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Ievads 
AS „Latvijas valsts meži” (LVM) meža apsaimniekošanas plānošana ietver plašu 

darbību klāstu - sākot ar priekšlikumu sagatavošanu LVM stratēģijai un meža 

apsaimniekošanas apjomu noteikšanu līdz pat izvietošanai mežaudzes (objekta) 

mērogā. Meža apsaimniekošanas plānošana rezultātu kopums tabulu, grafiku, karšu, 

vadlīniju formā - Meža apsaimniekošanas plāns (MAP), ievietots noteiktās LVM 

informācijas sistēmās (GEO, Grifs, servera mapes).  

LVM MAP tiek aktualizēts katru gadu. To apstiprina LVM Valde. Meža 

apsaimniekošanas plānošanas process tiek aprakstīts „Meža apsaimniekošanas 

plānošanas procedūrā”. 

 Lai nodrošinātu Latvijas sabiedrības līdzdalību meža apsaimniekošanas 

plānošanā, tiek sagatavots MAP kopsavilkums katram LVM reģionam 

(mežsaimniecībai)  

MAP kopsavilkums satur informāciju par plānoto meža apsaimniekošanu: LVM 

meža apsaimniekošanas stratēģijas mērķus (ekonomiskos, vides, sociālos), meža 

resursu novērtējumu, meža apsaimniekošanas darbību apjomu un izvietojumu, 

pasākumus vides vērtību saglabāšanā, iepriekšējā perioda meža apsaimniekošanas 

darbību un vides monitoringa pārskatu u.c. sabiedrībai nozīmīgu informāciju. MAP 

kopsavilkums satur atsauces uz LVM iekšējiem normatīviem aktiem. Tas tiek 

aktualizēts ne retāk, kā reizi 5 gados vai ikreiz, kad būtiski mainās meža 

apsaimniekošanas apjoms, meža apsaimniekošanas metodes un/ vai normatīvo aktu 

nosacījumi meža apsaimniekošanā. Katru gadu tiek aktualizēti MAP kopsavilkums 

atšķirīgi apsaimniekojamās teritorijās (ekomežos), kā arī pārskats par iepriekšējā 

perioda meža apsaimniekošanu un vides monitoringu. 

MAP kopsavilkums ir pieejams publiski interneta vietnē: 

http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/mezu-apsaimniekosanas-

plani/2224-ziemellatgales-mezsaimniecibas-meza-apsaimniekosanas-plani . Interešu grupu 

un vietējās sabiedrības (iedzīvotāju) priekšlikumi un komentāri tiek izvērtēti, un 

informācija par LVM rīcību tiek pievienota MAP kopsavilkumam 1 mēneša laikā pēc 

to iesniegšanas, nepieciešamības gadījumā atkārtoti konsultējoties.  

 

  

http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/mezu-apsaimniekosanas-plani/2224-ziemellatgales-mezsaimniecibas-meza-apsaimniekosanas-plani
http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/mezu-apsaimniekosanas-plani/2224-ziemellatgales-mezsaimniecibas-meza-apsaimniekosanas-plani
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1. Apsaimniekojamās teritorijas un resursu raksturojums  

1.1. Apsaimniekojamās teritorijas un apstākļu īss raksturojums 

1.1.1. Zemes lietošanas un īpašuma tiesības 

LVM dibināta 1999.gada oktobrī saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta rīkojumu. LVM darbības mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu valsts meža 

apsaimniekošanu, vienlaicīgi gūstot maksimāli iespējamos ienākumus īpašniekam – 

valstij.  

LVM apsaimnieko valstij piederošo zemi 1,62 miljonu hektāru platībā, tai skaitā 

1,59 miljonu hektāru meža zemes, no kurām 1,40 miljoni hektāru ir mežs, no tām 

Ziemeļlatgales mežsaimniecībā atrodas 206.6 t.ha, no kuriem 163.6 t.ha ir mežs. 

