty International gada ziņojums: 
Pasaules cilvēktiesību stāvoklis – 
informācija par galvenajām cilvēktiesību 
problēmām, tostarp izpausmes brīvība, 
starptautiskais tiesiskums, korporatīvā 
atbildība, nāves sods un reproduktīvās 
tiesības 
http://www.amnesty.org/en/annual-
report/2011; http://amnesty.org/en/annual-
report/2013/ 

http://amnesty.org/en/annual-report/2013/ 
Nav ziņu par bruņotiem iekšzemes konfliktiem vai konflikta kokmateriāliem. 

Valsts Zems 

Pasaules Banka: Pasaules pārvaldības 
rādītāji – WGI ziņo par kopējiem un 
individuāliem pārvaldības rādītājiem 
213 valstīs (pavisam nesen 1996.–2012.) 
par sešām pārvaldības dimensijām. Voice 
and Accountability; Political Stability and 
Absence of Violence; Government 
Effectiveness; Regulatory Quality; Rule of 
Law; Control of Corruption 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/i 
ndex.aspx#home 
Lietot rādītāju „Politiskā stabilitāte un 
vardarbības trūkums“, raksturīgs rādītājam 
2.1. 

2012. gadā (jaunākais pieejamais gads) Latvijas rezultāts procentiļu rangā ir 65,4 attiecībā uz politisko 
stabilitāti un vardarbības trūkumu starp visām valstīm (diapazonā no 0 (viszemākais) līdz 100 
(visaugstākais)), attiecinot visaugstāko vērtību uz labāko iznākumu. 

Valsts Zems 

Greenpeace: www.greenpeace.org Meklēt 
„kokmateriālu konfliktu [valsts}“ 

Nav informācijas par kokmateriālu konflikta saistību ar Latviju. Valsts Zems 

CIFOR: http://www.cifor.org/; 
http://www.cifor.org/publications/Corporate 
/FactSheet/forests conflict.htm 

Latvija nav minēta šajā faktu lapā. Valsts Zems 

Meklēt google meklētājā terminu „[valsts]“ 
un vienu no nākamajiem terminiem vai 
kombinācijā „konflikta kokmateriāli“, 
„nelikumīga mežizstrāde“ 

Nav atrasta cita informācija par Latviju saistībā ar konflikta kokmateriāliem. Valsts Zems 

Informācija iegūta no FSC tīkla partnera:    

Secinājums par rādītāju 2.1: Nav atrasta informācija par konflikta kokmateriāliem Latvijā vai no Latvijas. 
Piemēro šādus zema riska sliekšņus: 

Valsts Zems 

http://www.profor.info/node/1998
http://www.amnesty.org/en/annualreport/2011
http://www.amnesty.org/en/annualreport/2011
http://amnesty.org/en/annual-report/2013/
http://amnesty.org/en/annual-report/2013/
http://amnesty.org/en/annual-report/2013/
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx%23home
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx%23home
http://www.greenpeace.org/
http://www.cifor.org/
http://www.cifor.org/publications/Corporate/FactSheet/forests_conflict.htm
http://www.cifor.org/publications/Corporate/FactSheet/forests_conflict.htm
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(1) Novērtētā teritorija nav konflikta koksnes avots 2; UN 
(2) uz valsti neattiecas ANO drošības aizliegums eksportēt kokmateriālus; UN 
(3) uz valsti neattiecas jebkāds cits starptautisks aizliegums eksportēt kokmateriālus; UN 
(4) operatori novērtējamajā apgabalā nav iesaistīti konflikta kokmateriālu piegādē/tirdzniecībā; UN 
(5) citi pieejamie pierādījumi neapstrīd „zema riska“ apzīmējumu. 

  

Rādītājs 2.2. Darba tiesības tiek ievērotas, tostarp tiesības, kas noteiktas ILO pamatprincipos un darba tiesībās. 
 
Vadlīnijas 
• Vai sociālajās tiesības ir noteiktas attiecīgajos tiesību aktos un piemērotas attiecīgajā valstī vai teritorijā? (attiecas uz 1. kategoriju) 
• Vai tiek ievērotas tiesības, piemēram, biedrošanās un darba koplīguma slēgšanas brīvība? 
• Vai ir pierādījumi, kas apliecina, ka nepastāv obligātais un/vai piespiedu darbs? 
• Vai ir pierādījumi, kas apliecina, ka nepastāv diskriminācija attiecībā uz nodarbinātību un/vai nodarbošanos, un/vai dzimumu? 
• Vai ir pierādījumi, kas apliecina, ka nepastāv bērnu darbs? 
• Vai valsts ir parakstījusi attiecīgās SDO konvencijas? 
• Vai ir pierādījumi, ka visas grupas (tostarp sievietes) jūtas pietiekami aizsargātas attiecībā uz iepriekš minētajām tiesībām? 
• Vai darba tiesību pārkāpumi attiecas tikai uz noteiktām nozarēm? 

galvenie avoti no FSC-PRO-60-002a V1-0 
EN 

atrastā informācija un īpaši avoti riska mērogs, riska 
novērtējuma norāde 

SDO pamattiesību konvenciju ratifikācijas 
statuss: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=100 
0:11001:0::NO:: 
vai lietošana: SDO pamatkonvenciju datu 
bāze: 
http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declw 
orld.htm 
C29 Konvencija par piespiedu darbu, 1930.  
C87 Biedrošanās brīvība un konvenciju 
organizēšanas tiesību aizsardzība, 1948. 
-C98 Konvencija par tiesībām organizēties 
un slēgt koplīgumus,1949. 
C100 Vienlīdzīga atalgojuma konvencija, 
1951. 
C105 Konvencija par piespiedu darba 
atcelšanu, 1957. 
C111 Diskriminācijas (nodarbinātības un 
nodarbošanās) konvencija, 1958. 
C138 Minimālā vecuma konvencija, 1973. 

Latvija ir ratificējusi visas astoņas SDO pamata darba konvencijas. 
 
1. kategorijas rezultāts nav pieejams. 

Valsts Zems risks 

 

2 „Konflikta kokmateriāli” tiek ierobežoti, lai iekļautu „kokmateriālus, kurus ir tirgojuši bruņoti grupējumi, kas var būt nemiernieku grupas vai regulārās armijas karavīri, vai bruņotā 
konfliktā iesaistīta civilā administrācija vai tās pārstāvji, lai paildzinātu konfliktu vai gūtu personisku labumu no konflikta situācijas kādā piegādes ķēdes posmā – konflikta 
kokmateriāliem nav obligāti jābūt nelikumīgiem.” 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11001:0::NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11001:0::NO
http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm
http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm
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C182 Konvencija par bērnu darba 
sliktākajām formām, 1999. 
 
Ratifikācija jāpārbauda attiecībā uz 
1. kategoriju. 2. kategorijā mēs ņemam vērā 
šo rezultātu. Atsaukties uz to. 

   

SDO deklarācija par pamatprincipiem un 
tiesībām darbā. Valstu ziņojumi. 
http://www.ilo.org/declaration/lang--
en/index.htm 
Vairāku ziņojumu avots. Meklēt „rasu 
diskriminācija“, „bērnu darbs“, „piespiedu 
darbs“, „dzimumu līdztiesība“, „biedrošanās 
brīvība“ 

http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/national-labour-law-profiles/WCMS_158912/lang--
en/index.htm 
Koncepcija par vienlīdzību un vienlīdzīgu tiesību princips ir viena no svarīgākajām Latvijas tiesību sistēmas 
daļām. Satversmes 91. pants paredz, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. 
Cilvēktiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.” 
(...) „Satversme nodrošina vispārēju jebkāda veida diskriminācijas aizliegumu, nenorādot šādas 
diskriminācijas iespējamos iemeslus. Darba likuma 7. pants norāda diskriminācijas pamatus, atstājot atvērtu 
galu to uzskaitījumam. Tajā paredzēts, ka vienlīdzība jānodrošina neatkarīgi no personas rases, ādas 
krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģijas, politiskās vai citas pārliecības, etniskās vai sociālās 
izcelsmes, īpašuma, ģimenes stāvokļa vai citiem apstākļiem. Sarakstā iekļauti arī „citi apstākļi”, piemēram, 
seksuālā orientācija, lai izvairītos no kāda apstākļa trūkuma utt.” 

Valsts Zems risks 

SDO Bērnu darba informācijas panelis: 
http://www.ilo.org/ipec/Regionsandcountries
/lang--en/index.htm 

Latvija nav iekļauta Bērnu darba informācijas panelī. Valsts Zems risks 

Vispasaules gājiens pret bērnu darbu: 
http://www.globalmarch.org/ 

Nav atrasta informācija par bērnu darbu Latvijā.   

Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā 
cilvēktiesību komisāra birojs (OHCHR), 
Bērnu tiesību komiteja: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/ 
Pages/CRCIndex.aspx 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fLVA%2f3-
4&Lang=en 
Apvienotais (trešais, ceturtais un piektais) Latvijas Republikas periodiskais ziņojums par Apvienoto Nāciju 
Organizācijas 1989. gada 20. novembra Bērnu tiesību konvencijas īstenošanu Latvijas Republikā laika 
periodā no 2004. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam 
Nav pieminēts bērnu darbs Latvijā. 

Valsts Zems risks 

SDO palīdzības dienests uzņēmējdarbībā 
par starptautiskajiem darba standartiem: 
http://www.ilo.org/empent/areas/business-
helpdesk/lang--en/index.htm 

Nav atrastas atsauces par Latviju. Valsts Zems risks 

Komiteja sieviešu diskriminācijas 
izskaušanai 
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pa
ges/cedawindex.aspx 
(Izmantojiet saiti kreisajā pusē uz „Galvenie 
dokumenti“. Ejiet uz „novērojumi“ un 
meklējiet valsti.) (Atsaukties uz CW 
1. kategoriju) 
Vai: 
Labajā augšējā izvēlnē atlasiet valsti, 
noklikšķiniet uz CEDAW līguma, 

Nav atrastas atsauces par Latviju. Valsts Zems risks 

http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/national-labour-law-profiles/WCMS_158912/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/national-labour-law-profiles/WCMS_158912/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Regionsandcountries/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Regionsandcountries/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Regionsandcountries/lang--en/index.htm
http://www.globalmarch.org/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fLVA%2f3-4&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fLVA%2f3-4&Lang=en
http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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noklikšķiniet uz pēdējā pārskata perioda un 
izvēlieties noslēguma apsvērumus 

Human Rights Watch: http://www.hrw.org Nav atrasta specifiska informācija par Latviju saistībā ar jebkādiem šā rādītāja tiesību jautājumiem. Valsts Zems risks 

http://www.hrw.org/
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Bērnu darba indekss 2014. gadā, izstrādāts 
Maplecroft. 
http://maplecroft.com/portfolio/new-
analysis/2013/10/15/child-labour-risks-
increase-china-and-russia-most-progress-
shown-south-america-maplecroft-index/ 

2014. gada Bērnu darba indeksā Latvijas rezultāts ir „zems risks“. Valsts Zems risks 

http://www.verite.org/Commodities/Timber 
(useful, specific on timber) 

„Saskaņā ar ASV Darba departamenta informāciju (2010.) Peru, Brazīlijā un Mjanmā (Birmā) kokmateriālu 
ražošanā izmanto piespiedu darbu.” 
Latvija nav pieminēta. 

Valsts Zems risks 

ITUC Globālais tiesību indekss sarindo 
139 valstis atkarībā no 97 starptautiski 
atzītiem rādītājiem, lai novērtētu, kur 
strādnieku tiesības ir vislabāk aizsargātas 
likumdošanā un praksē. Pētījums sniedz 
informāciju par biedrošanās brīvības, 
koplīguma slēgšanas un streika tiesību 
pārkāpumiem, ko nosaka SDO Konvencijas, 
it īpaši SDO Konvencijas Nr.  87 un 98, kā 
arī SDO uzraudzības mehānismu izstrādātā 
judikatūra. 
http://www.ituc-csi.org/new-ituc-global-
rights-index-the?lang=en 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf Latvia ir klasificēta 2. kategorijā – Atkārtoti 
tiesību pārkāpumi ar rezultātu diapazonā 9–17. 
Valstīm, kuru vērtējums ir 2, ir nedaudz vājākas kolektīvās darba tiesības nekā tām, kurām šis vērtējums ir 
1. Dažas tiesības ir saņēmušas atkārtotus valdību un/vai uzņēmumu uzbrukumus un ir samazinājusies cīņa 
par labākiem darba apstākļiem.” 

Valsts Zems risks 

Meklēt google meklētājā terminu „[valsts]“ 
un vienu no nākamajiem terminiem „darba 
tiesību pārkāpums“, „bērnu darbs“, 
„piespiedu darbs“, „vergu darbs“, 
„diskriminācija“, „no dzimuma atkarīgs 
darbs“, „arodbiedrību tiesību pārkāpums“, 
„biedrošanās brīvības un koplīguma 
slēgšanas tiesību pārkāpums“ 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/economies/#economy=LVA 
Global Gender Gap ziņojums 2014. gads; Pasaules ekonomikas forums 
Latvija ieņem 15. vietu (starp 142 valstīm) ar rezultātu 0,769 (0,00=nevienlīdzība, 1,00=vienlīdzība) 

Valsts Zems risks 

Papildu vispārīgie avoti Papildu specifiskie avoti   

    

    

Informācija iegūta no FSC tīkla partnera: Nav pierādījumu par bērnu darbu vai SDO pamatprincipu pārkāpumiem ievērojamā mērogā. 
Avoti: Globālās bērnu darba tendences, 2000.–2004. SDO (Starptautiskā darba organizācija) 
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do;?productId=2299] 

Valsts Zems risks 

Secinājums par rādītāju 2.2: 
Nav atrasti pierādījumi par bērnu darbu vai citiem SDO pamatprincipu un tiesību pārkāpumiem. 
Piemēro šādus zema riska sliekšņus: 

Valsts Zems risks 

http://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/10/15/child-labour-risks-increase-china-and-russia-most-progress-shown-south-america-maplecroft-index/
http://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/10/15/child-labour-risks-increase-china-and-russia-most-progress-shown-south-america-maplecroft-index/
http://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/10/15/child-labour-risks-increase-china-and-russia-most-progress-shown-south-america-maplecroft-index/
http://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/10/15/child-labour-risks-increase-china-and-russia-most-progress-shown-south-america-maplecroft-index/
http://www.verite.org/Commodities/Timber
http://www.verite.org/Commodities/Timber
http://www.ituc-csi.org/new-ituc-global-rights-index-the?lang=en
http://www.ituc-csi.org/new-ituc-global-rights-index-the?lang=en
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/economies/%23economy=LVA
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do;?productId=2299
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(10) Novērtējamo teritoriju piemērojamie tiesību akti ietver galvenos principus, ko atzīst SDO, pamatprincipus un tiesības darbā (kas atzīstami kā: 
biedrošanās brīvība un koplīguma slēgšanas tiesības; piespiedu un obligātā darba likvidēšana; diskriminācijas likvidēšana saistībā ar nodarbinātību un 
nodarbošanos; efektīva bērnu darba izskaušana), UN riska novērtējums 1. kategorijas attiecīgajiem rādītājiem apstiprina piemērojamo tiesību aktu izpildi 
(„zems risks“); 
UN 
(12) Citi pieejamie pierādījumi neapstrīd „zema riska“ apzīmējumu. 

  

Rādītājs 2.3. Pirmiedzīvotāju un tradicionālo tautu tiesības tiek ievērotas. 
Vadlīnijas: 
• Vai novērtējamajā teritorijā ir pirmiedzīvotāji (IP) un/vai tradicionālās tautas (TP)? 
• Vai noteikumi ir iekļauti SDO 169. konvencijā un vai UNDRIP tiek ievērota attiecīgajā teritorijā? (atsaukties uz 1. kategoriju) 
• Vai ir pierādījumi par likumīgo un paražu tiesību pārkāpumiem attiecībā uz IP vai TP? 
• Vai ir kādi ievērojama apjoma konflikti [6. zemsvītras piezīme], kas attiecas uz pirmiedzīvotāju un/vai tradicionālo tautu tiesībām un/vai vietējo sabiedrību ar tradicionālajām tiesībām? 
• Vai pastāv kādi atzīti likumi un/vai noteikumi un/vai procesi, kas atrisinātu ievērojama apjoma konfliktus, kas attiecas uz TP vai IP tiesībām un/vai sabiedrību ar tradicionālajām 
tiesībām? 
• Kādi pierādījumi var apliecināt iepriekš norādīto likumu un noteikumu izpildi? (atsaukties uz 1. kategoriju) 
• Vai konfliktā iesaistītās puses plaši atzīst konflikta risinājumu par taisnīgu un vienlīdzīgu?  
galvenie avoti no FSC-PRO-60-002a V1-0 

EN 
atrastā informācija un īpaši avoti Riska 

novērtējuma 
mērogs 

riska norāde 

SDO pamatkonvenciju datu bāze: 
http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declw 
orld.htm 
- SDO 169. konvencija 

Latvija nav ratificējusi SDO 169. konvenciju Valsts Konkrēts 
risks, ja valstī 
ir IP/TP 

Survival International: 
http://www.survivalinternational.org/ 

Nav atrasti rezultāti, meklējot šajā vietnē vārdus „Latvija“, „līvu“ vai „līvs/līvi“, kas norādītu par 
pirmiedzīvotāju eksistenci. 

Valsts Zems risks 

Human Rights Watch: http://www.hrw.org Nav nozīmīgu rezultātu, meklējot šajā vietnē vārdus „Latvija“, „līvu“ vai „līvs/līvi“, kas norādītu par 
pirmiedzīvotāju eksistenci. 

Valsts Zems risks 

Amnesty International http://amnesty.org Nav atrasti pierādījumi par IP Latvijā, meklējot šajā vietnē vārdus „Latvija“, „lībiešu“ vai „lībietis/lībieši“, kas 
norādītu par pirmiedzīvotāju eksistenci. 

Valsts Zems risks 

The Indigenous World 
http://www.iwgia.org/regions 

Nav atrasti rezultāti, meklējot šajā vietnē vārdus „Latvija“, „līvu“ vai „līvs/līvi“, kas norādītu par 
pirmiedzīvotāju eksistenci. Tātad Latvija neietilpst to reģionu skaitā, kas ievietoti IWGIA vietnē kā reģioni ar 
IP. 

Valsts Zems risks 

Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašais 
referents par pirmiedzīvotāju tiesībām 
http://www.ohchr.org/en/issues/ipeoples/sr 
indigenouspeoples/pages/sripeoplesindex. 
aspx 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/IPMS_NEWSLETTER_7.pdf 
„Konstatēts: 22. februārī IE (neatkarīgais eksperts V. Ričerts (W. Richert)) mudināja Latvijas valdību 
nodrošināt tās aizsardzību krieviski runājošās minoritātes tiesībām un iesaistīties saprātīgā dialogā, sekojot 
18. februāra referendumam, kas noraidīja priekšlikumu atzīt krievu valodu par otru oficiālo valsts valodu.” 
Krieviski runājošā minoritāte nav pirmiedzīvotāji. 
Nav atrasti citi rezultāti, meklējot šajā vietnē vārdus „Latvija“, „līvu“ vai „līvs/līvi“, kas norādītu par 
pirmiedzīvotāju eksistenci. 

