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KAS IR 
KOOPERATĪVS ?

• Ražotājiem piederoša organizācija kopīgai saražotās produkcijas pārdošanai un kopīgai ražošanā 
nepieciešamo pakalpojumu un preču iepirkšanai. 

• Kooperatīvs savu biedru interesēs var arī uzkrāt kapitālu un ieguldīt to biedru (un ne tikai) saražotās 
produkcijas tālākā pārstrādē un piegādes ķēžu paplašināšanā. 

• Kooperatīvs nestrādā kādam konkrētam investoram, tas savu darbību veic kooperatīva biedru interesēs. 

• Lai kooperatīvs darbotos efektīvi, biedriem ir jāspēj kompetenti veikt uzņēmuma īpašnieka funkcijas. 
Tas īpaši attiecas uz vadītāja izvēli un motivēšanu.



Atbilstīgo lauku 
kooperatīvu 
skaits

Piens - 24

Graudi - 15

Augļi un dārzeņi - 7 

Meži - 3

Gaļa – 1

Mājražotāji - 1

Kopā - 51



Biedru skaits 
pa nozarēm

Piens - 1819

Graudi - 2341

Augļi un dārzeņi - 135 

Meži - 760

Gaļa – 17

Mājražotāji - 36

Kopā - 5108



Apgrozījums pa 
nozarēm (milj. 
EUR)

Piens – 88,88

Graudi – 346,76

Augļi un dārzeņi – 5,88 

Meži – 8,78

Gaļa – 0,09

Mājražotāji – 0,12

Kopā – 450,51



Kāpēc dibinājām «Mežsaimnieku» ?

Lai izveidotu meža apsaimniekošanas uzņēmumu, kas ir :

• godīgs partneris meža īpašniekam, 

• kas nodrošina pilnu mežsaimniecisko ciklu,

• kas nodrošina savus biedrus ar kompetentu 
speciālistu padomu un 

• kam meža īpašnieks ar mierīgu prātu var uzticēt 
to darbu izpildi savā mežā, ko tas nevar vai negrib veikt pats.



Kooperatīva 
pirmsākumi



2015. gada 
sākums



2016. gada 
oktobris



2017. gada
marts



2021. gada 
februāris 
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Biedru 
skaits
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Kooperatīva 
«Mežsaimnieks»
biedri galvenokārt ir:

• pilsētās dzīvojoši meža īpašnieki

• un lauksaimnieki, kuriem mežkopība nav 
pamatnodarbošanās



Kāpēc 
lauksaimniekam 
būt kooperatīvā?

• Kvalificēta meža speciālista padoms un konsultācija vienmēr ir telefona zvana attālumā.

• Ir kam uzticēt mežkopības darbu plānošanu un izpildi, tai skaitā piesaistot tam Eiropas 
finansējumu.   Papildus punkti pie vērtēšanas mežkopības projektos.

• Kopīgs stādu iepirkums ļauj kooperatīva biedriem nodrošināt stādus arī tad, kad to trūkst. 

• Godīgs partneris, krājas kopšanas ciršu veikšanai, kas paveiks darbus labā mežsaimnieciskā  
kvalitātē un samaksās pēc reālā kokmateriālu iznākuma.



Kāpēc
lauksaimniekam
būt kooperatīvā?

• Esam konkurētspējīgs koksnes pircējs kailcirtēs, strādājot pēc faktiskā koksnes sortimentu 
iznākuma. 

• Kooperatīvam var uzticēt jūsu darbinieku sagatavoto un izvesto kokmateriālu pārdošanu pie 
ceļa. 

• Biedriem nepieciešamības gadījumā nodrošinām ar meža darbu veikšanu saistītās nodokļu 
konsultācijas.

• Lielākiem meža īpašniekiem esam pievilcīgi ar to, ka viņiem strādājot ar kooperatīvu vairs 
nav jāalgo pašiem savi mežkopības darbinieki. 



Lauksaimnieks pēc iestāšanās

kooperatīvā var koncentrēties uz

savu pamatbiznesu un būt drošs, 

ka viņa mežā viss ir kārtībā.



Ko nozīmē būt 
kooperatīva 
biedram?

• Jāaizpilda biedra pieteikuma anketa. Uzņemšana notiek automātiski ar 
anketas saņemšanas dienu. 

• Ja anketā izdara atzīmi ka vienreizējo iestāšanās naudu (70 eiro) un pajas 
(5,68 eiro par ha meža, aprēķina tikai par platību līdz 100 ha) vēlas maksāt no 
pirmā apaļkoku darījuma, mēs rēķinu nepiestādām.  

• Nekādu ikgadēju biedru naudu mums nav. 

• Ja biedrs vēlas izstāties no kooperatīva, viņš iesūta iesniegumu un mēs 
izmaksājam viņa iemaksāto paju izpirkšanas naudu. Līdz šim izstājušies tikai 
daži. 



Eiropas 
konsultācijas



www.mezsaimnieks.lv

Paldies par uzmanību!