Valdījuma tiesības LVM pieder pamatojoties uz: 

a) Meža likuma 4.panta 2.daļu kurš nosaka, ka:,, Valstij piekrītošās un valsts 

īpašumā esošās uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatā 

ierakstītās meža zemes apsaimniekošanu un aizsardzību veic akciju sabiedrība 

"Latvijas valsts meži", kas nodibināta valsts meža īpašuma pārvaldīšanai un 

apsaimniekošana”. 

b) Valsts meža dienesta (turpmāk- VMD) likuma pārejas noteikumu 3.punktu. 

c) 2000. gada 3.janvāra līgumu starp VMD un LVM. 

d) LVM kopš 2002.gada iepērk zemes mežsaimnieciskajai ražošanai, un uz 

2014.gada 1.janvāri LVM īpašumā ir 6074.2 ha zemes, tai skaitā 5332.4 ha 

meža zemes, no kurām 4182,9 ha ir mežs. Ziemeļlatgales mežsaimniecības 

teritorijā  iepirkti 1470.1 ha zemes, no kuriem mežs sastāda 1129.7 ha. 

 

1.1.2. Kopējā platība, tās raksturojums 

Ziemeļlatgales MS atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā un apsaimnieko valstij 

piederošo meža zemi 206.6 tūkstoši ha platībā, t.sk. 163.6 tūkstoši ha meža, kuri ir 

izvietoti 18 novadu teritorijās. Ziemeļlatgales mežsaimniecība  robežojas ar četrām 

mežsaimniecībām: Austrumvidzemes, Rietumvidzemes, Vidusdaugavas un 

Dienvidlatgales . Mežsaimniecība sastāv no 7 meža iecirkņiem un tās administratīvais 

centrs atrodas : Rēzeknes novads, Vērēmu  pagasts, Lejas Ančupāni  ,,Mežrozēs’’. 

Ziemeļlatgales mežsaimniecības iecirkņi : 

- 22821 Madonas, 26.1 tūkst.ha, 

- 22822 Lubānas, 33.1 tūkst.ha, 

- 22823 Žīguru, 27.5 tūkst.ha, 

- 22824 Balvu, 31.7 tūkst.ha, 

- 22825 Rēzeknes, 27.3 tūkst.ha, 

- 22826 Kārsavas, 30.2 tūkst.ha, 

- 22827 Ludzas, 30.5 tūkst.ha 

Lielākās pilsētas – Rēzekne, Madona, Gulbene, Ludza, Balvi, Kārsava, Viļaka. 

Ziemeļlatgales MS austrumos robežojas ar Krieviju un nedaudz ar Baltkrieviju. 

Mežsaimniecību šķērso izdevīgi kravu transportēšanas ceļi, kas savieno Krieviju un 

citas Austrumeiropas valstis ar Rietumeiropas valstīm. 
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1.attēls Mežsaimniecību teritoriju izvietojums 

 

 

2.attēls Meža iecirkņu izvietojums pa novadiem Ziemeļlatgales MS teritorijā 

 

Latvijas reljefa lielformas ir augstienes un zemienes. Mežsaimniecības teritorijas 

lielākā daļa atrodas Latgales augstienē, Mudavas zemienē,  Austrumlatvijas zemienē 

un nedaudz Vidzemes augstienē. Mežsaimniecības teritorijā atrodas Latvijas  augstākie 

reljefa punkti - Gaiziņkalns (311,6m.v.j.l) , Lielais Liepukalns (289.3 m.v.j.l.), 

Nesaules kalns (284 m.v.j.l.). 

Austrumlatvijas zemienes klimats ir mēreni silts un vidēji mitrs. Nokrišņu 

daudzums ir 550 - 600 mm gadā. Sniega segas biezums ir 25 - 35 cm, tā saglabājas līdz 

130 dienām. Bezsala periods ilgst aptuveni 125 - 140 dienas. Daudzie purvi 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Klimats
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izveidojušies, aizaugot senezeriem vai pārpurvojoties plakanajām ūdensšķirtņu 

teritorijām un starppauguru ieplakām. Zemie purvi izveidojušies plašajos reljefa 

pazeminājumos, bet augstie purvi - pārsvarā ūdensšķirtņu rajonos. Austrumlatvijas 

zemienē aug dažāda tipa meži, pārsvarā vēris, kuru mitrākās vietās nomaina purvājs un 

dumbrājs. Augstākās vietās izplatīts mētrājs un sils. Gar Aivieksti aug ozoli, bet 

Lubāna līdzenumā - gāršas, apšu un bērzu meži.  