Valsts Zems risks 

http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm
http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm
http://www.survivalinternational.org/
http://www.hrw.org/
http://amnesty.org/
http://www.iwgia.org/regions
http://www.ohchr.org/en/issues/ipeoples/srindigenouspeoples/pages/sripeoplesindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/issues/ipeoples/srindigenouspeoples/pages/sripeoplesindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/issues/ipeoples/srindigenouspeoples/pages/sripeoplesindex.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/IPMS_NEWSLETTER_7.pdf
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ANO Cilvēktiesību padomes vispārējais 
periodiskais pārskats 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/ 
Pages/Documentation.aspx 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/105/31/PDF/G1110531.pdf?OpenElement 
„Šis ziņojums ir 6 ieinteresēto pušu iesniegto materiālu kopsavilkums vispārējam periodiskajam pārskatam.” 
Vispārējā periodiskā pārskata darba grupa. 2011. gada 2.–13. maijs. Neietver informāciju par IP/TP. 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/106/95/PDF/G1110695.pdf?OpenElement Nacionālais 
ziņojums: Latvija, 2011. gada 2.–13. maijs. Nav pieminēti IP/TP. 

Valsts Zems risks 

ANO Cilvēktiesību komiteja 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR 
/Pages/CCPRIndex.aspx 
meklēt valsti 
Pārbaudīt arī: ANO Rasu diskriminācijas 
izskaušanas komiteja 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD 
/Pages/CERDIndex.aspx 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx http://indicators.ohchr.org/ 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx Nav atrasta informācija par IP/TP. 

Valsts Zems risks 

Intercontinental Cry 
http://intercontinentalcry.org/ 

http://www.scribd.com/doc/216154458/Indigenous-Struggles-2013 Latvija nav iekļauta šajā ziņojumā. 
http://intercontinentalcry.org/wp-content/uploads/2013/01/Indigenous-Struggles-2012.pdf 

Valsts Zems risks 

Meža tautu programma: 
www.forestpeoples.org 
FPP galvenā uzmanība ir vērsta uz Āfriku, 
Āziju, Kluso okeānu un  
Centrālo un Dienvidameriku. 

Nav atrasta informācija par Latviju šajā vietnē. Valsts Zems risks 

Sabiedrība apdraudētajām tautām: 
http://www.gfbv.de/index.php?change_lan 
g=english 

http://www.gfbv.de/pressemit.php?id=490&highlight=latvia 
„Lennarta Meri piemiņai: Meri bija dižens Eiropas cilvēks: Mazās tautas un minoritātes ir zaudējušas 
drosmīgu advokātu. 
Getingene, 2006. gada 15. marts 
Starptautiskās sabiedrības apdraudētajām tautām prezidents Tilmans Cilhs (Tilman Zülch) norāda, ka, 
zaudējot Lennartu Meri, mazās Eiropas tautas ir zaudējušas dāsnu draugu un drosmīgu viņu cilvēktiesību 
un minoritāšu tiesību aizstāvi. Viņš slavēja bijušo Igaunijas prezidentu kā „dižu Eiropas cilvēku, kurš izcēlās 
ar ārkārtīgu jutīgumu pret marginalizēto un apdraudēto minoritāšu likteni.” Staļina režīma laikā Meri bija 
deportēts uz Sibīriju par to, ka aizstāvēja Igaunijas, Latvijas un Lietuvas neatkarību, tautas, kuras tolaik bija 
pakļautas padomju varai. Viņš atzina Baltijas vāciešu ieguldījumu viņa zemes kultūrā un nenovērsās no 
agoniju piedzīvojušajām Vācijas pārvietotajām personām.” 
Nav atrasta informācija par IP/TP Latvijā. 

Valsts Zems risks 

Reģionālās cilvēktiesību tiesas un komisijas: 
- Amerikas Cilvēktiesību tiesa 
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en 
- Amerikas cilvēktiesību komisija 
http://www.oas.org/en/iachr/ 

http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_cultural_rights_ENG.pdf “26. Valodas tiesības 
politiskajā un institucionālajā kontekstā ir atzītas arī tiesā. Piemēram, Podkolzina pret Latviju (Nr. 46726/99, 
ECHR 2002-II), tiesa izskatīja lietu par kandidātes, krievvalodīgās minoritātes pārstāves, izsvītrošanu no 
parlamenta vēlēšanu saraksta nepietiekamu oficiālās valodas zināšanu dēļ. Tiesa atrada 1. protokola 
3. panta pārkāpumu. (tiesības uz 

Valsts Zems risks 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/105/31/PDF/G1110531.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/106/95/PDF/G1110695.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://indicators.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
http://intercontinentalcry.org/
http://www.scribd.com/doc/216154458/Indigenous-Struggles-2013
http://intercontinentalcry.org/wp-content/uploads/2013/01/Indigenous-Struggles-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/
http://www.gfbv.de/index.php?change_lang=english
http://www.gfbv.de/index.php?change_lang=english
http://www.gfbv.de/pressemit.php?id=490&highlight=latvia
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en
http://www.oas.org/en/iachr/
http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_cultural_rights_ENG.pdf
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http://www.oas.org/en/iachr/indigenous/ 
-  African Commission on Human and 
Peoples' Rights 
-  African Court on Human and Peoples' 
Rights 
-  European Court of Human Rights 

brīvām vēlēšanām) (...)” 
ECHR vietnē nav pieminētas tēmas par IP/TP Latvijā. 

  

Dati no nacionālo pirmiedzīvotāju un 
tradicionālo iedzīvotāju organizācijām; 

Nav atrasta informācija par IP/TP Latvijā. Valsts Zems risks 

Dati no valsts institūcijām, kas atbildīgas par 
pirmiedzīvotāju jautājumiem; 

Nav piemērojams. Skatīt datus no citām valsts institūcijām turpmāk. Valsts Zems risks 

Nacionālo NVO sniegtie dati; NVO 
dokumentācija par IP un TP konfliktiem 
(vēsturiskiem un nepārtrauktiem); 

Minoritāšu tiesību grupa 
http://www.minorityrights.org/?lid=4963 Latvijas profils valstī: 
„Līvi (saukti arī par lībiešiem), līdzās latviešiem tiek uzskatīti par Latvijas pirmiedzīvotājiem. Padomju laika 
aizliegums piekļuvei un zvejai piekrastes teritorijās paātrināja līvu asimilāciju. Līvu etniskajā teritorijā Talsu 
un Ventspils novadu Baltijas jūras piekrastē (teritorija ar līvu vairākumu pirms Otrā pasaules kara) bija 
mazāk nekā 100 līvu 20. gadsimta 90. gados. Latvijas iestādes nosauca daļu no šīs teritorijas par Livöd 
Randa (Līvu krasts), cerot atjaunot un attīstīt tradicionālo līvu dzīves veidu. Tikai neliels skaits līvu, pārsvarā 
veci ļaudis, vēl prot savu dzimto valodu.” 
„Molotova-Rībentropa pakta rezultātā Latviju tāpat kā pārējās divas Baltijas valstis okupēja Sarkanā Armija, 
un 1940. gada augustā tā tika iekļauta Padomju Savienības sastāvā. Padomju likumdošana un tiesu 
sistēma tika ieviesta ar atpakaļejošu spēku, kā rezultātā notika desmitiem tūkstošu cilvēku deportācijas. 
Pretošanās kustība pret padomju kontroli turpinājās vairākus gadus pēc Otrā pasaules kara. Līdz 
1953. gadam apmēram 120 000 cilvēku tika nogalināti, apcietināti vai deportēti uz darba nometnēm Sibīrijā. 
Intensīvās industrializācijas politika apvienojumā ar apzinātu rusifikāciju noveda pie apmēram 750 000 
austrumslāvu imigrantu ieplūšanas Latvijā. Vietējo latviešu īpatsvars valstī samazinājās no 77% 1935. gadā 
līdz 52% 1989. gadā.” 

Līvu 
dzimtene 

Zems risks 

Valsts zemes dienesta īpašumtiesību 
dokumenti, kartes, nosaukumi un 
reģistrācija (Google) 

Nav atrasta informācija par IP teritorijām. Skatīt tālāk Kur dzīvoja līvi (lībieši)? Valsts Zems risks 

Attiecīgie skaitīšanas dati http://en.wikipedia.org/wiki/Livonian_people 
Wikipedia sniedz datus no: 2011. gada iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas provizoriskie dati: 
„2011. gadā Latvijā bija 250 cilvēku, kuri apliecināja savu līvu tautību.” 

Valsts Zems risks 

- Pierādījumi par dalību lēmumu 
pieņemšanā; (Skatīt informāciju par SDO 
169 īstenošanu un protestiem pret 
jaunajiem likumiem) 
- Pierādījumi par IP atteikšanos piedalīties 
(piemēram, netaisnīga procesa dēļ utt.); 

Skatīt informāciju par līviem kā Latvijas sabiedrības un sistēmas daļu un mēģinājumiem organizēties 
(galvenokārt kultūras aktivitātes). 

Valsts Zems risks 

http://www.oas.org/en/iachr/indigenous/
http://en.wikipedia.org/wiki/African_Commission_on_Human_and_Peoples%27_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/African_Commission_on_Human_and_Peoples%27_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/African_Court_on_Human_and_Peoples%27_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/African_Court_on_Human_and_Peoples%27_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Court_of_Human_Rights
http://www.minorityrights.org/?lid=4963
http://en.wikipedia.org/wiki/Livonian_people


 

 

FSC-CNRA-LV V1-0 CENTRALIZĒTAIS NACIONĀLĀ RISKA NOVĒRTĒJUMS LATVIJAI 
2017. 

- 72. no 96 - 
 

 

 (Skatīt informāciju par ILO 169 īstenošanu 
un protestiem pret jaunajiem likumiem) 

   

Nacionālie/reģionālie zemes pieprasījumu 
dokumenti, notiekošās vai noslēgtās 
sarunas utt. 

http://voiceofrussia.com/2012_06_25/79228994/ 
2012. gada 25. jūnijs. „Latvijas varas iestādes neatdos īpašumus to agrākajiem īpašniekiem - ne krieviem, 
ne ebrejiem, saka Voice of Russia eksperti. Īpašumu atdošana sākotnējiem īpašniekiem nozīmētu, ka 
valdība atzīst pret krieviem vērstas politikas īstenošanu pēdējo desmitgažu laikā un tās nesenajai nacistu 
ideoloģijas rehabilitācijas politikai būs jāsaskaras ar kritiku.”  
Ebreju kopiena bija pirmā, kas pieprasīja īpašumu atgūšanu, kuri piederēja ebrejiem pirms kara un šobrīd 
pieder valstij. Krievu kopiena sekoja šim piemēram un iesniedza līdzīgas prasības. Vairāk nekā ducis 
sabiedrisko ēku Latvijā vēsturiski piederēja krieviem. Precīzs skaits būs zināms pēc inventāra pārbaudes, kā 
norādīja Krievu biedrības Latvijā prezidents Jevgēnijs Altuhovs.” 
(...) „Bez krieviem un ebrejiem ir arī citas tautas, kas ir zaudējušas savus īpašumus pēc 1940. gada un 
tagad var iesniegt atgūšanas prasības. To vidū ir baltkrievi, ukraiņi un pat Baltijas vācieši.” 
 
Nav atrasta informācija par līvu (vai citu) IP/TP zemes pieprasījumiem. 

Valsts Zems risks 

 FSC tīkla partnera komentāri par iepriekš minēto rakstu: 
 
Šis raksts ietver tendenciozu un maldinošu informāciju”. 
 
„Šā raksta pēdējā rindkopā ir nosauktas dažādas tautas, bet ir aizmirsts, ka arī latvieši (un līvi) zaudēja 
savus īpašumus nacionalizācijas rezultātā padomju okupācijas laikā.” Bet, koncentrējoties uz 
pamatjautājumu, šis raksts kopumā ir pilnīgi maldinošs. Pirmkārt, tāpēc, ka īpašumu atdošanas process to 
likumīgajiem īpašniekiem (vai viņu pēctečiem) sākās 1991. gada 19. martā, kad tika izdots likums „Par 
Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju”. [Avots: 
http://likumi.lv/doc.php?id=65772]. Ruta Marjaša un citi Latvijas ebreju kultūras biedrības pārstāvji piedalījās 
šajā procesā. Likums „Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem”, [Avots: 
http://likumi.lv/doc.php?id=70828] tika izdots 1991. gada beigās, un likums „Par īpašumu atdošanu 
reliģiskajām organizācijām”, [Avots: http://likumi.lv/doc.php?id=65537] tika izdots 1992. gadā. Turklāt 
1996. gadā tika izdots likums „Par nekustamo īpašumu atdošanu akadēmiskajām mūža organizācijām”, 
[Avots: http://likumi.lv/ta/id/41487-par-nekustamo-ipasumu-atdosanu-akademiskajam-muza-organizacijam]. 
Natans Barkāns, Rīgas ebreju draudzes rabīns, kā arī Esfīra Rapiņa (Ebreju kopienas vadītāja) aktīvi 
piedalījās īpašuma tiesību atjaunošanā uz ebreju reliģiskajiem un kopienas īpašumiem. Katra īpašuma 
mantinieku un īpašumtiesību atjaunošanas iespēju saraksts tika izstrādāts kopā ar šiem cilvēkiem 
Augstākās Padomes komisijās. Kā pati pirmā Latvijas ebreju kultūras biedrībai tika piešķirta ēka Skolas 
ielā 6 (Rīgā) 1990. gadu sākumā, un trīs ēkas tika atgūtas Daugavpilī ar pilsētas domes palīdzību. Liepājā 
draudze atguva pirmskara ēku Kungu ielā. Medicīniskās aprūpes biedrība Bikur Holim tika atjaunota 
1992. gadā, un Rīgas dome atdeva biedrībai pirmskara slimnīcu, bet bijusī sieviešu slimnīcas ēka tika 
atdota tās filiālei – labdarības biedrībai. Valdība apņēmās atbalstīt un finansēt ebreju reliģisko izglītību un 
ebreju kopienas centienus pētīt savu vēsturi. Bez jau esošās Šimona Dubnova vidusskolas tika atvērta arī 
hasīdu pamatskola (Habad Ļubavič) 1995. gadā. Latvijas Universitātē 1998. gadā bija Jūdaikas studiju 
centrs. 2001. gadā tika akreditēts muzejs Ebreji Latvijā, un tam tika piešķirts finansējums.” 

Valsts Zems risks 

http://voiceofrussia.com/2012_06_25/79228994/
http://likumi.lv/doc.php?id=65772
http://likumi.lv/doc.php?id=70828
http://likumi.lv/doc.php?id=65537
http://likumi.lv/ta/id/41487-par-nekustamo-ipasumu-atdosanu-akademiskajam-muzaorganizacijam
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 Rakstā minētā pieeja, kas šobrīd iekļauta CNRA projektā, sākās 2003. gadā, kad šo jautājumu pacēla pilnīgi 
jauna organizācija (dibināta 2003. gadā) – Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome. Šī organizācija 
apšaubīja Civillikuma normu ievērošanu ebreju īpašumu gadījumā. 
Galvenā problēma ir tā, ka atšķirībā no Viļņas apgabala (mūsdienu Lietuvā), kur bija izveidota vienota 
organizācija (Centrālā ebreju padome), Latvijā nebija šādas vienotas ebreju kopienas. Bija plašs politisko, 
reliģisko un sabiedrisko organizāciju spektrs ar reliģiski konservatīvo biedrību Agudat Israel un reliģiski 
cionistisko Mizrahi labajā spārnā, ar Ebreju nacionāli demokrātisko partiju centrā un partiju Cionas jaunatne 
un ebreju marksistisko strādnieku partiju Bund kreisajā spārnā. Arī daudzas sabiedriskās organizācijas 
pārstāvēja atšķirīgus viedokļus. Ebreju jaunatnes organizācija Betar gatavoja jauniešus bruņotai cīņai, lai 
atgūtu Izraēlas zemi un nodibinātu ebreju nacionālo valsti, un turpmākajam darbam atjaunotajā tēvzemē. 
Komunisti pulcējās ebreju strādnieku kultūras un izglītības centrā Arbeterheim. Bet 1928. gadā sāka 
darboties ebreju biedrība, kas apvienoja Latvijas atbrīvotājus. Biedrība audzināja ebreju jaunatni Latvijas 
patriotisma garā un izplatīja ebreju tautas militārās tradīcijas. Pastāvēja divas izglītības sistēmas ar Centrālo 
ebreju skolu organizāciju (lietoja jidišu) un Skolotāju cionistu apvienību (lietoja ivritu). Bija arī ebreju skautu 
un studentu organizācijas.” 
„Pieminētie un vēl citi nozīmīgi fakti ir atrodami Leo Dribina, Armanda Gūtmaņa un Marģera Vestermaņa 
publikācijā LATVIJAS EBREJU KOPIENA: VĒSTURE, TRAĢĒDIJA, ATDZIMŠANA, [Avots: 
http://www.mfa.gov.lv/en/ministry/publications/4299/#1-36], kas iekļauta Latvijas Republikas Ārlietu 
ministrijas vietnes sarakstā kopā ar citām publikācijām [Avots: 
http://www.mfa.gov.lv/en/ministry/publications/]. 

  

IP un TP konfliktu gadījumi (vēsturiskie un 
pašreizējie). Dati par zemes izmantošanas 
konfliktiem un strīdiem 
(vēsturiskas/neatrisinātas sūdzības un 
juridiski strīdi) 

Nav atrasti dati par jebkādiem pašreizējiem IP vai TP konfliktiem. Valsts Zems risks 

Sociālās atbildības līgumi (Cahier des 
Charges), kas izveidoti saskaņā ar FPIC 
(Brīva, iepriekš informēta piekrišana) 
principiem, kur tie pieejami 

Nav piemērojams Valsts Zems risks 

Meklēt Google meklētājā terminus „[valsts]“ 
un vienu no nākamajiem terminiem: 
„pirmiedzīvotāju organizācijas“, „tradicionālo 
tautu organizācijas“, „zemes reģistrācijas 
birojs“, „zemes birojs“, „pirmiedzīvotāji“, 
„tradicionālās tautas“, „[IP nosaukums]“, 
„pirmiedzīvotāji+konflikts“, 
„pirmiedzīvotāji+zemes tiesības“ 

Latvijas Republikas Satversmes preambula (Preambula pievienota ar 2014. gada izmaiņām). (Imanta 
Krūzes tulkojums, FSC Latvija)):  http://likumi.lv/doc.php?id=57980 
„Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, 
atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. Latvijas tauta aizsargā savu 
suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, teritoriju, tās vienotību un demokrātisko valsts iekārtu. 
Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, 
latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts 
valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas 
sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties 
atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu.” 
Latvijas Repatriācijas likuma preambula 
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Repatriation_Law.doc 
„Latvija ir pasaulē vienīgā etniskā teritorija, kuru apdzīvo latvieši un līvi. Savas ģeogrāfiski izdevīgās vietas 
dēļ latvieši un līvi arvien ir bijuši pakļauti citu tautu uzbrukumiem un asimilācijas  

Līvu 
dzimtene 

Noteikts risks 
attiecībā uz 
atšķirīgu 
valodu 

 tendencēm. Vissmagākais genocīds bija PSRS komunistiskā terora laikā, kad simtiem tūkstošu nevainīgu cilvēku   

http://www.mfa.gov.lv/en/ministry/publications/4299/%231-36
http://www.mfa.gov.lv/en/ministry/publications/
http://likumi.lv/doc.php?id=57980
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Repatriation_Law.doc
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tika izsūtīti uz dažādām nāves nometnēm. Daudzi latvieši un līvi pēc Otrā pasaules kara devās trimdā uz 
Rietumiem. Tas viss novedis pie tā, ka latvieši savā tēvzemē var kļūt par minoritāti, bet līvi par minoritāti jau 
kļuvuši. 
Tagad, kad atjaunota neatkarīgā Latvija, Latvijas Republika atbalsta tautas atkalapvienošanos un aicina latviešus 
un līvus, kuri apzinās savu piederību Latvijai, atgriezties etniskajā dzimtenē.” 
 
