
Meža īpašnieku kooperācija Latvijā 
un kur esam šobrīd?

2018. gada 5. decembris





Meža īpašnieku kooperatīvu apgrozījums citās 
valstīs

Somija 7 miljardi eiro

Zviedrija 2,5 miljardi eiro

Vācija 0,8 miljardi eiro

Norvēģija 0,4 miljardi eiro



Somijā

Viena liela kooperatīvā sabiedrība

Vairāk kā 100 tūkstoši biedru

5,3 miljoni hektāru

18 miljoni kubikmetru koksnes 
jeb 31% no koksnes tirgus



Zviedrijā

Piecas kooperatīvās sabiedrības

Vairāk kā 100 tūkstoši biedru (katrs trešais 
īpašnieks)

6,4 miljoni hektāru

25 miljoni kubikmetru koksnes jeb

27% no koksnes tirgus



Norvēģijā

Astoņas kooperatīvās sabiedrības

40 tūkstoši biedru

3,5 miljoni hektāru

9 miljoni kubikmetru koksnes  

jeb 75% koksnes tirgus



Meža īpašnieku kooperatīvi

MPKS «Mežsaimnieks» (Alsunga, 2012)

MPKS «Vidzeme» (Madona, 2012)

MPKS «L.V. Mežs» (Inčukalns, 2013)

MPKS «Ūsiņš» (Ogre, 2014)

MPKS «Mūsu mežs» (Saldus 2016)



Kas ir sasniegts trijos aktīvajos 
kooperatīvos?

Biedru skaits uz 31.08.2018 – 484

Hektāri biedru īpašumā uz 31.08.2018 – 13 
tūkstoši hektāru

Pārdotās koksnes apjoms (šī gada prognoze) – 140 
tūkstoši m3

Apgrozījums (šī gada prognoze) – 7,7 miljoni eiro



Biedru skaits uz 31.08.2018
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Apgrozījums (2018-prognoze)
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Pārdotās koksnes apjoms (2018-prognoze)
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Mūsu paveiktais kopš 2012. 
gada



Kooperatīva pirmssākumi



2015. gada sākums



2016. gada oktobris



2017. gada marts





Saimnieciskā darbība

•

MPKS «Mežsaimnieks» apgrozījums (eiro)

2012 – 12 tūkstoši

2013 – 69 tūkstoši

2014 – 170 tūkstoši

2015 – 780 tūkstoši

2016 – 1,5 miljoni 

2017 – 2,8 miljoni

2018. gada plāns – 5 miljoni 



Biedru skaits

2012 – 18

2013 – 18

2014 – 32

2015 – 58

2016 – 112

2017 - 203

2018. gada prognoze – 350 



Pārdotā koksne

2012 – 0,4 tūkstoši

2013 – 1,3 tūkstoši

2014 – 4,2 tūkstoši

2015 – 20 tūkstoši

2016 – 32 tūkstoši

2017 – 62 tūkstoši

2018. gada plāns – 100 tūkstoši 



Īpašnieku ieguvumi

Ilgtermiņa sadarbības partneris visā meža 
apsaimniekošanas ciklā (neesam ieinteresēti tikai 

zāģēšanā)

Tā kā organizācija pieder pašiem meža īpašniekiem, vienota 
pieeja visiem biedriem (nešķirojam īpašniekus zinošajos un 

nezinošajos)

Pakalpojumus sniedz pakalpojumu sniedzēji, kas ir darbā 
pārbaudīti un prognozējami

Patstāvīga klātbūtne tirgū nodrošina optimālo sortimentu 
ražošanu, labākus cenas un uzmērīšanas nosacījumus



Īpašnieku ieguvumi

Apmācības un semināri



Īpašnieku ieguvumi



Izaicinājumi

Jaunu biedru piesaiste

Pašu kapitāla uzkrāšana

Apgrozāmo līdzekļu finansēšana

LVM GEO mežsaimniecības plānošanas sistēmas ieviešana

Koksnes cenu svārstības un ar tām saistītie riski

Konkurentu darbība tirgū



Normatīvās vides izaicinājumi

Pieguļošo īpašumu īpašnieku kontaktinformācijas 
nepieejamība

Smagnēja procedūra kooperatīva biedru taksācijas datu 
pieslēgšanai LVM GEO

Ar īpašniekam nekontrolējamu jaunu saimnieciskās 
darbības noteikšanu saistītie mežkopības riski



Paldies par uzmanību!