Latgales augstiene ir visplašākā Latvijas augstiene, tā atrodas Latvijas 

austrumdaļā. Latgales augstienē dominē dažādas formas un izmēra pauguru reljefs, kas 

bieži vien veido samērā sarežģītas kombinācijas ar ezeru ieplakām. Pauguru absolūtais 

augstums augstienes malās ir 145 - 150 m, bet vidusdaļā - 280 m. Latgales augstienes 

klimats ir kontinentāls un nedaudz atšķiras no tuvējo zemieņu klimata. Ziema tur 

auksta: janvārī vidējā temperatūra apmēram -7, -7,5°, temperatūras minimums 

dienviddaļā var sasniegt -43° (Dagdā). Jūlija vidējā temperatūra ziemeļrietumos ir 

16,5°, dienvidos - līdz 17,4°, maksimums - 35°. Latgales augstienē atrodas Lielais 

Liepukalns. 

Mudavas zemieni klāj 8 - 20 m biezs kvartāra nogulumu slānis. Reljefs zemienes 

ziemeļdaļā ir līdzens, bet dienviddaļā pārsvarā viļņots. Virsu vietām saposmo šauri, 

līdz 3 km gari, 6 - 15 m augsti izlocīti vaļņi, kas atgādina osus. Starp pacēlumiem 

atrodas 3 - 4 km plati un 20 km gari pazeminājumi. Zemienē ir izdalīti divi apvidi - 

Abrenes nolaidenums un Zilupes līdzenums. Mudavas zemienes klimats ir mēreni 

kontinentāls ar vislielāko kontinentalitātes pakāpi Latvijā. Nokrišņu daudzums 

sasniedz 550 - 600 mm gadā. Sniega sega šeit turas 120 - 130 dienas, bet bezsala 

periods ilgst 130 - 140 dienas. Veģetācijas periods ilgst apmēram 175 dienas. Daudz 

purvu, galvenokārt augstie un pārejas purvi, ar līdz 8 m biezu kūdras slāni. Apmēram 

20 % teritorijas aizņem meži. Zemienes dienviddaļa ir stipri pārpurvojusies. Zemieni 

šķērsojošām upēm - Veļikajas pietekām (Vjadai, Kirai, Rītupei, Ludzai un Zilupei) - ir 

tranzīta raksturs. Dienviddaļā atrodas vairāki lieli, pārsvarā zāļu purvu masīvi - Kreiču 

(35,4 km2), Zabolotjes (24,2 km2) u.c. 

Vidzemes augstienes pamatā ir augsts pamatiežu pacēlums, ko sedz Latvijā 

visbiezākā kvartāra nogulumu sega — vidēji 80 m, bet atsevišķās vietās pat līdz 120—

170 m bieza. Tāpēc pamatieži atsedzas tikai atsevišķās vietās augstienes pakājē. 

Vidzemes augstienes vidējais augstums ir 250 m. Vidzemes augstienes klimatam 

raksturīgas zemas janvāra (−6 °C) un jūlija (+16,5 °C) temperatūras, liels nokrišņu 

daudzums (750 mm) un apmākušos dienu skaits, ziemā — bieza sniega sega. Bezsala 

periods — 120—135 dienas. Vidējais sniega segas biezums visā augstienē pārsniedz 

40 cm, bet austrumu grēdās — 50 cm. Austrumu grēdās sniega sega ir par 20 cm 

biezāka nekā apkārtējās zemienēs. Rajona augstākajās vietās sniega sega nokūst 

mēnesi vēlāk nekā Viduslatvijas zemienēs un Rīgas apkārtnē. Sniega ūdens krājumi 

pavasarī augstākajās vietās pārsniedz 125 mm, un tie ir divas reizes lielāki nekā 

Viduslatvijas zemienēs. Gada noteces slāņa biezums visā augstienē pārsniedz 350 mm, 

austrumu grēdās — 380 mm. 