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Livonian_people 
„Latvieši un līvi ir Livonijas, kuras liela daļa ir mūsdienu ziemeļrietumu Latvija un dienvidrietumu Igaunija, 
pirmiedzīvotāji [Avots: Minahan, James (2000.). Viena Eiropa, daudz tautu ISBN 978-0-313-30984-7] Viņi runāja 
urāliešu līvu valodā, kas ir ciešā radniecībā ar igauņu un somu valodu. Pēdējā persona, kura mācījusies līvu 
valodu kā dzimto valodu, nomira 2013. gadā. [Avots: Tuisk, Tuuli: Daudzums līvu valodā, Congressus XI. 
Internationalis Fenno-Ugristarum, Piliscsaba, 2010. gada 10. augusts]. No 2010. gada bija aptuveni 30 cilvēku, 
kuri to mācījušies kā otro valodu. 
Vēsturiskie, sociālie un ekonomiskie faktori kopā ar etniski izkliedētiem iedzīvotājiem ir izraisījuši līvu iedzīvotāju 
skaita samazināšanos, kā rezultātā 21. gadsimtā ir izdzīvojusi tikai neliela grupa. „2011. gadā Latvijā bija 
250 cilvēku, kuri apliecināja savu līvu tautību.” [Avots: 2011. gada iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas provizoriskie 
dati: 
 
„Priekšvēsture 
Mūsdienu līvu valodas priekšteči varētu būt dzīvojuši Baltijas jūras austrumu piekrastē ap 
Rīgas jūras līci jau 1800 gadus pirms Kristus.” 
 
[..] Padomju Savienības represijas 
Padomju laikā līvus smagi skāra Maskavas represīvie pasākumi. No vienas puses, viņi nedrīkstēja doties jūrā 
pietiekami tālu, lai varētu turpināt nodarboties ar zvejniecību. No otras puses, liela daļa no viņiem tāpat kā igauņi, 
latvieši un lietuvieši tika deportēti uz Sibīriju laika posmā no 1945. līdz 1952. gadam un visvairāk 1949. gadā, kad 
Baltijas valstīs notika lauksaimniecības kolektivizācija. Turklāt 1955. gadā Līvu krasta vidū tika izveidota Padomju 
militārā bāze. Lai to realizētu, daļa līvu tika piespiedu kārtā pārcelti uz ciematiem tālāk no piekrastes. Pēc tam Līvu 
krasta rietumdaļas ciemati bija gandrīz pilnīgi jāevakuē, kad Padomju Savienība veidoja savu Baltijas piekrastes 
līniju (savu rietumu robežu) kā „slēgtu pierobežas teritoriju”, kur nevienam nebija atļauts dzīvot. 
Padomju periodā līvu kultūra tika apspiesta. Piemēram, Līvu biedrība tika aizliegta un Līvu kopienas centrs tika 
atsavināts un atdots citiem. Latvijas PSR līvi netika atzīti kā atsevišķa etniska grupa.” 
 
„Mūsdienu situācija 
Tikai 20. gadsimta 70. gadu sākumā līvu dziedātājiem atļāva dibināt kori Līvlist (Līvi) Latvijas rietumdaļas pilsētā 
Ventspilī. 1980. gados padomju premjera Mihaila Gorbačova atklātības un pārkārtošanās politika atvēra dzelzs 
priekškaru, ienesot pārmaiņas. 1986. gadā tika nodibināta Līvu kultūras biedrība. Vēlāk to pārdēvēja par Līvu 
Savienību (līvu valodā: Līvõd Īt). 
Pēc Padomju Savienības sabrukšanas 1991. gadā Latvija atkal kļuva neatkarīga valsts. „Šajā jaunajā valstī līvus 
beidzot atzina par pirmiedzīvotāju etnisko minoritāti, kuras valoda un kultūra jāaizsargā un jāveicina. Visas tiesības 
un īpašumi, kas tām tika atņemti padomju laikā, 
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 tagad tika atdoti viņiem. Piemēram, vecais Līvu kopienas centrs Mazirbē (Īrē) tika atdots atpakaļ un pārveidots par 
vēstures muzeju, sauktu par Līvu tautas namu. Līvu valoda tika atkal ieviesta pamatskolās Rīgā, Staicelē, 
Ventspilī, Dundagā un Kolkā.  1992. gada 4. februārī Latvijas valdība izveidoja kultūrvēsturisku aizsargājamu 
teritoriju – Līvõd Rānda (Līvu Krasts), kurā iekļāva visus divpadsmit līvu ciematus. Luzna (līvu valodā: Luz), 
Miķeļtornis (Pizā), Lielirbe (Īra), Jaunciems (Uzkilā),Sīkrags (Sīkrõg), Mazirbe (Irē), Košrags (Kuoštrõg), Pitrags 
(Pitrõg), Saunags (Sanag), Vaide (Vaid), Kolka (Kūolka) un Melnsils (Mustānum). Latvijas valdība neveicina 
etnisko latviešu un citu nelīvu apmešanos šajā teritorijā un aizliedz izmaiņas vēsturiskajās ciematu vietās. Bez tam 
ir aizliegts ierīkot viesnīcu, restorānu vai citu publisku iestādi, kas varētu negatīvi ietekmēt līvu kultūru un piesaistīt 
teritorijai nepiederošos. [Avots: Valsts iestāde Livod Randa] Mūsdienās daudz latviešu apgalvo, ka viņiem ir līvu 
izcelsme. Tomēr ir tikai 176 cilvēki, kuri uzskata sevi par līviem.  Saskaņā ar 1995. gada datiem līvu valodā runāja 
ne vairāk kā 30 cilvēku, no kuriem tikai deviņiem tā bija dzimtā valoda. Apdraudēto valodu fonda rakstā 
2007. gadā apgalvots, ka ir tikai 182 reģistrēti līvi un tikai seši, kuriem dzimtā valoda ir līvu. „Pēdējais līvs”, kurš 
bija mācījies līvu valodu kā daļu no nepārtrauktās līvu paaudžu ķēdes, bija Viktors Bertholds (dz. 1921. Viņš tika 
apglabāts 2009. gada 28. februārī Kurzemes līvu ciematā Kolkā. 
 
„Līvs Dāvis Stalts 2011. gadā tika ievēlēts Latvijas parlamentā – Saeimā.” 
 
Turaidas muzejrezervāts: http://www.turaida-muzejs.lv/exhibitions/the-gauja-livs-in-the-cultural-history-of-
latvia/?lang=en 
„Gaujas līvi un Latvijas kultūras vēsture” 
„Līvi (lībieši) ir vieni no Latvijas pirmiedzīvotājiem ar senu un bagātu kultūru. Līvu valoda pieder pie somugru 
valodu saimes un ir viena no Baltijas somu valodām. 
6.–7. gadu tūkstotī pirms Kristus līvu un citu somugru priekšteči dzīvoja Urālu dienviddaļā un runāja urāliešu 
valodā. Laika gaitā no pamatvalodas atzarojās samojedu un somugru valodas, somugru etniskās grupas apmēram 
3400.–3300. gadā apdzīvoja lielu teritoriju ziemeļaustrumu Eiropā un arī sasniedza mūsdienu Latvijas teritoriju. 
Šajās teritorijās dzīvojošās etniskās grupas 3. gadu tūkstotī pirms Kristus veidoja ugru, Permas somu, Volgas 
somu, sāmu un Baltijas somu valodu grupas. 
Mūsu ēras 9.–10. gadsimtā līvi apdzīvoja Daugavas lejteci. Ap 11. gadsimtu līvu kultūra sasniedza uzplaukumu 
Gaujas krastos – Turaidas, Siguldas un Krimuldas apkārtnē.  
Līvus, kuri dzīvoja Gaujas krastos, sauca par Gaujas līviem. Gaujas līvu apdzīvotā teritorija 12. gadsimta beigās 
bija apmēram 1000 m2 un tika sadalīta piļu teritorijās, ko pārvaldīja vecākie, kuri dzīvoja nostiprinātos koka 
cietokšņos. Tieši tur strādāja arī tirgotāji un amatnieki, tomēr vairums iedzīvotāju dzīvoja ciematos. Līvu dzīve un 
darbs ritēja saskaņā ar dabu. Galvenās ekonomikas nozares bija augkopība un lopkopība. Svarīga bija arī 
biškopība, jo medus tika izmantots kā saldviela un medikaments. 
Atradumi Gaujas līvu arheoloģiskajā apmetnē apliecina, ka līviem bijusi augsti attīstīta amatniecība. Viens no 
senākajiem bija kalēja darbs. Līvu kalēji zināja, kā iegūt un kausēt metālu un strādāt ar to. Dzelzs tika iegūta no 
vietējiem purviem, bet sudrabu, varu un alvu ieveda tirgotāji. Īpaši ievērības cienīgi bija līvu juvelieru izstrādājumi 
no bronzas un sudraba. 
Līvi padarīja dabas pasauli dievišķu – tur bija svētie koki, avoti, akmeņi, alas un kalni. Tūkstoš gadu veci somugru 
mītiskie notinos atrada savu veidolu piekariņos ūdensputnu, zirgu, lāču zobu, un citu meža zvēru izskatā, ko 
parasti valkāja sievietes un bērni. 
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 Pirmie katoļu misionāri līvu zemēs ieradās 13. gadsimta sākumā kopā ar vācu tirgotājiem. [..] Vietējie valdnieki 
zaudēja savu varu, līvu koka cietokšņi Turaidā un citās Latvijas vietās tika sagrauti. 
Laika gaitā Gaujas līvu skaits būtiski samazinājās. Sākot ar 16. un 17. gadsimtu, līvi kopā ar citām Baltijas 
tautām – kuršiem, sēļiem, latgaļiem un zemgaļiem – kļuva par Latvijas tautas daļu. Mūsdienās par Gaujas līviem 
mums atgādina senlietas un vietvārdi, kā arī Turaidas novada tautas tērpu ornamenti un krāsu kompozīcijas un 
dūraiņu un gultas pārklāju raksti. 
 
Sabiedriskā organizācija Līvõ kultūr sidām (līvu valodā – Līvu kultūras grupa): 
http://www.livones.net/44atbildes/?raksts=8695 
„12.12.2011.: Kas ir līvi? 
Līvi ir Baltijas somu tauta, kas gadsimtiem ir dzīvojusi tagadējās Latvijas teritorijā. Līvi ir Latvijas pirmiedzīvotāji, 
kuri pamazām sajaukušies ar latviešiem. 
Kur līvi ir dzīvojuši? 
Saskaņā ar arheoloģisko izrakumu liecībām, 10.–13. gadsimta hroniku un dokumentu datiem līvi ir apdzīvojuši 
plašas tagadējās Latvijas teritorijas – Kurzemes daļu uz ziemeļiem no Abavas, Vidzemes piekrasti un vidieni, 
Gaujas lejteci, kā arī Daugavas lejteci. Visilgāk līvi uzturējās Ziemeļkurzemē gar Baltijas jūras piekrasti apmēram 
60 km garā un 2–5 km platā joslā starp Ovīšiem un Ģipku, kur bija 12 līvu ciemi. 19. gadsimta vidū līvi bija 
sastopami arī Ziemeļvidzemē Svētciema apkaimē. 
Vai līviem ir bijusi sava valsts, karogs un himna? 
Līviem nekad nav bijusi sava valsts, taču līvu apdzīvotajās zemēs bijušas pilis un valdnieki, piemēram, 
saglabājušās ziņas par Turaidas līvu valdnieku Kaupo un Ako no Mārtiņsalas. Līviem ir sava himna un karogs.” 
Tīmekļa vietne nesniedz liecības par līvu kā pirmiedzīvotāju pašnoteikšanos, par spēcīgu līvu piesaisti teritorijām 
vai apkārtējiem dabas resursiem, par atšķirīgu sociālo, ekonomisko vai politisko sistēmu, ne arī par atšķirīgu 
kultūru vai ticību. 
 
Minahan, James (2000.). Viena Eiropa, daudz tautu. ISBN 978-0-313-30984-7. Skatīts: 
http://books.google.nl/books?id=NwvoM-ZFoAgC&pg=PA424&dq=Livonians&redir 
esc=y#v=onepage&q=Livonians&f=false 
„Līvu dzimtene atrodas Baltijas jūras austrumu piekrastē ap Rīgas jūras līci Latvijā un Igaunijā. 
Latvijā šis reģions ietilpst Kurzemes novadā Rīgas jūras līča rietumu piekrastē un Rietumvidzemē līča austrumu 
piekrastē. Igaunijā līvu dzimtenei pieskaitāms piekrastes apgabals uz dienvidiem no Pērnavas. Liela daļa teritorijas 
ir zemieņu purvi un meži, kas palīdzēja aizsargāt izolētās līvu kopienas. 
Līvu zemei nav oficiāla statusa, kaut arī neliela daļa līvu dzimtenes, apmēram 50 jūdžu gara zemes josla galējos 
Latvijas ziemeļrietumos oficiāli nosaukta par Līvu krastu. Līvu galvaspilsēta un svarīgākais kultūras centrs ir 
Mazirbe.” [..] 
„Līvi ir somugru tauta, radniecīga igauņiem un somiem, kaut gan kultūras ziņā viņi ir tuvi latviešiem. [..] Kopējais 
līvu skaits reģionā ir neskaidrs, jo vairums līvu vēsturiski ir reģistrēti kā etniskie latvieši vai igauņi.” Oficiāli par 
etniskajiem līviem tiek uzskaitīti tikai tie, kuri joprojām runā līvu valodā. 
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http://books.google.nl/books?id=NwvoM-ZFoAgC&pg=PA424&dq=Livonians&redir_esc=y%23v=onepage&q=Livonians&f=false
http://books.google.nl/books?id=NwvoM-ZFoAgC&pg=PA424&dq=Livonians&redir_esc=y%23v=onepage&q=Livonians&f=false
http://books.google.nl/books?id=NwvoM-ZFoAgC&pg=PA424&dq=Livonians&redir_esc=y%23v=onepage&q=Livonians&f=false
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 [..] Līvi pārsvarā ir protestantu luterāņi, līdzīgi kā viņu kaimiņi latvieši un igauņi.” 
„Līvu tauta, kuru Padomju iestādes uzskatīja par asimilētu kopš 1960. gadiem, ir atjaunojusies pēc Latvijas un 
Igaunijas atdalīšanās no Padomju Savienības un neatkarības atgūšanas.” Kaut arī tikai nedaudz cilvēku prot runāt 
līvu valodā, tradicionālās līvu kultūras iezīmes un paražas joprojām ir neatņemama reģionālās kultūras daļa.” 
„Līvu valoda ir Baltijas somu grupas valoda, kas ir radniecīga igauņu un somu valodai un kurā agrāk runāja divās 
noteiktās izloksnēs – rietumlīvu Kurzemē un austrumlīvu Vidzemē.” Rietumu izloksnē, sauktā arī Raandalist, 
ikdienā runā mazāk nekā 50 cilvēku, un to bieži lieto 400 līdz 1000 cilvēku, 
kaut gan novērtēts, ka 1700 cilvēkiem astoņos Kolkas ciematos Kurzemē ir kaut kādas šīs valodas zināšanas. 
Austrumlīvi izzuda 19. gadsimta beigās. [..]” 
„Līvi uzskata, ka viņi apdzīvojot savu pašreizējo dzimteni jau vairāk nekā 5000 gadus.“ [..] 
„Atdalīšanās no Padomju Savienības 1991. gadā un Latvijas un Igaunijas neatkarība aizsāka līvu mūsdienu 
kultūras atgūšanu. Aizjūras līvi atbalstīja atdzimšanu ar naudas un kultūras atbalstu. 
Līvu kultūras biedrība, vēlāk pārdēvēta par Līvu savienību, tika nodibināta Latvijā, kur novada skolās atkal mācīja 
līvu valodu. Slavenie kori, kas darbojās Rīgā un Ventspilī, attīstīja atdzimstošās līvu tautas garīgos centrus.” 
„Lai aizsargātu savas tautas nākotni, jaunie līvi sāka mācīties valodu un dziedāt līvu koros. 1991. gada 4. februārī 
Latvijas valdība apstiprināja īpaša kultūras novada – Līvu krasta – izveidošanu apmēram 50 jūdžu garā teritorijā 
Latvijas galējā ziemeļrietumu piekrastē, kur dzīvo pēdējie līvu valodas runātāji. [..] 

Līvu dzimtene Noteikts risks 
attiecībā uz 
atšķirīgu 
sociālo, 
ekonomisko 
un politisko 
sistēmu 

Papildu vispārīgie avoti attiecībā uz rādītāju 
2.3 

Papildu specifiskie avoti Riska 
novērtējuma 

mērogs  

riska norāde 

Latvian FSC Standard_20130920_EN „Latviešu pēcteči (kurši, zemgaļi, sēļi un latgaļi) un līvi, kuri uztur savu senču kultūras un/vai reliģiskās tradīcijas, 
tiek uzskatīti par Latvijas pirmiedzīvotājiem.” Tātad nav identificētas pirmiedzīvotāju vai viņu pārstāvju grupas, un 
par tām nav ziņots IAM. Nav iespējams izdalīt kādas zemes vai teritorijas to īpašumā, jo šie cilvēki ir Latvijas 
tautas daļa, un viņu izplatība nav raksturīga nevienai īpašai teritorijai, bet viņi ir izplatīti visā valstī.” 

Valsts Zems risks 

Informācija iegūta no FSC tīkla partnera: [Attiecībā uz konfliktu atrisināšanas procesiem:] „Valsts tiesiskā sistēma kopumā tiek uzskatīta par godīgu un 
efektīvu konfliktu atrisināšanā, kas attiecas uz tradicionālajām tiesībām, tostarp lietošanas tiesībām, kultūras 
interesēm vai tradicionālo kultūras identitāti. Pamatojoties uz starptautisko avotu un ziņojumu pārskatu, var 
secināt, ka ievērojama apjoma konflikti vai tradicionālo tiesību pārkāpumi nav nozīmīga valsts problēma.  
Mežā var iet, ja nav norādīts,apstiprināts īpašnieks (meža likums) 
Dabas aizsardzības likumi – saglabāts kultūras mantojums 
Likums nosaka tiesības (Civillikums), ko izmanto tiesvedībā, lai norādītu uz tiesību pārkāpumu.  

Valsts Zems risks 
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 [Attiecībā uz SDO 169. konvencijas pārkāpumiem:] Valstī nav zināmas SDO 169. konvencijas un 
pirmiedzīvotāju un cilšu cilvēku tiesību pārkāpumu problēmas, pamatojoties uz starptautiskajiem avotiem un 
ziņojumiem. 
Latvijas FSC standarta izstrādes grupa ir konstatējusi, ka Latvijā nav pirmiedzīvotāju teritoriju (izmantotās 
FSC definīcijas nozīmē).” 

  

Secinājums par rādītāju 2.3: 
Krievus un citas (etniskās) minoritātes nevar uzskatīt par pirmiedzīvotājiem. Vienīgā minoritāte, kuru varētu uzskatīt par pirmiedzīvotājiem atbilstoši FSC 
definīcijai, ir līvi. Nākamie pierādījumi, kas tika vai netika atrasti, ņemot vērā FSC pirmiedzīvotāju definīciju: Tika atrasti pierādījumi par: 
- Vēsturiskā nepārtrauktība ar sabiedrībām pirms kolonizācijas un/vai pirms ieceļošanas: Līvi dzīvo nepārtraukti tai pašā zemē (līvu dzimtenē) jau vairāk 
nekā 2000 gadus. 
- Atšķirīga valoda: Līviem ir atšķirīga valoda. Joprojām ir cilvēki, kuri runā šajā valodā. 
- Veido nedominējošu sabiedrības grupu: Latvieši ir Latvijas sabiedrības dominējošā grupa. Tika atrasti pierādījumi par: 
- Atšķirīga kultūra: Ir pierādījumi, ka līviem pagātnē ir bijusi atšķirīga kultūra. Ir pierādījumi, ka mūsdienās šo atšķirību gandrīz vairs nav. 
Tika atrasti pierādījumi par: 
- līvu kā pirmiedzīvotāju pašnoteikšanos: Nav pierādījumu, ka līvi kā grupa vai kā cilvēki uzskatītu sevi par pirmiedzīvotājiem. 
- ciešu līvu saikni ar teritorijām vai apkārtējiem dabas resursiem: Nav pierādījumu, ka līviem kā grupai vai kā cilvēkiem būtu šī saikne ar teritorijām vai 
dabas resursiem. 
- atšķirīgu sociālo, ekonomisko vai politisko sistēmu: Nav pierādījumu, ka mūsdienās eksistētu atšķirīgas sistēmas. Nav pierādījumu, ka līvi kā grupa vai 
kā cilvēki uzturētu jebkādu šādu sistēmu. 
- atšķirīgu ticību: Nav pierādījumu, ka mūsdienās eksistētu atšķirīga ticība. 
Secinājumā līvus nevar uzskatīt par Latvijas pirmiedzīvotājiem. 
 
Tāpēc Latvijai tiek piemēroti šādi „zema riska“ sliekšņi: 
(16) Nav pierādījumu, kas novestu pie secinājuma, ka novērtējamajā teritorijā būtu pirmiedzīvotāji vai tradicionālās tautas. 
UN 
(21) Citi pieejamie pierādījumi neapstrīd „zema riska“ apzīmējumu. 

Valsts Zems risks 
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Kontrolētās koksnes kategorija – 3: Koksne no mežiem, kuros pārvaldības darbības apdraud augstu saglabāšanas vērtību 

Pārskats 

Latvijas sauszemes vide ir daļa no Eiropas Savienības boreālā bioģeogrāfiskā reģiona un atrodas starp boreālo un mēreno platlapju mežu zonu. 
Pagājušajā gadsimtā Latvijas mežos ir notikušas būtiskas pārmaiņas. 20. gadsimta sākumā strauji pieauga pieprasījums pēc koka būvmateriāliem un 
dažādiem ikdienas priekšmetiem. Šī „koka drudža“ rezultātā Latvijas mežu platība samazinājās par apmēram 20% no Latvijas teritorijas 20. gadsimta 
sākumā. 

Latvijas neatkarības pirmajā fāzē (20. gadsimta 20. gadu sākumā) mežsaimniecība bija viens no galvenajiem Latvijas tautsaimniecības balstiem. 
Intensīvā koksnes ieguve un ražošana sāka samazināties tikai 20. gadsimta 30. gadu beigās. Pēc Otrā pasaules kara meži pārņēma pamestās 
lauksaimniecības zemes, kas noveda pie Latvijas mežu platības pieauguma, un šī tendence turpinājās līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai 
1991. gadā. Nākamais meža platību pieauguma vilnis bija nākamajā dekādē, kad sabruka padomju lauksaimniecības sistēma un tika pārtraukta 
lauksaimnieciskā darbība lielās zemes platībās. Turklāt mežu platību pieaugumu var saistīt arī ar citām mērķtiecīgām apmežošanas iniciatīvām. 
Pašlaik meži Latvijā aizņem gandrīz 3,4 miljonus hektāru zemes jeb 52% no valsts sauszemes teritorijas. 

Valsts meži Latvijā aizņem gandrīz 1,6 miljonus hektāru (ha), 48% no kopējās mežu platības. Biržas sarakstā iekļautais valsts meža uzņēmums AS 
Latvijas valsts meži ((LVM) dibināts 1999. gadā) pārvalda 94% valsts mežu, un to ir sertificējuši FSC un PEFC. Atlikušos 6% valsts mežu pārvalda 
dažādi valdības departamenti, tostarp Aizsardzības ministrija, Vides aizsardzības ministrija un citas valsts institūcijas. Turpmāk tekstā pēdējā grupa – 
citi valsts pārvaldītie meži. 

Aptuveni 144 000 privāto meža īpašnieku pārvalda 32% no Latvijas mežu kopplatības. Vidējā meža platība, kas pieder privāto mežu īpašniekam, ir 
maza; aptuveni 92% privāto meža īpašnieku pieder ne vairāk kā 20 hektāru (ha) zemes. Atlikušos 20% meža platību pārvalda privātas juridiskās 
personas un pašvaldības.3 Turpmāk nosauktie privātie un pašvaldību meži attieksies uz visiem privātajiem īpašniekiem Latvijā, t. i., 
privātpersonām, juridiskajām personām un pašvaldībām. 

Dabas, vides un kultūras aizsardzības sistēmu Latvijā galvenokārt regulē šādi likumi (lai iegūtu vispārēju priekšstatu, lūdzam skatīt arī kategoriju 1.9 
par visiem attiecīgajiem tiesību aktiem, kas reglamentē aizsargājamās teritorijas un sugas): 

• Likums par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (1993.) 

• Sugu un biotopu aizsardzības likums (2000.) 

• Aizsargjoslu likums (1997.) 
3 Līdz šim ir izsniegti septiņi sertifikāti privātajiem un pašvaldību mežu īpašniekiem, kuru meži aizņem 130 694,21 hektārus no Latvijas mežiem. 
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• Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību (1992.) 

• Meža likums (2000.) un citi attiecīgie pakārtotie noteikumi. 

Kopumā tiesību akti par dabas aizsardzību Latvijā atbilst ES Direktīvu (t. i., ES Dzīvotņu direktīva un Putnu direktīva), KBD un citu konvenciju 
prasībām. Saskaņā ar tiesību aktiem Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā ir iekļautas 236 dzīvnieku sugas, 426 augu sugas un 62 sēņu sugas, 
tomēr 22 dzīvnieku un augu sugas ir iekļautas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā ar ekspluatācijas ierobežojumiem. Kopumā 2,7% no zināmajām 
Latvijas sauszemes sugām ir iekļauti īpaši aizsargājamo sugu sarakstā. Latvijā ir arī 86 aizsargājamie dzīvotņu veidi. 

1996. gada 13. martā Latvija ratificēja Konvenciju par bioloģisko daudzveidību. Saskaņā ar 5. nacionālo ziņojumu Konvencijai par bioloģisko 
daudzveidību (2014.) ir novērtēts, ka Latvijai ir vidējs progress attiecībā uz gandrīz visiem Aichi bioloģiskās daudzveidības mērķiem, tostarp 11. mērķi 
4 ar Natura 2000 sauszemes teritorijām, kas aizņem 12% no valsts platības; Natura 2000 jūras teritorijām, kas aizņem 34% no Latvijas piekrastes 
jūras teritorijas un apmēram 1% no Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas. 

Latvijā ir vairāk nekā 680 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT), kas aizņem 11,5% no valsts sauszemes teritorijas. Latvijā ir tīkls no 333 Natura 
2000 vietām, no kurām 385 987 ha (49% no Natura 2000 platības) atrodas mežos, un tie ir daļa no ĪADT. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem visām 
Natura 2000 teritorijām ir tiesiskās aizsardzības statuss. Natura 2000 apsaimniekošanas plāni tiek gatavoti ar saglabāšanas mērķi, kur vidējais 
līmenis ir 30 gadā un aptuveni 126 ir bijuši izveidoti šā riska novērtējuma rakstīšanas laikā (2016. gada janvāris).” Teritorijas, kurām vēl nav 
apsaimniekošanas plāna, tiek apsaimniekotas saskaņā ar vispārējām likumdošanas prasībām dabas aizsargājamo teritoriju aizsardzībai. 

Likums par sugu un dzīvotņu aizsardzību arī atbalsta mikroliegumu izveidošanu, lai aizsargātu maza mēroga bioloģiski vērtīgas teritorijas un retas 
un/vai izkliedētas sugas, un/vai dzīvotnes ārpus aizsargājamām teritorijām. Valsts meža dienests ir atbildīgā iestāde par mikroliegumu izveidošanu 
visos mežos neatkarīgi no īpašuma veida. Mikroliegumi tiek stingri aizsargāti, t. i., mikroliegumos meža apsaimniekošana ir aizliegta un ir atļautas 
tikai dzīvotņu apsaimniekošanas darbības vietas kvalitātes uzlabošanai. Mikroliegumi tiek ierīkoti, pamatojoties uz meža īpašnieka vai trešās 
personas iesniegumu, ko pārskata un apstiprina Valsts meža dienests. Mikrolieguma statusu var regulāri pārbaudīt meža inventarizācijas laikā. Kopš 
2015. gada bija 2228 mikroliegumi, kas aizņēma nedaudz virs 40 592 ha lielu teritoriju, kur 91% un attiecīgi 9% pārvaldīja valsts un privāto mežu 
īpašnieki. 

Tika izveidots daļēji dabisku meža zemes gabalu apvienojums ar lielas bioloģiskās daudzveidības koncentrāciju galvenokārt atbilstošs ES 
aizsargājamajām dzīvotnēm (t. i., dzīvotnes atbilst ES dzīvotņu direktīvai) un/vai meža zemes galvenajām dzīvotnēm (WKH) kā Natura 2000 
aizsargājamās teritorijas. Tomēr tiek novērtēts, ka teritorijas ar augstu saglabāšanas vērtību, piemēram, WKH, ES aizsargātās dzīvotnes un 
dzīvotnes, kas uztur īpaši aizsargājamu sugu populācijas, paliek ārpus Natura 2000 aizsargātajām teritorijām. Turklāt tiek lēsts, ka nozīmīga WKH 
potenciāla proporcija nav apsekota, īpaši privāto īpašnieku mežos. Visbeidzot ir vērts atzīmēt arī to, ka mežu apsaimniekošanas ierobežojumi ir 
dažādi zem ES aizsargājamo dzīvotņu lietussarga, tā kā 

4 11. mērķis: Līdz 2020. gadam ar efektīvi un vienlīdzīgi apsaimniekotām, ekoloģiski reprezentatīvām un labi savienotām aizsargāto teritoriju sistēmām un citiem efektīviem teritorijas 
saglabāšanas pasākumiem tiks saglabātas un integrētas plašākās zemes un jūras ainavās vismaz 17% sauszemes un iekšzemes ūdeņu un 10% piekrastes un jūras teritorijas, sevišķi 
teritorijas ar īpašu nozīmi bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomās. 
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Latvijā mežizstrāde WKH izveidotajos mikroliegumos ir stingri aizliegta (izņēmums ir dzīvotnes apsaimniekošanas darbības vietas dzīves kvalitātes 
uzlabošanai). 

Ierobežojumi ir noteikti tiesību aktos ne tikai saistītos ar dabas aizsardzību, bet arī tiesību aktos par ierobežojumiem vides un dabas resursu 
aizsardzības zonās, ekspluatācijas aizsargjoslās, sanitārajās aizsargjoslās, drošības aizsargjoslās, kā arī citās aizsargjoslās (VMD statistika, un skatīt 
arī kategoriju 1.9). Ierobežojumi vai ierobežojošie pasākumi ir dažādi – no jebkādu pārvaldības darbību aizlieguma dabas rezervātos, nacionālo parku 
dabas liegumu zonās, mikroliegumos, īpaši aizsargājamos meža iecirkņos līdz mežizstrādes veida ierobežošanai īpaši aizsargājamās meža 
kategorijās, piemēram, kailcirtes vai nobeiguma cirtes aizliegums. 

Saskaņā ar datiem no Valsts mežu reģistra (MVR), ko administrē Valsts meža dienests, Latvijas meža teritorijās ir šādi meža apsaimniekošanas 
ierobežojumi: 

• 71,8% no visiem Latvijas mežiem ir saimnieciskas nozīmes meži, no kuriem 14,5% ietver aizsargājamās teritorijas (piemēram, ainavu aizsardzības 
zonu vai Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta neitrālā zonu); 16,7% privāto mežu ietver aizsargājamās teritorijas; 

• vairāk nekā 50% pašvaldību mežu atrodas aizsargājamajās teritorijās, galvenokārt dabas aizsardzības buferzonās un īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās. 

• 3,3% meža teritoriju ir aizliegtas mežsaimniecības darbības; 

• 6,9% kailcirtes aizliegums; 

• 2,3% komerciālās retināšanas aizliegums; 

• 1,2% nobeiguma cirtes aizliegums. 

2010. gada publikācija Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata (tagad ir pieejams 2013. gadā precizēts 
izdevums), ko izdevuši eksperti, kurus koordinē NVO Latvijas dabas fonds un finansē Vides aizsardzības ministrija, nosaka ES biotopu klasifikācijas 
un kartēšanas kritērijus un metodi. Šī rokasgrāmata atvieglo vienotas pieejas izstrādi par to, kā apzināt dzīvotņu inventarizāciju. Uzdevumu 
sistemātiski apzināt un kartēt ES dzīvotņu tipus gan valsts, gan privātajos, gan pašvaldību mežos ir paredzēts veikt no 2016. līdz 2020. gadam 
saskaņā ar iepriekš minēto rokasgrāmatu (šā ziņojuma rakstīšanas laikā – 2016. gadā – apzināšana vēl nebija sākusies, bet tā sāksies 2017. gadā). 
Dabas aizsardzības pārvalde koordinēs dzīvotņu un sugu inventarizāciju un kartēšanu un būs atbildīga par to (lai nodrošinātu vienotas dabas 
aizsardzības politikas ieviešanu Latvijā). Jāatzīmē, ka laika posmā no 1999. līdz 2005. gadam tika apzināti valsts un cita statusa meži WKH 
vajadzībām, kas dod svarīgus datus HCV gadījumu un risku noteikšanu īpaši saistībā ar HCV 3. 



 

 

FSC-CNRA-LV V1-0 CENTRALIZĒTAIS NACIONĀLĀ RISKA NOVĒRTĒJUMS LATVIJAI 
2017. 

- 82. no 96 - 
 

Eksperti, kuri konsultēja 

 Vārds Organizācija Ekspertīzes joma (kategorija un apakškategorija) 

1. Sandra Ikauniece Dabas aizsardzības 
pārvalde (valsts 
iestāde) 

Meža dzīvotņu eksperts 

2. Viesturs Larmanis Latvijas Dabas 
fonds (NVO) 

Eksperts, biologs 

3. Jānis Rozītis Pasaules Dabas 
fonds (NGO) 

Meža politikas eksperts 

4. Viesturs Kerus Latvijas Ornitoloģijas 
biedrība (NVO) 

Ornitoloģijas eksperts, meža politikas eksperts 

 

Riska novērtējums 

Rādītājs Informācijas 
avoti 

HCV izplatība un draudu novērtējums Funkcionālā 
skala 

Riska apzīmējums un 
noteikšana 

3.0. 1–4, 6, 9–17, 
19–23 

HCV izplatības datu novērtējums 
Latvijas mežos nav pilnībā pārbaudīta augstas aizsardzības vērtības (HCV) 
izplatība, kaut gan lielākās HCV ir identificētas un Latvijas bioloģiski svarīgākās 
lielās mežu teritorijas ir atzītas kā aizsargājamās teritorijas valsts vai ES līmenī. 
Lielākā daļa meža ekosistēmu pētījumu pamatojas uz dzīvotņu vai sugu līmeni. 
No 1999. līdz 2005. gadam valsts meži un cita statusa meži tika apzināti attiecībā uz 
WKH. Tuvākajos gados ir plāni veikt visaptverošu ES aizsargājamo dzīvotņu uzskaiti 
visos Latvijas mežos, kā arī WKH uzskaiti privātajos mežos. Trūkst galveno datu par 
HCV privātajos mežos un pašvaldībās, jo nav veikti datu pārskati šādu tipu avotos. 
Pašreizējam novērtējumam HCV novērtē šādi: 
HCV 1 – visas teritorijas ietver aizsargājamās sugas, tostarp: 
- putnu sugas, kas minētas Putnu direktīvas sarakstā; 
- sugas, kas minētas Biotopu direktīvas II pielikuma sarakstā; 
- sugas, kas stingri aizsargātas valsts līmenī; izmantojot īpašās teritorijas, 
piemēram, stingros dabas rezervātus, dabas liegumus un nacionālo parku liegumu 
zonas, kā arī citas stingri aizsargājamās vietas kā mikroliegumus; 
- valsts līmenī aizsargājamās sugas, kā iepriekš minētās, izmantojot mikroliegumus; 
- WKH – īpašie dati RTE dzīvotnēm. 