Iekšzemes ūdeņus iedala pazemes ūdeņos un virszemes ūdeņos. Pazemes ūdeņi ir 

viena no lielākajām Latvijas dabas bagātībām. Gruntsūdeņi ir pazemes ūdeņu virsējais 

slānis, kas parasti atrodas kvartāra perioda nogulumos virs ūdens mazcaurlaidīgiem 

http://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%93ris
http://lv.wikipedia.org/wiki/Purv%C4%81js
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sils
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Klimats
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ziema
http://lv.wikipedia.org/wiki/Janv%C4%81ris
http://lv.wikipedia.org/wiki/Temperat%C5%ABra
http://lv.wikipedia.org/wiki/Dagda
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABlijs
http://lv.wikipedia.org/wiki/Klimats
http://lv.wikipedia.org/wiki/Purvs
http://lv.wikipedia.org/wiki/Me%C5%BEs
http://lv.wikipedia.org/wiki/Upe
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BCikaja
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vjada
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kira
http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABtupe
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ludza_%28upe%29
http://lv.wikipedia.org/wiki/Zilupe_%28upe%29
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sniegs
http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga
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iežiem, piemēram, māla slāņiem. Ūdenim plūstot pa šiem slāņiem, vietās, kur slāņi 

iznāk Zemes virspusē, veidojas avoti. Mežsaimniecības teritorijā atrodas Bolēnu avots 

(2 km no Gaiziņkalna), kas ir visaugstākais avots Latvijā (262 m). 

Mitrā klimata, relatīvu līdzenā reljefa un teritorijas ģeoloģiskā uzbūvēs ietekmē 

Latvijā izveidojies blīvs upju tīkls. Latvijas upju tīklu veido vairāk nekā 12 400 upju. 

Caur Ziemeļlatgales MS tek -Aiviekste, Pededze, Rēzekne, Malta, Tilža, Iča, Zilupe, 

Ludza, Vjada un citas upes.  

Latvija ir ezeriem bagāta zeme. Valstī ir 2256 ezeri, kuri lielāki par 1ha. Latvijā 

dominē nelielie ezeri, jo tikai 16 ezeri ir lielāki par 1000 ha vai 10 km², tomēr tas 

sastāda 42 % no kopējās ezeru platības. Viena no bagātākajām ar ezeriem ir augstienēs. 

Latgales augstieni dēvē par „zilo ezeru zemi”. Latvijā kopumā raksturīgs, ka augstienēs 

ir vairāk ezeru, bet mazāk to ir līdzenumos. Ziemeļlatgales mežsaimniecības teritorijā 

atrodas vai tai piegulst Lubāna ezers (80.7 km2 ),  Rāznas ezers ( 57.6 km2 ),  Cirmas 

ezers.  

Purvi aizņem 4,7% no valsts teritorijas. Pēc tipiem purvi sadalās šādi: 69% no 

purvu kopplatības aizņem augstie purvi, 28,5% — zemie purvi un 1,8% — pārejas 

purvi. Sevišķi daudz purvu ir Austrumlatvijas zemienē, kur stipri pārpurvotajā 

Aiviekstes krastu un Lubāna ezera apkaimē izveidojušies lieli purvu masīvi, kas iekļauj 

ezeru no visām pusēm. Lielākie purvi ir Salas purvs (6225 ha), Bērzpils purvs (5100 

ha), Baltie klāni (4064 ha), Lagaža-Šņitkas (3880 ha), Malmutas-Zamaru (2397 ha), 

Īdeņu (2145 ha), Lubānas purvs (1966 ha), Suļagola (1900 ha). Nedaudz tālāk no 

Lubāna ezera atrodas Teiču purvs (18 670 ha; lielākais purvs Latvijā) un Strūžānu 

purvs (4654 ha). 