Valsts Zems risks 
Sliekšņu 1 un 2 vērtības ir 
izpildītas: 
Pieejamie dati ir 
pietiekami, lai noteiktu 
HCV esamību 
novērtējamajā teritorijā; 
UN 
Pieejamie dati ir 
pietiekami, lai novērtētu 
draudus HCV, ko izraisa 
meža apsaimniekošanas 
darbības. 
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  HCV 2 – lielas mežu teritorijas: 
Ramsāres vietas, Natura 2000 vietas, stingro dabas rezervātu meži, biosfēras 
rezervāti, 
dabas liegumi, nacionālie parki, dabas parki un aizsargājamo ainavu teritorijas. 
HCV 3 – ekosistēmas, kas klasificētas kā Natura 2000 vietas, ES aizsargājamās 
dzīvotnes (Biotopu un putnu direktīvas), Galvenās mežu dzīvotnes (WKH), kā arī 
citas stingri aizsargājamas vietas, piemēram, mikroliegumi. 
HCV 4 – ekosistēmas aizsargājamie meži un aizsargājamie meži. 
HCV 5 – Latvijā nav sastopams. 
HCV 6 – meži un parki ar kultūras vērtībām un/vai blakus tām. Sēņošanas un 
ogošanas teritorijas, kas vietējām kopienām ir svarīgas kultūras un ekonomikas ziņā. 
Apdraudējuma novērtējuma datu novērtējums 
Latvijā netika veikts valstij specifisks HCV novērtējums. Valstī netiek lietota FSC 
HCV definīcija, un nav vienošanās starp ieinteresētajām pusēm par to, kā integrēt 
HCV koncepciju svarīgās aizsargājamo teritoriju shēmās. 
Pašlaik valsts meži, ko pārvalda LVM, ir sertificēti saskaņā ar FSC un PEFC un, 
pamatojoties uz FSC sertifikāciju, tiek prasīts identificēt un uzturēt HCV saskaņā ar 
9. principu, tādējādi meža apsaimniekošanas izraisītais apdraudējums HCV saskaņā 
ar FSC sertifikāciju ir uzskatāms par zemu risku. 
Zināšanas par attiecīgo likumu un noteikumu piemērošanu, kā noteikts kontekstā, ir 
labi zināmas par visām pārējām meža apsaimniekošanas teritorijām, pamatojoties uz 
valstī veikto uzraudzību un pieredzi, ko apstiprina valsts eksperta pārskats. Tādējādi 
zināšanas par iespējamo vai zināmo mežsaimniecības izraisīto apdraudējumu HCV 
ir labas, un risks ir novērtējams kā zems. 
Visbeidzot pieejamie dati ir pietiekami, lai noteiktu HCV esamību novērtējamajā 
teritorijā, un pieejamie dati ir pietiekami apdraudējuma novērtēšanai HCV, ko izraisa 
mežsaimniecības darbības, un šis rādītājs tiek uzskatīts par zemu risku. 

  

3.1 HCV 1 1, 6, 13, 15, 
19, 21, 22 

HCV sastopamība 
HCV 1 – visas teritorijas ietver aizsargājamās sugas, tostarp: 
- putnu sugas, kas minētas Putnu direktīvas sarakstā; 
- sugas, kas minētas Biotopu direktīvas II pielikuma sarakstā; 
- stingri aizsargājamās sugas valsts līmenī; mikroliegumi 
- valsts līmenī aizsargājamās sugas, 
- WKH – īpašie dati RTE dzīvotnēm. 

Valsts meži 
Citi valsts 
pārvaldīti meži 
Privātie un 
pašvaldību meži 

Zems risks – 
Valsts meži 
Citi valsts pārvaldīti meži 
Slieksnis (7) ir izpildīts 
HCV 1 ir identificēts un/vai 
tā 
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  Pašreizējais informācijas līmenis par bioloģisko daudzveidību ir pietiekams, lai 
identificētu vairumu vietu, kur ir liela RTE sugu koncentrācija, kurām nepieciešama 
aizsardzība; tostarp arī to pagaidu un/vai sezonas dzīvotnēm. Kopumā valsts 
likumdošanas akti (piemēram, izmantojot mikroliegumus) labi aizsargā nozīmīgās 
RTE sugu vietas un teritorijas (t. i., Biotopu direktīvas II pielikums par nacionāli 
nozīmīgām sugām, stingri aizsargājamām un vispārīgi aizsargājamām sugām valsts 
līmenī). 
Nobriedušas un pāraugušas mežaudzes ir svarīgas RTE sugu, it īpaši putnu, ķērpju, 
sūnu un bezmugurkaulnieku sugu, dzīvotnes. Piemērotu koku (nobriedušu un 
pāraugušu) un koku audžu trūkums tiek uzskatīts par būtisku negatīvu faktoru, kas 
ietekmē RTE putnu ligzdošanu, kā arī bezmugurkaulnieku, ķērpju un sūnu, tostarp 
RTE sugu populāciju. Koku vecums, ko vairums RTE putnu sugu parasti izmanto 
ligzdošanai, pārsniedz koku ciršanas (rotācijas) vecumu, tātad mežsaimniecības 
darbības var ietekmēt RTE sugu populāciju. Tas īpaši attiecas uz privātajiem 
mežiem, kur ir mazāk nobriedušo un pāraugušo koku audžu salīdzinājumā ar valsts 
mežiem. 
Dabas aizsardzības likumdošana valsts līmenī stingri aizsargā putnu sugas, kas 
minētas ES Putnu direktīvas pielikumu sarakstos. 
Tomēr ir 28 putnu sugas, kuras ir identificētas Latvijas īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstā, trim šīm sugām joprojām trūkst pietiekamas aizsardzības pasākumu, 
piemēram, sugām nepieciešams stingrs aizsardzības līmenis to dzīvotnēs, kur 
mežizstrāde ir stingri aizliegta. Kopsavilkumā pavisam 22 (21%) Latvijas mežu putnu 
sugas tiek uzskatītas par apdraudētām, no tām 7 sugas neaizsargā Latvijas dabas 
aizsardzības likumdošana, un vēl divām sugām, kas norādītas kā īpaši 
aizsargājamas, trūkst pietiekamu aizsardzības pasākumu (stāvokļa novērtējumu 
2013. gadā veica V. Kerus, Latvijas Ornitologu biedrība). 
 
Apdraudējuma novērtējums 
Kopumā valsts tiesību akti un aizsardzības pasākumi paredz atbilstošas 
aizsardzības garantijas RTE sugām nozīmīgajām vietām un teritorijām; tomēr ārpus 
aizsargājamajām teritorijām (piemēram, stingrie dabas rezervāti, dabas liegumi, un 
nacionālo parku dabas liegumu zonas, kā arī citas stingri aizsargātas vietas utt.), kur 
noteikti ievērojami mežsaimniecības ierobežojumi, parasti ir vai nu nepietiekama 
tiesību aktu prasību ievērošana, un/vai RTE sugu sastopamība nav zināma 
privātajos mežos, tādēļ meža apsaimniekošanas darbībās RTE sugas nav labi 
aizsargātas. 
Putnu populācijas novērošanas dati parāda divu sugu, kas minētas Putnu direktīvas 
I pielikumā – mežirbes (Bonasia bonasia L.) un melnās dzilnas (Dryocopus Martius 
L.) – populācijas būtisku samazināšanos 

 sastopamība ir iespējama 
novērtējamajā teritorijā, 
bet tā ir efektīvi aizsargāta 
no apsaimniekošanas 
darbību apdraudējuma. 
 
- Noteikts risks - 
 
Privātie un pašvaldību 
meži 
 
Slieksnis (8) ir izpildīts 
HCV 1 ir identificēta un/vai 
tās sastopamība ir 
iespējama novērtējamajā 
teritorijā, un to apdraud 
apsaimniekošanas 
darbības. 
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  pēdējo desmit gadu laikā. Minēto sugu populācijas negatīvās tendences ir bijušas 
novērotas jau agrāk iepriekšējos putnu uzraudzības ciklos. Dabas eksperti uzskata, 
ka mežirbes un melnās dzilnas aizsargātības statuss Latvijā ir nelabvēlīgs. Mežirbe 
un melnā dzilna ir nometnieku sugas, tāpēc populācijas samazināšanos nevar saistīt 
ar sugas dzīvotņu kvalitāti ārpus valsts vai citiem ārējiem faktoriem, kā tas varētu būt 
ar gājputnu sugām. 

Turklāt negatīvā populācijas tendence novērota septiņām meža putnu sugām. To 
skaitā: mazais dzenis ( Dendrocopus minor L.), kura populācija ir samazinājusies 
kopš 2009. gada. Sugu populācijas, kuras neaizsargā Latvijas dabas aizsardzības 
likumi, t. i., parastā ūbele (Streptopelia turtur L.), koku čipste (Anthus trivialis L.), 
čuņčiņš (Phylloscopus collybita Wieill.), vītītis (Phylloscopus trochilus L.), purva zīlīte 
(Parus palustris L.) un egļu krustknābis (Loxia curvirostra L.), pēdējos gados ir 
uzrādījušas tendenci samazināties. Mežirbe, melnā dzilna un purva zīlīte ir sugas, 
kuru populācijas dati tiek izmantoti meža putnu indeksa aprēķināšanai. Eksperti 
uzskata, ka minēto sugu populācijas samazināšanās norāda uz meža ekosistēmu 
bioloģiskās daudzveidības pasliktināšanos. (2014. gada novērošanas ziņojums, 
Latvijas ornitologu biedrība, Auniņš un citi, 2014.) 

Informācija par RTE sugu aizsargājamajām teritorijām, ligzdošanas vietām un 
dzīvotnēm (atzītas un aizsargātas ar attiecīgiem tiesību aktiem) ir pārbaudīta meža 
ciršanas atļauju izsniegšanas procedūras laikā attiecībā uz mežsaimniecības 
darbību ierobežojumiem, kas iekļauti Meža Valsts reģistrā (MVR), ko administrē 
Valsts meža dienests. Tomēr, ņemot vērā, ka vairākas svarīgas dzīvotņu vietas, 
piemēram, vairāku Putnu direktīvas I pielikumā iekļauto sugu ligzdošanas teritorijas, 
nav identificētas Meža Valsts reģistrā, tas var novest pie mežsaimniecības 
darbībām, kas apdraud daudzu sugu aizsargātības statusu ar dzīvotņu, tostarp RTE 
sugu sezonas un pagaidu dzīvotņu, aizvākšanu vai fragmentāciju. Pamatojoties uz 
RTE putnu sugu dzīvotņu tendencēm, ir iespējams, ka RTE putnu sugām Latvijas 
mežos un mežaudzēs, nobriedušās un pāraugušās audzēs nav pietiekamas 
aizsardzības. 

Kaut arī ir zināmas bioloģiski vērtīgo dzīvotņu un RTE sugu galvenās koncentrācijas, 
RTE sugu aizsardzības problēmas saglabājas saistībā ar nepilnīgu informāciju par 
šo sugu ligzdošanas vietām. Tikai daļa no tām ir zināma un atrodas pietiekamā 
aizsardzības režīmā. Piemēram, ir zināmas un tiek aizsargātas mazāk nekā puse no 
melno stārķu (Ciconia Nigra L.) ligzdošanas vietām, un vēl mazāk ir zināms par citu 
RTE putnu sugām. 
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  Savukārt citu valsts mežu pārvaldītāju atbilstības līmenis valsts līmeņa aizsardzības 
noteikumiem ir augsts, un tādēļ RTE sugu apdraudētības risks, ko izraisa viņu 
mežsaimniecības darbības, ir zems. 

Laika posmā no 1999. līdz 2005. gadam tika apzināti valsts un cita statusa meži 
WKH vajadzībām, kas dod svarīgus datus HCV sastopamības noteikšanai un liek 
šiem mežu apsaimniekotājiem attiecīgi pārvaldīt riskus. 

Valsts meži, ko pārvalda LVM, ir sertificēti saskaņā ar FSC un, pamatojoties uz FSC 
sertifikāciju, tiek prasīts identificēt un uzturēt HCV saskaņā ar 9. principu, tādējādi 
meža apsaimniekošanas izraisītais apdraudējums HCV saskaņā ar FSC sertifikāciju 
ir uzskatāms par zemu risku. 

Turklāt Latvijas 5. nacionālajā ziņojumā Konvencijai par bioloģisko daudzveidību 
(2014.), Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
atzina, ka Latvijā ir vidējs progress attiecībā uz Aichi bioloģiskās daudzveidības 
mērķiem, tostarp 11. mērķi. Tikai progress attiecībā uz 1. mērķi tika atzīts par zemu, 
un nebija vērtējuma 10. mērķim. 

Noslēgumā HCV 1 ir identificēta, un tās sastopamība ir iespējama novērtējamajā 
teritorijā. Tiek uzskatīts, ka ir noteikts risks privātajos un pašvaldību mežos, jo daudz 
privāto mežu nav apzināti bioloģiskai novērtēšanai un HVC. Tādējādi ir 
mežsaimniecības darbību izraisīts noteikts risks, kas potenciāli apdraud valsts 
nozīmes RTE sugas. Tā kā ir maza mežsaimniecības darbību iespēja, kas apdraud 
HCV 1 vērtības, tiek uzskatīts, ka valsts mežos un cita statusa pārvaldītos mežos 
risks ir zems. 

  

3.2 HCV 2 3, 4, 9, 13, 
20, 23 

HCV sastopamība 
 
HCV 2 – ainavu līmeņa ekosistēmas, 
Ramsāras vietas, Natura 2000 vietas, stingro dabas rezervātu meži, biosfēras 
rezervāti, dabas liegumi, nacionālie parki, dabas parki un aizsargājamo ainavu 
teritorijas. 
Vēsturiskā zemes izmantošana un mežsaimniecības prakse ir izraisījusi to, ka 
vairums pašreizējo Latvijas mežu ir daļēji dabiskas ekosistēmas ar nelieliem gandrīz 
dabisku mežaudžu ieslēgumiem. Valstī nav ainavas mēroga dabisku mežu ar 
dzīvotspējīgām pārsvarā dabiski sastopamu sugu populācijām. Dažās lielo mežu 
teritorijās ar nozīmīgām bioloģiskās daudzveidības vērtībām ietilpst īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju meži, piemēram, nacionālie parki, aizsargājamo ainavu 
teritorijas un biosfēras rezervāts. Visus šos mežus pārvalda īpaši izstrādāti tiesību 
akti – vispārīgi vai individuāli noteikumi par 

Valsts Zems risks 
 
Slieksnis (11) ir izpildīts: 
HCV 2ir identificēta un/vai 
tās sastopamība ir 
iespējama novērtējamajā 
teritorijā, bet tā ir efektīvi 
aizsargāta no 
apsaimniekošanas darbību 
apdraudējuma. 
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  aizsargājamās teritorijas aizsardzību un lietošanu (valdības pieņemtie noteikumi) vai 
dabas apsaimniekošanas plāni, kas ietver noteikumus par meža apsaimniekošanu. 

Apdraudējuma novērtējums 

Pašlaik nav pierādījumu ka atlikušie nozīmīgie liela mēroga meži atrastos meža 
apsaimniekošanas apgabalos un būtu pakļauti mežsaimniecības darbiem. Lielākā 
daļa no svarīgākajām ainavu līmeņa ekosistēmām ir valsts līmeņa dabas 
aizsardzības teritorijas. Spēcīgā tiesiskā regulējuma dēļ, kas atbilstoši saglabā 
esošo dabas aizsardzības tīklu Latvijā, šīs kategorijas risku uzskata par zemu. 
Lūdzam skatīt arī kategorijas 1.9 riska novērtējumu un zema riska apzīmējumu. 
Aizsargājamās teritorijas un sugas 

Noslēgumā HCV 2 ir identificēta novērtējamajā teritorijā, bet tā ir efektīvi aizsargāta, 
un to neapdraud apsaimniekošanas izraisītas darbības. 

  

3.3 HCV 3 2, 13, 15, 
19, 20, 21, 
22, 23 

HCV sastopamība 

Ekosistēmas, kas klasificētas kā Natura 2000 vietas, ES aizsargājamās dzīvotnes 
(Biotopu un putnu direktīvas), galvenās mežu dzīvotnes, ir valsts līmenī/reģionāli 
sistematizētas ekosistēmas, kuras uzskatāmas par HCV 3. 

Natura 2000 vietas (333 vietas) – 49% jeb 385 987 hektāri no Natura 2000 
sauszemes vietām atrodas mežos. Tiek lēsts, ka ES nozīmes dzīvotnes ir kartētas 
un novērtētas aptuveni 10% Latvijas teritorijas jeb nedaudz vairāk nekā 6000 km2 un 
galvenokārt ietilpst Natura 2000 vietās. 

Pašlaik Latvijā gandrīz nav pirmatnējo mežu, vairums no atlikušajām salīdzinoši 
mazajām vecajām mežaudzēm5 tiek stingri aizsargātas stingro dabas rezervātu, 
stingro liegumu vai citās aizsargājamo dabas vietu teritorijās. Natura 2000 vietas 
pārklājas ar valsts aizsargājamajām teritorijām un tiek aizsargātas gan valsts, gan 
ES līmenī. 

Daļēji dabiskās mežu kopas ar augstu bioloģisko daudzveidību tiek identificētas kā 
meža zemes galvenās dzīvotnes (WKH) un ES aizsargātas dzīvotnes. WKH un ES 
aizsargāto dzīvotņu apvienojumi dabas aizsardzības teritorijās tiek nosaukti par 
dabas rezervātiem, nacionālajiem parkiem, aizsargājamo ainavu teritorijām, kā arī 
par Natura 2000 vietām. Tomēr visās mežu teritorijās ir potenciālo WKH un ES 
aizsargātu dzīvotņu apgabali ārpus aizsargājamajām teritorijām. 

Valsts meži 
Citi valsts 
pārvaldīti meži 
Privātie un 
pašvaldību meži 

Zems risks – 
 
Valsts meži 
Citi valsts pārvaldīti meži 
Slieksnis (15) ir izpildīts: 
HCV 3 ir identificēta un/vai 
tās sastopamība ir 
iespējama novērtējamajā 
teritorijā, bet tā ir efektīvi 
aizsargāta no 
apsaimniekošanas darbību 
apdraudējuma. 
Noteikts risks – 

5 2010. gadā tikai 15 000 hektāru meža zemes ir palikuši pilnīgi cilvēka procesu neskarti. To var raksturot kā pilnībā dabisku meža ekosistēmu ar pilnīgi dabisku attīstības procesu, bet 
tas ir attiecināms tikai uz 0,5% no visām valsts mežu zemēm. (2) 
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  - privātpersonām un pašvaldībām piederošie meži, kā arī valsts un cita īpašuma 
statusa meži. 

WKH inventarizācija valsts mežos (valsts un cita īpašuma statusa mežos) sākās 
1999. gadā, un kopējā inventarizētā mežu platība 2005. gadā pārsniedza 
1,5 miljonus hektāru. No šīs platības WKH pieskaitāmi 44 450 ha un vēl 14 380 ha 
kā potenciālas WKH platības. 

Līdz šim nav veikta pilna mēroga visaptveroša privāto un pašvaldību mežu WKH 
inventarizācija. 2003. gadā Valsts meža dienests uzsāka inventarizācijas 
novērtēšanu šajās meža apsaimniekošanas teritorijās, lai novērtētu teritorijas, uz 
kurām attiecas kategorija „īpaši aizsargājams meža nodalījums”. Atkarībā no 
rezultātu novērtējuma aizsardzības statuss tika atcelts vai arī tika izveidots 
mikroliegums. Šis process turpinājās līdz 2005. gadam, bet ziņojums nav publiski 
pieejams. Pamatojoties uz šā ziņojuma autoru novērojumiem, apsekojums aptvēris 
tikai nelielu privāto un pašvaldību mežu daļu un galvenokārt pārskatījis esošās 
aizsargājamās teritorijas šajos mežos. WKH eksperti (24) ir novērtējuši, ka aptuveni 
6–7% privāto mežu platību ir potenciāli WKH. Šis atzinums būtu jāņem vērā 
kontekstā, kurā WKH aizņem aptuveni 3,5% no valsts mežu teritorijas, tādēļ 
ekspertu novērtējums par potenciālajām WKH teritorijām privātajos mežos var būt 
pārspīlēts. 

Pašlaik meža īpašnieki/apsaimniekotāji aizsargā WKH brīvprātīgi. Citi WKH 
juridiskās aizsardzības līdzekļi ir mikroliegumu aizsardzības likumdošanas ietvaros 
(sīkāku informāciju skatīt konteksta daļā). 

Apdraudējuma novērtējums 

Mežu teritorijas, kas pieder pie Natura 2000 vietām, ir jāpārvalda saskaņā ar īpaši 
izstrādātu likumdošanu – vispārīgiem vai individuāliem noteikumiem par 
aizsargājamās teritorijas aizsargāšanu un lietošanu (Latvijas valdības pieņemtos 
noteikumus skatīt kontekstā plašākas pamatinformācijas iegūšanai) un pēc tam ar 
meža apsaimniekošanas un dabas aizsardzības plāniem. Šobrīd ne visām Natura 
2000 vietām ir dabas aizsardzības plāni. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes 
statistikas datiem visiem 42 dabas parkiem, 4 nacionālajiem parkiem, 
9 aizsargājamo ainavu teritorijām, 4 stingrajiem dabas rezervātiem ir izstrādāti dabas 
aizsardzības plāni. Bet tikai 60% Natura 2000 teritorijām – īpaši aizsargājamajām 
teritorijām – dabas liegumiem (pavisam 261) ir dabas aizsardzības plāni. Tāpēc 
dažas daļas tiek apsaimniekotas saskaņā ar vispārējām likumdošanas prasībām 
dabas aizsargājamo teritoriju aizsardzībai. Problemātiskās teritorijas attiecībā uz 
mežu apdraudējumu un citas teritorijas ar augstu aizsardzības vērtību ir WKH dabas 

 Privātie un pašvaldību 
meži 

Slieksnis (17) ir izpildīts: 
HCV 3 ir identificēta un/vai 
tās sastopamība ir 
iespējama novērtējamajā 
teritorijā, un to apdraud 
apsaimniekošanas 
darbības. 
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vērtības un ES aizsargātās dzīvotnes 
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  pārsvarā privātajās un pašvaldību meža teritorijās; tomēr dažos gadījumos WKH 
dabas vērtības un ES aizsargātās dzīvotnes ir apdraudētas arī valsts īpašumā un 
apsaimniekošanā esošajos mežos. 

Dažos gadījumos WKH ir noteikts aizsardzības līmenis tāpēc, ka tās ietilpst Natura 
2000 vietās vai tās brīvprātīgi aizsargā meža apsaimniekotāji, kuri ir ieviesuši meža 
sertifikācijas shēmas. Tomēr vairums WKH un ES aizsargāto dzīvotņu, kas atrodas 
privātajos mežos, netiek aizsargātas. Nav detalizētas informācijas par WKH un ES 
aizsargātajām dzīvotnēm privātajos un pašvaldību mežos, jo, kā minēts iepriekš, 
tajos nav veikta augstas aizsardzības vērtības dzīvotņu inventarizācija un kartēšana. 

Saskaņā ar Biotopu direktīvas 17. panta ziņojumu, pamatojoties uz novērtēšanas 
periodu no 2007. līdz 2012. gadam, kas publicēts 2013. gadā, visiem 9 meža 
dzīvotņu tipiem Latvijā ir nelabvēlīgs līdz slikts aizsardzības stāvoklis. Aizsardzības 
stāvokļa novērtējums, pamatojoties uz novērtēšanas periodu no 2000 līdz 
2006. gadam, kas publicēts 2007. gadā, bija diezgan optimistisks, pamatojoties uz 
daļējiem datiem un ekstrapolāciju galvenokārt datu trūkuma dēļ. Kopš tā laika 
situācija Latvijā ir mainījusies, sākot ar ekonomisko krīzi 2008. gadā, kad koksnes 
gada ražas daudzums ievērojami pieauga (saistībā ar valdības lēmumu palielināt 
izstrādāto kokmateriālu daudzumu no valsts mežiem par diviem miljoniem 
kubikmetru 2009. un 2010. gadā). 

Latvijas 5. nacionālajā ziņojumā Konvencijai par bioloģisko daudzveidību (2014.) 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzina, ka 
Latvijā ir vidējs progress attiecībā uz gandrīz visiem Aichi bioloģiskās daudzveidības 
mērķiem, tostarp 11. mērķi. Tikai progress attiecībā uz 1. mērķi tika atzīts par zemu, 
un nebija vērtējuma 10. mērķim. 

Valsts meži, ko pārvalda LVM, ir sertificēti saskaņā ar FSC un, pamatojoties uz FSC 
sertifikāciju, tiek prasīts identificēt un uzturēt HCV saskaņā ar 9. principu, tādējādi 
meža apsaimniekošanas izraisītais apdraudējums HCV saskaņā ar FSC sertifikāciju 
ir uzskatāms par zemu risku. 

Attiecībā uz citiem lielākajiem valsts mežiem WKH un ES aizsargātās dzīvotnes 
pārklājas ar Natura 2000 vietām. Kopumā pārējo lielāko valsts mežu apsaimniekotāji 
labi aizsargā Natura 2000 vietas saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. 

Pašreizējā mežsaimniecības un vides aizsardzības likumdošana neietver prasības 
aizsargāt WKH un ES aizsargātās dzīvotnes. Faktiski privātpersonām, juridiskajām 
personām, pašvaldību meža īpašniekiem/apsaimniekotājiem, kā arī mežizstrādes 
uzņēmumiem trūkst pietiekamu zināšanu, kā identificēt un aizsargāt WKH un ES 
aizsargātās dzīvotnes. Tāpēc tur ir noteikts risks, 
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  ka WKH un ES aizsargātās dzīvotnes (Natura 2000 utt.) privātajos un pašvaldību 
mežos tiek iznīcinātas vai bojātas fragmentējot mežizstrādes operāciju laikā. 
Noslēgumā HCV 3 ir identificēta un/vai tās sastopamība ir iespējama novērtējamajā 
teritorijā, un to apdraud apsaimniekošanas darbības privātajos un pašvaldību mežos. 

  

3.4 HCV 4 13, 21 HCV sastopamība 
Valsts tiesību akti ietver mežu aizsardzības nosacījumus, kas ir būtiski ūdens 
aizsardzībai, piemēram, piekrastes aizsardzības zonai gar Baltijas jūru un Rīgas jūras 
līci, aizsardzības joslām gar upēm un ezeriem un aizsardzības zonām gar purviem. 
Katra attiecīgā pašvaldība ir atbildīga par dzeramā ūdens kvalitāti, ko uzrauga Latvijas 
Veselības ministrijas Veselības inspekcija. Saldūdens kvalitātes uzraudzību veic 
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs Vides aizsardzības ministrijas pakļautībā. 
Īpaši noteikumi saskaņā ar Aizsardzības zonu likumu (1997.) un Meža likumu (2000.) 
un citiem pakārtotiem noteikumiem ierobežo meža apsaimniekošanas tipus, t. i., 
ierobežo noteiktus ciršanas paņēmienus, kuri var tikt izmantoti, lai novērstu meža 
iespēju samazinājumu nodrošināt kritiskos ekosistēmu pakalpojumus. Šie noteikumi ir 
juridiski saistoši visiem Latvijas mežu īpašnieku veidiem. 
 
Apdraudējuma novērtējums 
Šā rādītāja risks tiek novērtēts kā zems, jo ir augsts vispārējais atbilstības līmenis 
stingrajam tiesiskajam regulējumam, kas vērsts uz ekosistēmu pakalpojumu 
aizsardzību, izmantojot galvenos ar vidi un mežsaimniecību saistītos tiesību aktus 
mežsaimniecības darbībās. Papildu skaidrojumus par pierādījumiem un mazo 
attiecīgo noteikumu pārkāpumu skaitu attiecībā uz HCV 4 skatīt pie rādītāja 1.10. 
Turklāt valsts meži, ko pārvalda LVM, ir sertificēti ar FSC, un saskaņā ar FSC 
sertifikāciju tiem ir jāidentificē un jāuztur HCV saskaņā ar 9. principu. Tādējādi meža 
apsaimniekošanas apdraudējums HCV 4 saskaņā ar FSC sertifikāciju ir uzskatāms 
par vēl vienu iemeslu zema riska novērtējumam. 
Noslēgumā HCV 4 ir identificēta un/vai tās sastopamība ir iespējama novērtējamajā 
teritorijā, bet tā ir efektīvi aizsargāta no apsaimniekošanas darbību izraisīta 
apdraudējuma. 

Valsts Zems risks 
Slieksnis (21) ir izpildīts: 
HCV 4 ir identificēta un/vai 
tās sastopamība ir 
iespējama novērtējamajā 
teritorijā, bet tā ir efektīvi 
aizsargāta no 
apsaimniekošanas darbību 
izraisīta apdraudējuma. 
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3.5 HCV 5 13, 21 HCV sastopamība 
Latvijā nav pirmiedzīvotāju un kopienu, kas būtu atkarīgas no meža resursiem/vietām, 
lai nodrošinātu savas pamatvajadzības. 
 
Apdraudējuma novērtējums 
HCV 5 nav identificēta, un tās sastopamība nav iespējama novērtējamajā teritorijā. 

Valsts Zems risks 
Sliekšņa (23) 
piemērojamība: HCV 5 nav 
identificēta, un tās 
sastopamība nav iespējama 
novērtējamajā teritorijā. 

3.6 HCV 6 34, 37. HCV sastopamība 
Meža izvietojums vai atrašanās blakus nozīmīga kultūras mantojuma vietām vai 
objektiem, piemēram, muižu parkiem, pilsētu mežiem, nozīmīgu vēsturisku vietu 
mežiem, nacionālās kultūras, arheoloģiskas vai vēsturiskas nozīmes vietām, 
resursiem, dzīvotnēm un ainavām. 
Ir daudz kultūras jomu, kas saistītas ar mežiem un kokiem, tostarp mežiem, kas 
atrodas pilsētās, muižu parkos un/vai izvietoti svarīgās vēsturiskās vietās, ko var 
uzskatīt par HCV 6. 
Kultūras pieminekļus (kultūrvēsturiskā mantojuma vietas) pārrauga Kultūras ministrijas 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Ir pieejama datu bāze par valsts 
nozīmes kultūras mantojuma objektu identificēšanu, un šīs HCV 6 vērtības aizsargā 
Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību. Mežu teritorijas ar ierobežojumiem, kas 
saistīti ar kultūras pieminekļu saglabāšanu, arī ir reģistrētas Meža valsts reģistrā 
(Valsts meža dienesta pārvaldībā). 
Ja tiks identificēts kultūras mantojuma objekts vai vieta, tad ciršanas atļauja netiks 
izsniegta. Turklāt vēsturiskās vietas aizsargā ar buferzonu palīdzību, ko regulē 
Aizsardzības zonu likums (1997.). Bez tam visas nozīmīgas vietas, kuras ir 
identificētas un aizsargātas mežos, ko pārvalda citu valsts pārvaldīto mežu 
apsaimniekotāji. 
Pilsētu mežus un parkus pārvalda attiecīgās vietējās pašvaldības. 
Citas HCV 6 vērtības ir saistītas ar atpūtu, sēņošanu un ogošanu. Šīs aktivitātes ir 
svarīgas daudziem cilvēkiem kā brīvā laika pavadīšanas veids vai papildu ienākumu 
avots un vietējās kopienās tiek uzskatītas par nacionāli ļoti svarīgām tradicionālās 
kultūras un ekonomiskās nozīmes dēļ. Tika novērtēts, ka kopējā vērtība, kas iegūta no 
meža nekoksnes produktiem (galvenokārt ogām, sēnēm un ārstniecības augiem), kas 
ievākti Latvijas mežos, 2010. gadā bijusi 138 miljoni eiro, un 87% šo produktu tika 
izmantoti vietējās kopienās pašu vajadzībām. Nav specifisku datu (kartēšana un 
novērtēšana) par teritorijām, kas regulāri tiek izmantotas kā nekoksnes produktu avoti, 
un tādējādi 

Valsts meži 
Citi valsts 
pārvaldīti meži 
Privātie un 
pašvaldību meži 

Zems risks – 
Valsts meži 
Citi valsts pārvaldīti meži 
Slieksnis (29): HCV 6 ir 
identificēta un/vai tās 
sastopamība ir iespējama 
novērtējamajā teritorijā, bet 
tā ir efektīvi aizsargāta no 
apsaimniekošanas darbību 
izraisīta apdraudējuma. 
Noteikts risks – 
Privātie un pašvaldību meži 
Slieksnis (30) ir izpildīts: 
HCV 6 ir identificēta un/vai 
tās sastopamība ir 
iespējama novērtējamajā 
teritorijā, un to apdraud 
apsaimniekošanas 
darbības. 
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  šīs teritorijas mežu apsaimniekošanas plānošanā netiek ņemtas vērā (izņemot FSC 
sertificētās teritorijas). 

Apdraudējuma novērtējums 

Ir daudz vēsturisko muižu parku un dendroloģiski apstādītu taku, kas ir pamestas un 
iekļautas mantotajos mežos/audzēs un kuras potenciāli varētu tikt uzskatītas par 
valsts un/vai vietējā līmeņa kultūras, arheoloģiskas vai vēsturiskas nozīmes vietām, it 
īpaši privāto mežu teritorijās. Turklāt šīs vietas var atrasties uz meža zemēm vai 
aizaugušām lauksaimniecības zemēm, kurām var būt un var arī nebūt meža zemes 
statuss, kā arī uz cita veida lauksaimniecības un cita izmantošanas veida zemēm. 

Šos mantojuma mežus/audzes, ko dēvē arī par dižciltīgajiem mežiem, veido šādas 
vietējās lapkoku sugas: parastais ozols (Quercus robur L.), parastais osis (Fraxinus 
excelsior L.), parastā goba (Ulmus glabra Huds.), stepes goba (Ulmus minor Mill.), 
zemā goba (Ulmus pumilla L.), parastā vīksna (Ulmus laevis Pall.), liepa (Tilia spp.) un 
pārsvarā valsts dienvidrietumu daļā (Kurzemes novada dienvidrietumos) arī parastais 
dižskabārdis (Fagus sylvatica L.) un parastais skābardis (Carpinus betulus L.). 
Dažreiz šajās vietās var atrast arī citzemju (eksotisko) lapkoku sugas. Iepriekšminētās 
mežaudzes un dendroloģiski stādītās takas parasti ir vairāk nekā 100–150 gadus 
vecas, saistītas ar Baltijas vācu muižu kultūru. Tomēr ir ierobežota informācija, kas 
savākta un reģistrēta par šādām potenciālām teritorijām/vietām, un tādējādi šādu 
potenciāli vērtīgu kultūrvēsturisku vietu statuss var būt nezināms, ja vien tās nav jau 
iekļautas Kultūras ministrijas valsts nozīmes kultūras mantojuma objektu datu bāzē. 

Saskaņā ar Kultūras mantojuma aizsardzības likumu meža apsaimniekošanas 
darbiniekam/īpašniekam ir jāpārtrauc savas apsaimniekošanas darbības, ja ir atklāta 
kultūras mantojuma vieta, un par atklājumu jāziņo attiecīgajai Kultūras ministrijas 
aģentūrai. Attiecīgajai Kultūras ministrijas iestādei ātri jārīkojas, lai noteiktu 
kultūrvēsturisko nozīmi un turpmākās aizsardzības pasākumus aptuveni 5 dienu laikā. 
Tomēr no diskusijām ar valsts kultūras ekspertiem secināts, ka privāto mežu īpašnieki 
šo regulu ievēro zemā līmenī. Vietējo nevalstisko organizāciju ieinteresētās puses 
izteica bažas par to, ka ir zināmi daži koku izciršanas vai daļējas izciršanas gadījumi 
privātajos mežos ar potenciālām HCV 6 kultūras mantojuma vērtībām ar derīgu 
ciršanas atļauju, ko izdevis Valsts meža dienests. Ieinteresēto pušu vispārējās bažas 
ir saistītas ar bieži novēroto privāto mežu īpašnieku nevēlēšanos sazināties/informēt 
iestādes par kultūras mantojuma objektiem savos mežos, kam nepieciešama 
aizsardzība saskaņā ar likumu, jo viņi raizējas par mežizstrādes ierobežojumu 
noteikšanu. 
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  Tādēļ pastāv mežsaimniecības darbību izraisīts kultūras vērtību iznīcināšanas risks, ja 
šīs vietas nav identificētas un/vai identificētas un nav ziņots par tām. 
Attiecībā uz HCV 6 vērtībām (NFTP): Latvijas Republikas konstitūcija (Satversme), 
Latvijas Republikas Civillikums, Meža likums (5. nodaļa) un citi tiesību  
akti garantē brīvu piekļuvi valsts un pašvaldību mežiem. 
Vairums meža (valsts un privāto) īpašnieku atļauj cilvēkiem ogot un sēņot, izņemot 
stingri aizsargājamos dabas rezervātos. Meža īpašnieki var ierobežot publisku piekļuvi 
mežiem saskaņā ar Meža likuma (2000.) 4. nodaļā noteiktajiem nosacījumiem. 
Turklāt valsts meži, ko pārvalda LVM, ir sertificēti saskaņā ar FSC un, pamatojoties uz 
FSC sertifikāciju, tiek prasīts identificēt un uzturēt HCV saskaņā ar 9. principu, 
tādējādi meža apsaimniekošanas izraisītais apdraudējums HCV saskaņā ar FSC 
sertifikāciju ir uzskatāms par zemu risku. Attiecībā uz citiem valsts mežiem ir vispārējs 
novērojums, ka valsts institūcijas atbilst attiecīgajiem noteikumiem un nebija 
ieinteresēto personu iebildumu pret šo vispārējo novērojumu. Citi valsts meži arī tiek 
novērtēti ar zemu risku. 
Noslēgumā – HCV 6 sastopamība ir iespējama novērtējamajā teritorijā, un to apdraud 
apsaimniekošanas darbības privātajos un pašvaldību mežos. 