 
1.1.3. Mežainums, īpašnieku struktūra Latvijā 

Latvija pēc mežainuma ierindojas ceturtajā vietā Eiropas Savienībā, mūs apsteidz 

vien Somija (77%), Zviedrija (76%) un Slovēnija (63%). Vidēji 41% no Eiropas 

Savienības valstu teritorijas klāj meži. Salīdzinot ar 1923.gadu, kad Latvijā mežainums 

bija vien 27%, šobrīd mežainums ir gandrīz dubultojies, sasniedzot 52% apmēru1.  

 

3.attēls  Meža platību un mežainuma dinamika no 1923.-2010.gadam2 

                                                           
1 LVM taktiskais plāns 2014.-2018.gadam 
2 Datu avots buklets ‘Meža nozare 20 Latvijas neatkarības gados’, kurā datu avots 1990-201 MSI un 1923-1990 Meža 
fonds 
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Pēc VMD sniegtās informācijas šobrīd Latvijā gandrīz puse jeb 49,7% mežu ir 

valsts īpašumā, savukārt otra puse meža platību ir aptuveni 150 tūkst privāto meža 

īpašnieku, uzņēmumu, pašvaldību un baznīcu īpašumā.  

 

 

4.attēls  Meža īpašnieku skaits Latvijā sadalījumā pēc īpašuma formas (avots: 

Zemkopības ministrija) 

 

Latvijā lielākie meža īpašnieki pēc apsaimniekošanā esošās platības ir AS 

Latvijas valsts meži (1,62 miljoni hektāru), SIA Bergvik Skog (0,10 miljoni hektāru), 

SIA Rīgas meži (0,067 miljoni hektāru), SIA Skogssallskapet (0,06 miljoni hektāru) un 

SIA Foran Real Estate (0,056 miljoni hektāru). Privāto meža īpašnieku skaits Latvijā ir 

viens no augstākajiem Eiropā – to skaits veido aptuveni 7,5% no kopējā iedzīvotāju 

skaita3. Privāto meža īpašnieku skaitu dažādos Latvijas rajonos var redzēt 5.attēlā.  

 

5.attēls  Privāto meža īpašnieku skaits Latvijas rajonos4 

 

                                                           
3 Pēc Centrālās statistikas pārvaldes publicētās informācijas Latvijā uz 01.01.2013. dzīvoja 2,023 miljons iedzīvotāju 
4 avots: Latvijas Meža īpašnieku biedrība 
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Vidējā viena meža īpašuma platība Latvijā ir 8,4 ha. Vissadrumstalotākie meža 

īpašumi ir Latgalē. Privāto meža īpašumu struktūras dinamiku dalījumā pēc īpašuma 

lieluma var redzēt 6.attēlā.  

 

6.attēls Privāto meža īpašumu struktūras dinamika5 

Salīdzinot ar 2003.gadu, meža īpašumu struktūra ir kļuvusi daudz 

sadrumstalotāka, bet tai pašā laikā ir palielinājies to īpašumu apjoms, kuru platība ir 

lielāka par 50 hektāriem. Aptuveni 10% no privātajiem mežu īpašumiem pieder 

ārvalstu uzņēmumiem vai privātpersonām, lielākais ārvalstu mežu īpašnieks ir jau 

iepriekš minētais SIA Bergvik Skog, kuram pieder vairāk nekā 100 tūkstoši ha 

apsaimniekojamo zemes īpašumu, no kuriem divas trešdaļas ir mežs ar kopējo koksnes 

krāju 8,2 miljoni kubikmetru. SIA Bergvik Skog ietilpst Zviedrijas Bergvik Skog 

grupā. 

 

1.1.4. Sociālo un ekonomisko apstākļu apraksts  

2012. gada sākumā Latvijas administratīvi teritoriālo iedalījumu veidoja 119 

administratīvās teritorijas, kurās pašvaldības savas kompetences ietvaros realizē 

pārvaldi. Kā koordinācijas un sadarbības institūcijas starp pašvaldībām un starp 

pašvaldībām un valsts institūcijām Latvijā pastāv un darbojas pieci plānošanas reģioni 

– Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales plānošanas reģions.  