  

 

Ieteicamie kontroles pasākumi 
Rādītājs Ieteicamie kontroles pasākumi 

3.0. Nav piemērojams 

3.1 HCV 1 Apliecinājums, ka, pirms notiek mežizstrāde, Latvijas ornitologu biedrības eksperti ir pārbaudījuši privāto un pašvaldību mežu īpašnieku veikto nobriedušo un pāraugušo 
audžu apsaimniekošanu, kur koku diametrs pārsniedz 80 centimetrus krūšu augstumā, un mežizstrādes plānus, un apstiprinājums, ka nav apdraudēta to RTE putnu 
dzīvotne, kuriem nav pietiekamas normatīvās aizsardzības. 

3.2 HCV 2 Nav piemērojams 

3.2 HCV 3 Noteiktais risks šim rādītājam tiek piešķirts saistībā ar meža zemes galveno dzīvotņu aizsardzību privātajos mežos pret mežsaimniecības darbību negatīvo ietekmi. 
Ierosinātie kontroles pasākumi ietver iespēju izmantot jebkādus pieejamās informācijas resursus, lai pārbaudītu, vai izejmateriāls nenāk no WKH teritorijas, lietojot šādu 
algoritmu: 
1. Vai produkti ir izsekojami līdz mežizstrādes vietai mežā? 
1.1. Ja atbilde ir „jā”, pārejiet uz 2. punktu. 
1.2 Ja atbilde ir „nē”, produktu nevar iegūt. 
2. Vai koksnes izejviela iegūta no reģiona (vai īpašumu grupas), kur tika veikta ES dzīvotņu un/vai WKH inventarizācija (kartēšana un novērtēšana)? 
2.1. Ja atbilde ir „jā”, pārejiet uz 4. punktu. 
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 2.2. Ja atbilde ir „nē”, pārejiet uz 3. punktu. 
3. Vai piegādātājs ir parakstījis līgumu un apņēmies nepiegādāt kokmateriālus no WKH teritorijām? 
3.1. Ja atbilde ir „jā”, pārejiet uz 3. punktu. 
3.2. Ja atbilde ir „nē”, pārejiet uz 4. punktu. 
4. Vai piegādātājs ir iesniedzis papildu informāciju, piemēram, meža inventarizācijas datus, apsekojuma datus vai ekspertu atzinumu un/vai WKH datus no Meža valsts 
reģistra, kas pierāda, ka izejvielas nenāk no nobriedušām vai pāraugušām mežaudzēm, kurām ir potenciālas WKH vērtības? 
4.1. Ja atbilde ir „jā”, produktus var iegūt. 
4.2. Ja atbilde ir „nē”, izejvielas nevar iegūt. 

 5. Vai mežizstrādes uzņēmums piekrīt parakstīt līgumu un apņemas nepiegādāt koksni no WKH? 
5.1. Ja atbilde ir „jā”, pārejiet uz 3.punktu. 
5.2. Ja atbilde ir „nē”, produktus nevar iegūt. 

3.4 HCV 4 Nav piemērojams 

3.5 HCV 5 Nav piemērojams 

3.6 HCV 6 Privāto mežu īpašniekiem un pašvaldībām, kas apsaimnieko mantoto mežu zemi Kurzemes dienvidrietumos (tie ir meži vai mežaudzes, ko veido šādas vietējās lapkoku 
sugas: ozols (Quercus robur L.), parastais osis (Fraxinus excelsior L.), parastā goba (Ulmus glabra Huds.), stepes goba (Ulmus minor Mill.), zemā goba (Ulmus pumilla 
L.), parastā vīksna (Ulmus laevis Pall.), liepa (Tilia spp.), kā arī parastais dižskabārdis (Fagus sylvatica L.) un parastais skābardis (Carpinus betulus L.), kuri ir 100–
150 gadus veci), jāapseko savu mežu teritorijas, lai apliecinātu, ka tur nav pierādījumu par kultūras mantojuma vietām saskaņā ar Likumu par kultūras pieminekļu 
aizsardzību. Potenciālajiem pircējiem un/vai privāto mežu īpašniekiem un pašvaldībām jāpārbauda un jāsaskaņo apsekošanas pierādījumi ar Kultūras ministrijas 
departamentu, lai apstiprinātu, ka vieta (s) neietver valsts nozīmes vēsturiskos muižu parkus. 

 

Informācijas avoti 
Nr. Informācijas avoti Attiecīgā HCV kategorija un rādītājs 

1. Pieejamie vietējo ekspertu un ieinteresēto pušu konsultāciju rezultāti 3.0, HCV 1 

2. BALTI Group, (2011.). Latvijas mežs 20 gadu neatkarības laikā [tiešsaistē] Teksts pamatots uz informāciju, ko sniedzis Latvijas 
Republikas Lauksaimniecības ministrijas Meža departaments. Pieejams vietnē: 
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/mezhi/buklets/MN_20_EN.pdf 

HCV 3 

3. Intactforests.org (2017.). Pasaules neskartā meža ainavas, 2000.–2013. [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: 
http://www.intactforests.org/world.map.html 

HCV 2 

4. Braiants D. (Bryant, D.), Nīlsens D. (Nielsen, D.), Tanglejs L. (Tangley, L.) (1997.). Pēdējie pirmatnējie meži [tiešsaiste]. 
Ekosistēmas un ekonomika uz sliekšņa. Pasaules Resursu institūts – iniciatīva par pirmatnējiem mežiem. Pieejams vietnē: 
pdf.wri.org/lastfrontierforests.pdf 

HCV 2 

5 Konvencija par bioloģisko daudzveidību (N.Y.) Latvijas valsts profils [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: 
https://www.cbd.int/countries/profile/?country=lv 

Konteksts 

6. daba.gov.lv (2014.). Latvijas aizsargājamās dabas teritorijas [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: 
http://www.daba.gov.lv/public/eng/protected_areas/ 

Konteksts, HCV 1 

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/mezhi/buklets/MN_20_EN.pdf
http://www.intactforests.org/world.map.html
file://///fscsrv1/publico/PSU/FSC%20International%20docs/Procedures/FSC-PRO-60-002%20NI%20CW%20Risk%20Assessments/Risk%20Assessments/Latvia/(C)NRA%20FSC-PRO-60-002%20V3-0/Development/pdf.wri.org/lastfrontierforests.pdf
file://///fscsrv1/publico/PSU/FSC%20International%20docs/Procedures/FSC-PRO-60-002%20NI%20CW%20Risk%20Assessments/Risk%20Assessments/Latvia/(C)NRA%20FSC-PRO-60-002%20V3-0/Development/pdf.wri.org/lastfrontierforests.pdf
https://www.cbd.int/countries/profile/?country=lv
http://www.daba.gov.lv/public/eng/protected_areas/
http://www.daba.gov.lv/public/eng/protected_areas/
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7. lvm.lv (N.Y.). PEFC sertifikācija [tiešsaiste] Pieejams vietnē: http://www.lvm.lv/en/sabiedribai-en/certification/pefc-certification Konteksts 

8. Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrija (2017.) Valsts meža dienests [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: 
http://www.vmd.gov.lv/en/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/about-us?nid=631#jump 

Konteksts 

9. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (2014.) 5. nacionālais ziņojums par bioloģisko 
daudzveidību [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: https://www.cbd.int/doc/world/lv/lv-nr-05-en.pdf 

Konteksts, HCV 2 

10. Latvijas Valsts meži (N.Y.), PEFC sertifikācija. Pieejams vietnē: http://www.lvm.lv/en/sabiedribai-en/certification/pefc-certification Konteksts 3.0 

11. Latvijas Kultūras ministrija (2017.). Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: 
http://www.mantojums.lv/?cat=700&lang=en) 

HCV 6 

12. Mežu uzraudzības padome (2017.) FSC publiskās meklēšanas vietne [tiešsaiste] Pieejams vietnē: http://info.fsc.org/ Konteksts 3.0 

13. Dabas aizsardzības pārvalde: www.daba.gov.lv 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:  www.varam.gov.lv 
- Lauksaimniecības ministrija (2017.) Valsts meža dienesta statistikas pārskati (2013.–2015.) [tiešsaiste] Pieejams vietnē: 
http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/statistikas- 
parskati?nid=1810#jump - Lauksaimniecības ministrija (2017.). Valsts meža dienesta statistika no Meža valsts reģistra (2001.–
2015.) [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/meza-
statistikas- 
cd?nid=1809#jump 
Piemērojamie likumi un noteikumi: 
- likumi.lv (2017.) Latvijas Republikas Meža likums [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: http://likumi.lv/doc.php?id=2825 (EN 
www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_on_Forests.doc) 
- likumi.lv (2016) Latvijas Republikas Sugu un biotopu aizsardzības likums  http://likumi.lv/doc.php?id=3941 (EN 
www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_on_the_Conservation_of_Species_and_Biotopes.doc) 
- likumi.lv (2004.) Ministru kabineta noteikumi par īpaši aizsargājamām sugām [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: 
http://likumi.lv/doc.php?id=12821 
- likumi.lv (2016.) Latvijas Republikas Aizsargjoslu likums [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: http://likumi.lv/doc.php?id=42348 (EN 
www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Protection_Zone_Law_.doc) 
- likumi.lv (2014.) Likums par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām [tiešsaiste] Pieejams vietnē: http://likumi.lv/doc.php?id=59994 
(EN http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/On_Specially_Protected_Nature_Territories.doc) 
- likumi.lv (2017.) Ministru kabineta Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 
[tiešsaiste]. Pieejams vietnē: http://likumi.lv/doc.php?id=207283 

HCV 1, HCV 2, HCV 3, HCV 4, HCV 5 

 

http://www.lvm.lv/en/sabiedribai-en/certification/pefc-certification
http://www.vmd.gov.lv/en/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/about-us?nid=631%23jump
http://www.vmd.gov.lv/en/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/about-us?nid=631%23jump
https://www.cbd.int/doc/world/lv/lv-nr-05-en.pdf
http://www.lvm.lv/en/sabiedribai-en/certification/pefc-certification
http://www.mantojums.lv/?cat=700&lang=en)
http://info.fsc.org/
http://www.daba.gov.lv/
http://www.varam.gov.lv/
http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/statistikas-parskati?nid=1810%23jump
http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/statistikas-parskati?nid=1810%23jump
http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/meza-statistikas-cd?nid=1809%23jump
http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/meza-statistikas-cd?nid=1809%23jump
http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/meza-statistikas-cd?nid=1809%23jump
http://likumi.lv/doc.php?id=2825
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_on_Forests.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_on_Forests.doc
http://likumi.lv/doc.php?id=3941
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_on_the_Conservation_of_Species_and_Biotopes.doc
http://likumi.lv/doc.php?id=12821
http://likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Protection_Zone_Law_.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Protection_Zone_Law_.doc
http://likumi.lv/doc.php?id=59994
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/On_Specially_Protected_Nature_Territories.doc
http://likumi.lv/doc.php?id=207283


 

 

FSC-CNRA-LV V1-0 CENTRALIZĒTAIS NACIONĀLĀ RISKA NOVĒRTĒJUMS LATVIJAI 
2017. 

- 97. no 96 - 
 

 

 (EN http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._264_-Regulations on Protection and Use 
of Specially Protected Nature Territories.doc) 

 

14. Latvijas Kultūras ministrija (2017.). Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: 
http://www.mantojums.lv/?cat=700&lang=en) 

HCV 6 

15. Īpaši aizsargājamo sugu saraksti: 
- biodiv.daba.gov.lv (2014.). Apdraudētās un aizsargājamās sugas Latvijā [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: 
http://biodiv.daba.gov.lv/cooperation/fol288846 
- latvijas.daba.lv (N.Y.). Latvijas apdraudētie un aizsargājamie vaskulārie augi [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: 
http://latvijas.daba.lv/aizsardziba/saraksti/aizsargajamie_augi.shtml 
- latvijas.daba.lv (N.Y.). Latvijas apdraudētie un aizsargājamie putni [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: 
http://latvijas.daba.lv/aizsardziba/saraksti/aizsargajamie_putni.shtml 
- latvijas.daba.lv (N.Y.). Latvijas apdraudētie un aizsargājamie zīdītāji [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: 
http://latvijas.daba.lv/aizsardziba/saraksti/aizsargajamie_ziditaji.shtml 
- latvijas.daba.lv (N.Y.). Latvijas apdraudētās un aizsargājamās zivis [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: 
http://latvijas.daba.lv/aizsardziba/saraksti/aizsargajamas_zivis.shtml 

Konteksts, HCV 1, HCV 3 

16. Latvijas Republikas Vides aizsardzības ministrija (2009.). Vides politikas stratēģija 2009.–2015. [tiešsaiste] Pieejams vietnē: 
Environmental Policy Strategy 2009–2015 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (N.Y.) Vides politikas stratēģija 2014.–2015. [tiešsaiste] Pieejams vietnē: 
http://varam.gov.lv/lat/pol/ppd/vide/?doc=17913 

Konteksts, HCV 2, HCV 3, HCV 4 

17. Latvijas Republikas Vides aizsardzības ministrija (N.Y.). Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma [tiešsaiste]. Pieejams 
vietnē: http://www.varam.gov.lv/lat/publ/politikas_planosanas_dokumenti/?doc=5388 

Konteksts, HCV 2, HCV 3, HCV 4 

18. Lauksaimniecības ministrija (1998.) Nacionālā meža politika [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-
lapas/nozares-strategijas-politikas-dokumenti/latvijas-meza-politika?nid=328#jump 

Konteksts 

19. biodiv.daba.gov.lv (2014.). Ziņojums par Biotopu direktīvas 17. pantu [tiešsaiste]. Pirmais ziņojums par 2001.–2006. gada periodu 
un otrais ziņojums par 2007.–2012. gada periodu. Pieejams vietnē: http://biodiv.daba.gov.lv/fol302307/fol454010 

HCV 1, HCV 2, HCV 3 

20. nat-programme.daba.gov.lv (N.Y.) Prioritāro rīcību ietvara (PAF) formāts Natura 2000 vajadzībām, Latvija [tiešsaiste]. Pieejams 
vietnē: http://nat-programme.daba.gov.lv/upload/File/midterm/1_Midterm_JJatnieks_270215.pdf 

HCV 2, HCV 3 

21. Lauksaimniecības ministrija (N.Y.) Meža sektora stratēģija 2015.–2020. [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: 
https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/meza-un-saistito-nozaru-attistibas-pamatnostadnes-2015-2020-gadam?id=6501#jump 

Konteksts, HCV 1, HCV 3, HCV 4, 
HCV 5 

22. zm.gov.lv (2014). Latvijas meža nozare faktos un skaitļos [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: 
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/mezhi/buklets/Latvian_Forest_Sector_in_Facts_and_Figures2014.pdf 

Konteksts, HCV 1, HCV 2, HCV 3 

23. Lauksaimniecības ministrija (2005.) Meža zemes galveno biotopu apsaimniekošana Latvijā [tiešsaiste]. Pieejams vietnē: 
http://www.vmd.gov.lv/en/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/nature-conservation/woodland-key-habitats?nid=648#jump 

HCV 2, HCV 3 

24. Cik aizsargātas ir īpaši aizsargājamo mežu dzīvotnes Latvijā? Latvijas dabas fonds, Viesturs Lārmanis, 2009 Cik aizsargāti ir īpaši 
aizsargājamie meža biotopi Latvijā?, Latvijas Dabas fonds, Viesturs Lārmanis, 2009 

HCV 3 

http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._264_-_Regulations_on_Protection_and_Use_of_Specially_Protected_Nature_Territories.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._264_-_Regulations_on_Protection_and_Use_of_Specially_Protected_Nature_Territories.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._264_-_Regulations_on_Protection_and_Use_of_Specially_Protected_Nature_Territories.doc
http://www.mantojums.lv/?cat=700&lang=en)
http://biodiv.daba.gov.lv/cooperation/fol288846
http://latvijas.daba.lv/aizsardziba/saraksti/aizsargajamie_augi.shtml
http://latvijas.daba.lv/aizsardziba/saraksti/aizsargajamie_putni.shtml
http://latvijas.daba.lv/aizsardziba/saraksti/aizsargajamie_ziditaji.shtml
http://latvijas.daba.lv/aizsardziba/saraksti/aizsargajamas_zivis.shtml
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/EDokumenti/dokumenti//eVPP2009_2015.pdf
http://varam.gov.lv/lat/pol/ppd/vide/?doc=17913
http://varam.gov.lv/lat/pol/ppd/vide/?doc=17913
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/politikas_planosanas_dokumenti/?doc=5388
https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/nozares-strategijas-politikas-dokumenti/latvijas-meza-politika?nid=328%23jump
https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/nozares-strategijas-politikas-dokumenti/latvijas-meza-politika?nid=328%23jump
http://biodiv.daba.gov.lv/fol302307/fol454010
http://nat-programme.daba.gov.lv/upload/File/midterm/1_Midterm_JJatnieks_270215.pdf
https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/meza-un-saistito-nozaru-attistibas-pamatnostadnes-2015-2020-gadam?id=6501%23jump
https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/meza-un-saistito-nozaru-attistibas-pamatnostadnes-2015-2020-gadam?id=6501%23jump
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/mezhi/buklets/Latvian_Forest_Sector_in_Facts_and_Figures2014.pdf
http://www.vmd.gov.lv/en/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/nature-conservation/woodland-key-habitats?nid=648%23jump
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Kontrolētās koksnes kategorija 4: Koksne no mežiem, kas tiek pārveidoti par plantācijām vai izmantošanai bez saistības ar mežu 

Riska novērtējums 

Rādītājs Informācijas avoti Funkcionālā skala Riska apzīmējums un noteikšana 

4.1. Likumi: 
- Teritorijas attīstības plānošanas likums (01.12.2011.) 
- Meža likums (24.02.2000) 
- Lauksaimniecības un lauku attīstības likums (07.04.2004.) 
- Aizsargjoslu likums (05.02.1997.); 
- Gaujas Nacionālā parka likums (03.06.2009.); 
- Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (01.07.1985.); 
- Latvijas Augstākās tiesas tiesu prakses kopsavilkums par teritorijas plānošanu, 
būvniecību un vides jautājumiem (2008.–2012.), izdots 2013. gadā; 
- Zaudējumu kompensācija ir noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
(01.07.1985.). 
 
Normatīvie akti: 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 402 Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem (16.07.2013.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 240 Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi (21.05.2013.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 711 Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem (16.10.2012.) 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 889 (publicēti 2012. gada 18. decembrī). Noteikumi par 
atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas 
kārtību 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 118 Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai (08.03.2013.); 
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 325 Par īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu mežā 
 
Citi avoti: 
FAO (2014.). Pasaules meža resursu novērtējums, 2015. Valsts ziņojums: 
Latvija. Roma. Pieejams vietnē: http://www.fao.org/3/a-az256e.pdf. Pēdējo reizi izmantots 
2017. gada 14. jūlijā. 

- Novērtējums, pamatojoties uz 
likumību 
Likuma saturs: 
Meža zemes pārveidošanu par citas 
lietošanas kategorijas zemi regulē esošā 
teritoriālās plānošanas un 
mežsaimniecības struktūra. Meža 
zemes pārveidošana par citas 
lietošanas kategorijas zemi ir aizliegta 
aizsargājamajās dabas teritorijās, 
buferzonās un joslās: liegumos, 
aizsargājamajos mežos, valsts parku 
aizsargājamo zonu mežos un citās 
mežu kategorijās, kas minētas Meža 
likumā. 
 
Meža zemes pārveidošana par citas 
kategorijas zemi ir atļauta tikai dažos 
izņēmuma gadījumos: ja atmežošana ir 
nepieciešama celtniecībai, ieguves 
rūpniecībai, lauksaimniecības zemes 
ierīkošanai un īpaši aizsargājamas 
dzīvotnes atjaunošanai. Pārveidošana 
var notikt, ja personai, kura uzsāk 
pārveidošanu, ir izsniegts 
administratīvais akts, kas atļauj veikt šīs 
darbības, un persona samaksā valsts 
kompensāciju par meža izciršanas 
nelabvēlīgo ietekmi. Īpašniekam ir 
jāmaksā valsts kompensācija par 
atmežoto zemi, ja Valsts kadastra 
informācijas sistēmā tā ir reģistrēta kā 
mežs. Kompensācija ietver maksu: 1) 
par oglekļa dioksīda sekvestrācijas 
iespējas zudumiem; 

http://www.fao.org/3/a-az256e.pdf


 

 

FSC-CNRA-LV V1-0 CENTRALIZĒTAIS NACIONĀLĀ RISKA NOVĒRTĒJUMS LATVIJAI 
2017. 

- 99. no 96 - 
 

 

 Valsts meža dienesta statistikas pārskati (2010.–2015.): 

http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-
statistika/meza-statistikas-cd?nid=1809 

Valsts meža dienests (2015.). Gada ziņojums: http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-
dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/publiskais-parskats?nid=1808#jump 

Latvijas Valsts meža dienests, 2017. gada ziņojums, 2016. Pieejams vietnē: 

https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/01/06/16/Publis 
kais_parskats_2016.pdf, accessed 21 July 2017. 

Mongabay.com, 2006. Statistika – atmežošana – Latvija. Pieejams tiešsaistē: 
http://rainforests.mongabay.com/deforestation/archive/Latvia.htm, novērtēts 2017. gada 
6. februārī. 

Latvijas Lauksaimniecības ministrija, 2015. Informācija par LULUCF akcijām Latvijā. 
Pieejams tiešsaistē: 

https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/63/47/LULU 
CFactionplan_LATVIA_529_2013_EU_Art10_27062015_25MB.pdf 

Dr. Metodi Sotirovs (Metodi Sotirov), 2014. Ilgtspējīga bioloģiskās daudzveidības 
pārvaldība, Dienvidkaukāzs – noslēguma ziņojums – meža nozares reformu politika un 
institucionālā analīze Centrālajā un Austrumeiropā, GIZ vārdā, darba dokuments 67/2014. 
Pieejams tiešsaistē: http://biodivers-southcaucasus.org/wp-content/uploads/2015/02/WP-
67-Forest-Sector-Reform-Eng-Reform.pdf, izmantots 2017. gada 27. aprīlī. 

 2) par bioloģiskās daudzveidības 
zudumiem; 3) par vides un dabas 
resursu aizsardzības un sanitāro 
funkciju degradāciju. 

Juridiskās iestādes ir Valsts meža 
dienests, Lauksaimniecības ministrija un 
Dabas aizsardzības pārvalde, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 325 (18.06.2013.) Noteikumi par 
īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvotņu 
atjaunošanu mežā 11. pantu Dabas 
aizsardzības pārvalde (turpmāk tekstā – 
pārvalde) ir kompetentā iestāde 
atmežošanas atļauju izsniegšanai 
gadījumos, kad ir nepieciešams mežā 
atjaunot īpaši aizsargājamās dzīvotnes 
un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes. 
Līdz šim pārvalde nav izsniegusi šādas 
atļaujas. 2014. gadā pārvalde pati ir 
realizējusi atmežošanu 21,18 hektāru 
kopplatībā Gaujas Nacionālajā parkā un 
11,28 hektāru kopplatībā Ķemeru 
Nacionālajā parkā uz valsts zemes, kas 
pieder Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. Šīs atmežošanas 
rezultātā mežs pēc tam tika pārveidots 
par zālājiem un pļavām. Mērķis bija 
atjaunot zālāju dzīvotnes, pat tajos 
gadījumos, ja sākotnēji zeme bija ļoti 
mitra. Tās bija vai nu meža pļavas, vai 

http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/meza-statistikas-cd?nid=1809
http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/meza-statistikas-cd?nid=1809
http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/publiskais-parskats?nid=1808%23jump
http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/publiskais-parskats?nid=1808%23jump
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/01/06/16/Publiskais_parskats_2016.pdf
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/01/06/16/Publiskais_parskats_2016.pdf
http://rainforests.mongabay.com/deforestation/archive/Latvia.htm
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/63/47/LULUCFactionplan_LATVIA_529_2013_EU_Art10_27062015_25MB.pdf
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/63/47/LULUCFactionplan_LATVIA_529_2013_EU_Art10_27062015_25MB.pdf
http://biodivers-southcaucasus.org/wp-content/uploads/2015/02/WP-67-Forest-Sector-Reform-Eng-Reform.pdf
http://biodivers-southcaucasus.org/wp-content/uploads/2015/02/WP-67-Forest-Sector-Reform-Eng-Reform.pdf
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   periodiski applūstošas pļavas, kas 
pārveidojās ilgstošas pamestības dēļ, un 
tika reģistrētas dokumentos kā meža 
zemes. 

Pārvalde uzskata, ka atmežošana, kas 
veikta saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 325 (18.06.2013.) 
prasībām, nerada riskus kontrolētas 
koksnes iegūšanā. Pārvalde arī paziņo, 
ka pašlaik no regulējuma atbilstības 
viedokļa Latvijā ir relatīvi mazi riski 
saistībā ar meža pārveidošanu par 
plantācijām vai nemeža zemēm (FSC 
Starptautiskā ieinteresēto pušu 
konsultācija, 2017.) 

Vai likums tiek ievērots? 

Šā riska novērtējuma 1. kategorijā ir 
zems piemērojamo rādītāju risks, kas 
liecina par attiecīgo likumu labu 
ievērošanu. 

2016  gada Valsts meža dienesta gada 
pārskatā teikts, ka „pārskata gadā 
(2015.) dienests saņēmis 
732 pieprasījumus atmežošanas 
kompensāciju aprēķināšanai, līdz ar to 
samaksāti 602 662,26 eiro par meža 
videi radīto kaitējumu atmežošanas 
procesā. Atmežošana tiek plānota gan 
celtniecībai, gan minerālu ieguvei, kā arī 
lauksaimniecības zemes ierīkošanai 
mežā.“ 
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   Valsts meža dienests periodiski kontrolē 
mežsaimniecības un teritoriālās 
plānošanas noteikumu piemērošanu 
saistībā ar atmežošanu un apkopo 
statistiku. Statistikas dati parāda, ka ir 
bijušas attiecīgi 19 (2012. gadā), 23 
(2013. gadā), 24 (2014. gadā), 32 
(2015. gadā) un 16 (2016. gadā) 
administratīvās lietas par Meža likuma 
pārkāpumiem attiecībā uz atmežošanu. 
(Valsts meža dienesta statistikas 
pārskati (2012.–2015.)). 2016. gadā 
Valsts meža dienests kopumā 
identificējis 853 meža apsaimniekošanu 
reglamentējošo normatīvo aktu 
pārkāpumu gadījumus, no kuriem 
440 protokoli tika iesniegti krimināllietas 
ierosināšanai un tika sagatavoti 
413 administratīvo pārkāpumu protokoli. 
Tātad 16 gadījumi, kas ierosināti par 
neatļautu atmežošanu, veido 
1,8 procentus no visiem gadījumiem. 
Meža dienesti atguvuši 18 364 eiro par 
neatļautu izciršanu, kas bija 1,4% no šo 
dienestu ieņēmumiem. 

Tā kā tika atklāti 16 pārkāpumi, bet 
notikuši 732 likumīgi atmežošanas 
gadījumi, tad nelikumīgās atmežošanas 
gadījumi 2,4 procentu apjomā nenorāda 
uz plaši izplatītu vai sistēmisku 
problēmu. Nav pieejami dati, lai 
salīdzinātu likumīgi un nelikumīgi 
atmežotās platības, tāpēc šajā jomā 
nevar veikt salīdzināšanu. 

Saskaņā ar ieinteresēto pušu 
konsultāciju „Latvijas tiesu nostāja ir ļoti 
stingra attiecībā uz mežu zemes 
pārveidošanu 
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   par cita izmantošanas veida zemi. Nav 
atļauta plaša tiesību aktu interpretācija, 
kas privātpersonām ļautu pārveidot 
meža zemi bez īpašas atļaujas.“ 

Vai ir iespējams secināt, ka ir sasniegts 
telpiskais slieksnis, novērtējot tiesību 
aktu izpildi? 

Nē, piemērojamie tiesību akti nav 
pietiekami, lai novērtētu šo rādītāju ar 
juridiski pamatotu slieksni. Likums 
neaizliedz pārveidot rādītāju par 
rezultātu. Pārveidošana ir atļauta 
noteiktos apstākļos, veicot 
kompensācijas maksājumus. 

Novērtējums, pamatojoties uz 
telpiskajiem datiem 

Saskaņā ar Sotirova (2014.) datiem 
Latvijā „vispretrunīgākā 
mežsaimniecības prakse ir bijusi 
kailcirte gan valsts, gan privātajos 
mežos, kas izraisīja liela mēroga mežu 
sadrumstalotību un milzīgus tukšus 
plankumus meža teritorijās”. 

Tomēr telpiskie dati liecina, ka meža 
pārveidošana joprojām ir zem šā 
rādītāja sliekšņa vērtībām. Saskaņā ar 
Mongabay (2006.) datiem laika posmā 
no 1990. līdz 2005. gadam Latvijas 
mežu platība palielinājās par 6,0% jeb 
apmēram 166 000 hektāriem. Latvijas 
Lauksaimniecības ministrija apgalvo, ka 
mežu platība Latvijā ir izmainījusies no 
3,17 miljoniem hektāru 1990. gadā 
(49%) līdz 3,33 
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   miljoniem hektāru 2012. gadā (51,54%). 
Šajā ziņojumā apgalvots, ka vairums 
zemes lietošanas veida izmaiņu šajā 
periodā „notikušas, pārveidojot meža 
zemi par apmetni vai aramzemi vai 
pārveidojot aramzemi par pļavu, vai arī 
pārveidojot pļavu par meža zemi“ (skatīt 
10.–11. lappusi). 

Pieaugošo pieprasījumu pēc 
lauksaimniecības zemes var uzskatīt arī 
kā meža pārveidošanas dzinējspēku, 
tomēr saskaņā ar Latvijas 
Lauksaimniecības ministrijas datiem 
(2015.) Latvijā ir lielas pamestās bijušās 
lauksaimniecības zemes platības, kuras 
vispirms tiks izmantotas 
lauksaimniecības paplašināšanai. 

Parasti pārkāpumi ir nelieli – no dažiem 
nocirstiem kokiem gar būvlaukumu līdz 
nelielas teritorijas atmežošanai un 
turpmākai pārveidošanai par būvi, dīķi 
kādu citu zemes izmantošanas veidu 
(Valsts Meža dienesta statistikas 
ziņojumi (2010.–2013.)). Nav 
informācijas par plaša mēroga 
nelikumīgu meža zemes pārveidošanu. 

FAO Pasaules meža resursu 
novērtējuma sniegtie telpiskie dati par 
Latviju 2015. gadā arī atbalsta zema 
riska novērtējumu. 

Riska apzīmējums: Zema riska sliekšņa 
vērtības 1 un 3 ir izpildītas: Rādītājam 
paredzētās sliekšņa vērtības nav 
pārsniegtas; UN citi pieejamie 
pierādījumi neapstrīd „zema riska“ 
apzīmējumu. 
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Ieteicamie kontroles pasākumi 

Nav piemērojams 
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Kontrolētā koksnes kategorija 5: Koksne no mežiem, kur tiek stādīti ģenētiski modificēti koki 

Riska novērtējums 

Rādītājs Informācijas avoti Funkcionālā 
skala 

Riska apzīmējums un noteikšana 

5.1. http://lv.biosafetyclearinghouse.net  Valsts 
mežzinātnes institūts Silava 
 
Bioloģiskās daudzveidības nacionālā 
programma 
(http://www.varam.gov.lv/files/text/biol_da 
udzveid_nac_progr.doc) 
 
Likumi: 
Ģenētiski modificēto organismu aprites 
likums (19.12.2007.) 
(http://likumi.lv/doc.php?id=167400) 
 
Normatīvie noteikumi: 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 159 
(26.03.2013.) Par meža reproduktīvo 
materiālu 
(http://likumi.lv/doc.php?id=256258) 
- 4. nodaļa Prasības materiāla (arī 
ģenētiski modificēta materiāla) 
tirdzniecībai un izmantošanai, materiāla 
(arī ģenētiski modificēta materiāla) 
tirdzniecības un izmantošanas kārtība, kā 
arī kārtība, kādā tiek noteikts aizliegums 
pārdot materiālu. 
Provizorisks pārskats par biotehnoloģiju 
mežsaimniecībā, tostarp ģenētisko 
modifikāciju, 2004. 
(http://www.fao.org/docrep/008/ae574e/ae 
574e00.htm) 
Valsts mežzinātnes institūts Silava 
Ģenētiski modificēto organismu aprites 

Nav 
piemērojams 

ZEMS RISKS 

(1) ĢMO lietošana ir nelikumīga saskaņā ar novērtējamajā teritorijā piemērojamajiem 
tiesību aktiem, UN attiecīgo 1. kategorijas rādītāju riska novērtējums apliecina, ka 
piemērojamie tiesību akti tiek īstenoti. 

Ģenētiski modificēta reproduktīvā materiāla lietošana komerciālām vajadzībām Latvijā 
nav aizliegta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 159 Par meža reproduktīvo 
materiālu. 

Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma izklāsta galvenos mērķus un 
uzdevumus saistībā ar ģenētiski modificētu organismu lietošanu mežsaimniecībā. 
Programma it īpaši aicina „veicināt Latvijas meža ģenētisko resursu saglabāšanu. 
(13.8.3)” un „izvairīties no ģenētiski modificētu koku lietošanas” (13.8.4). 

Galvenie tiesību akti, kas saistīti ar ĢM koku lietošanu Latvijā, ir šādi: Vides aizsardzības 
likums, ĢMO aprites likums un Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu. ĢMO aprites 
likums nosaka galvenās darbības jomas, kur iekļauti ģenētiski modificēti organismi un 
produkti, valsts pārvaldību un regulēšanu. Likums nosaka ģenētiski modificēto organismu 
un produktu lietotāju tiesības, pienākumus un atbildību. Likums attiecas uz visām 
fiziskajām un juridiskajām personām, kuras importē, laiž tirgū, lieto un apzināti izplata 
ĢMO vidē, kā arī tās, kas iesaistītas testēšanā, pētīšana un citās darbībās, kurās ir 
iesaistīti ģenētiski modificēti organismi un produkti. 

(2) Nav komerciāla ĢMO (koku) sugu lietojuma novērtējamajā teritorijā. 

Saskaņā ar pēdējiem pieejamiem FAO pētījumiem valstī netiek praktizēta komerciāla ĢM 
koku lietošana. 

Nav izdotas licences ĢMO koku lietošanai. Valsts augu aizsardzības dienests, kas ir 
atbildīgs par sēklu/reproduktīvā materiāla reģistrācijas vadību, kur jābūt informācijai par 
katru reģistrēto sēklu. Šajā reģistrā nav iekļautas ģenētiski modificētas sēklas, kā arī nav 
fizisku un juridisku personu, kas Latvijā kultivē ģenētiski modificētos organismus saskaņā 
ar reģistra datiem. 

(3) Citi pieejamie pierādījumi neapstrīd „zema riska“ apzīmējumu. 

http://lv.biosafetyclearinghouse.net/
http://www.varam.gov.lv/files/text/biol_da
http://www.varam.gov.lv/files/text/biol_da
http://likumi.lv/doc.php?id=167400
http://likumi.lv/doc.php?id=256258
http://www.fao.org/docrep/008/ae574e/ae
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likums (19.12.2007.) 
(http://likumi.lv/doc.php?id=167400) 

http://likumi.lv/doc.php?id=167400
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 Ministru kabineta noteikumi Nr. 159 
(26.03.2013.) Par meža reproduktīvo 
materiālu 
(http://likumi.lv/doc.php?id=256258) 
Ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju 
reģistrs 
(http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/ge 
netiski-modificetie-organismi/genetiski-
modificeto-kulturaugu-audzetaju-
registrs.aspx) 
 
Citi avoti: 
Provizorisks pārskats par biotehnoloģiju 
mežsaimniecībā, tostarp ģenētisko 
modifikāciju, 2004. 
http://www.fao.org/docrep/008/ae574e/ae 
574e00.htm) 
 
Latvija uz pilnīga ĢMO produktu aizlieguma 
sliekšņa. Vladislavs Vorotņikovs, 2012: 
http://www.saynotogmos.org/ud2012/inde 
x.php/2012/01/06/latvia-gmo-ban/ 

 Nav pierādījumu vai faktu no atbildīgajām institūcijām par nezināmu vai iespējamu ĢM koku 
lietošanu valstī. 
Latvijā pašvaldības var lemt par ĢMO lietošanu, un daudzas ir nolēmušas neizmantot. 
 
Saskaņā ar informāciju no Latvijas Valsts mežzinātnes institūta valstī netiek audzētas 
ģenētiski modificētas kokaugu sēklas un nav iespēju audzēt vai ražot kokaugu ģenētiski 
modificētas sēklas. 
 
Saskaņā ar informāciju no institūta valstī tuvākajā nākotnē nav paredzēta ģenētiski 
modificētu sēklu vai stādījumu attīstība. 
 
Saskaņā ar ĢMO aprites likumu visām fiziskām un juridiskām personām, kas vēlas 
iesaistīties ģenētiski modificēto organismu izmantošanas aktivitātēs, jāsaņem atļauja. Latvijā 
nav bijuši iesniegti pieteikumi un izsniegtas atļaujas par ĢM koku lietošanu. Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 159 (26.03.2013.) Par meža reproduktīvo materiālu izklāsta galvenās 
prasības attiecībā uz reproduktīvo materiālu, tostarp ģenētiski modificētu reproduktīvo 
materiālu, avotu sertifikāciju un reģistrāciju un sertifikācijas un reģistrācijas procedūru. 
 
Valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par ĢMO lietošanas kontroli, nav ne informācijas, ne 
pierādījumu par ĢM koku neatļautu vai komerciālu lietošanu Latvijā. 

 

Ieteicamie kontroles pasākumi 

Nav piemērojams 

http://likumi.lv/doc.php?id=256258
http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/ge
http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/ge
http://www.fao.org/docrep/008/ae574e/ae574e00.htm
http://www.fao.org/docrep/008/ae574e/ae574e00.htm
http://www.saynotogmos.org/ud2012/inde
http://www.saynotogmos.org/ud2012/inde