                                                           
5 avots: Latvijas Meža īpašnieku biedrība 
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7.attēls Plānošanas reģionu izvietojums Latvijas teritorijā 

 

Plānošanas reģionos ietilpstošās administratīvās teritorijas Ziemeļlatgales 

mežsaimniecībā 2012. gada sākumā6. 

1.tabula 

Vidzemes plānošanas reģions: Latgales plānošanas reģions: 

Alūksnes novads Rēzeknes novads 

Cesvaines novads Baltinavas novads 

Ērgļu novads Balvu novads 

Gulbenes novads Ciblas novads 

Lubānas novads Dagdas novads 

Madonas novads Kārsavas novads 

Varakļānu novads Ludzas novads 

 Rugāju novads 

 Viļakas novads 

 Viļānu novads 

 Zilupes novads 

 

Informācijas uzskaites mērķiem Latvijā tiek izmantoti seši statistiskie reģioni – 

Rīgas, Pierīgas, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales statistiskais reģions. 

Statistiskie reģioni ir mazākās teritoriālās vienības, par kurām Latvijā tiek apkopota un 

analizēta statistikas informācija atbilstoši Eiropas statistiski teritoriālo vienību 

klasifikācijai (NUTS 3 līmenim)7.  

                                                           
6 2009.gada 5.maija MK noteikumi Nr.391 Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām 
7 Saskaņā ar 28.04.2004. MK rīkojumu Nr. 271 „Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām 

administratīvajām vienībām” un, lai izpildītu 26.05.2003. pieņemtās Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības 
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LVM mežsaimniecību (reģionu) robežas atšķiras no statistisko reģionu robežām. 

Ziemeļlatgales mežsaimniecība ietilpst Vidzemes un Latgales statistikas reģionos. 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk CSP) datiem Latvijas 

iedzīvotāju skaits izmaiņas no 2000.-2013.gadam (uz 1.janvāri) ir sekojošas: 

 

Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas Latvijā un Ziemeļlatgales mežsaimniecību ietekmējošos 

statistiskajos reģionos - reģions, gads un rādītāji8 

2.tabula 

Statistikas 

reģions 

Iedzīvotāju 

skaits 2000.gadā 

Iedzīvotāju 

skaits 2013.gadā  

Izmaiņa (+/-) Izmaiņa % 

Latvija 2381715 2023825 -357890 -15.0 

Vidzemes 256087 205949 -50138 -19.6 

Latgales 385660 292674 -92986 -24.1 

 

2013. un 2000. gada CSP datu salīdzinājums liecina, ka Latvijā 14 gadu laikā 

iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 358 tūkstošiem jeb par 15%. Iedzīvotāju skaita 

samazinājums ir noticis gan iedzīvotāju dabiskās kustības (mirušo skaitam pārsniedzot 

dzimušo skaitu), gan starptautiskās migrācijas ietekmē. Iedzīvotāju mirstība visā 

aprakstītajā laika posmā ir bijusi lielāka par dzimstību, un rezultātā iedzīvotāju skaits ir 

samazinājies par 134 tūkstošiem, savukārt emigrācijas ietekmē iedzīvotāju skaits ir 

sarucis par 224 tūkstošiem cilvēku.  

Statistisko reģionu griezumā iedzīvotāju skaits 2013. gadā, salīdzinot ar 2000. 

gadu, visvairāk ir samazinājies Latgales reģionā (par 24.1 %), mērenāk – Vidzemes 

reģionā (par 19.6 %) un Kurzemes reģionā (par 18.5 %), mazāk – Zemgales reģionā 

(par 15.1 %) un Rīgas reģionā (par 16.0%), nosacīti palicis tas pats Pierīgas reģionā 

(palielinājies par 0.3%). 

Balstoties uz CSP datiem, tiek pārrēķināti dažādi ekonomiskie un sociālie 

indikatori, kas atspoguļo parādību izplatību uz vienu (vai tūkstoti un tml.) iedzīvotāju. 

Ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazinājumu, daudzi rādītāji, piemēram, iekšzemes 

kopprodukta un nodarbinātības rādītāji būs augstāki un uzrādīs labāku sniegumu. Tāpat 

atspoguļosies arī pretējas tendences, piemēram, aprēķinot likumpārkāpumu skaitu uz 

tūkstoš iedzīvotājiem. 

  

                                                                                                                                                                        
Padomes regulas Nr. 1059/2003 „Par vienotas teritoriālo vienību klasifikācijas ieviešanu statistikas mērķiem (NUTS)” 

prasības par maksimāli pieļaujamo iedzīvotāju skaitu NUTS 3 līmenī – 800 000. 
8 http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaji-datubaze-30028.html Atskaite ISG032 

http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaji-datubaze-30028.html
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Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs 2000.gadā  un 2013.gadā Ziemeļlatgales 
mežsaimniecību ietekmējošos reģionos 9 

3.tabula 

 

  

2000.gads, atsevišķu tautību īpatsvars, % 

Latvieši Krievi Baltkrievi Ukraiņi Poļi Lietuvieši Čigāni 
Citas 
tautības 

LATVIJA 57.7 29.6 4.1 2.7 2.5 1.4 0.3 1.7 

Vidzemes 
reģions 83.8 11 1.6 1 0.9 0.4 0.2 1.1 

Latgales reģions 43.1 40.4 6 1.5 7.2 0.6 0.3 0.9 

  

2013.gads, atsevišķu tautību īpatsvars, % 

Latvieši Krievi Baltkrievi Ukraiņi Poļi Lietuvieši Čigāni 
Citas 
tautības 

LATVIJA 61.1 26.2 3.5 2.3 2.2 1.3 0.3 3.1 

Vidzemes 
reģions 86.1 9.3 1.4 0.9 0.7 0.4 0.2 1 

Latgales reģions 45.1 37.7 5.3 1.3 6.7 0.6 0.4 2.9 

 

Lai gan latviešu skaits pret 2000.gadu kopumā ir samazinājies, to īpatsvars 

salīdzinājumā ar citām tautībām ir palielinājies. 2013.gada sākumā Latvijā bija 61,1% 

latviešu tautības iedzīvotāju. Tikmēr nedaudz ir samazinājies krievu tautības 

iedzīvotāju skaits - ja 2000.gadā bija 29,6%, 2013.gada sākumā tie bija 26,2%. Citu 

tautību iedzīvotāju skaits arī nedaudz samazinājies.  

Pavisam Latvijā 2013.gada sākumā bija 1,23 miljoni latviešu, 531 324 krievu, 70 

368 baltkrievu un 46 412 ukraiņu tautības iedzīvotāji, kā arī 44 547 poļu un 25 816 

lietuviešu.  

Nodarbinātības līmenis atspoguļo nodarbināto iedzīvotāju īpatsvaru iedzīvotāju 

kopskaitā, procentos 2012. gadā nodarbināto iedzīvotāju skaits valstī salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem gadiem pieauga – pēc krituma 2010. gadā notika pagrieziens pozitīvā 

virzienā. 

Aplūkojot situāciju statistiskajos reģionos 2012. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo 

periodu, nodarbinātības līmenis ir paaugstinājies visos reģionos. Augstākais 

nodarbinātības līmenis bija Rīgas reģionā (60,1 %), tam sekoja Pierīgas reģions (58%), 

pārējos reģionos nebija tik strauja pieauguma. 

Nodarbinātības rādītājam pretējs ir darba meklētāju skaits. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu 2012. gadā darba meklētāju skaits valstī turpina samazināties (skatīt 

tabulu) un sasniedza 15%, augstākais darba meklētāju īpatsvars pretstatā 

nodarbinātības līmenim vērojams Latgales reģionā (20,7%), kā arī Zemgales reģionā 

(17,3%).  

  

                                                           
9 http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaji-datubaze-30028.html Atskaite 191 

http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaji-datubaze-30028.html
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Nodarbinātības līmenis, darba meklētāju īpatsvars (%)10 

4.tabula 
Statistikas reģions 

2002 2007 2010 2012 

Nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā 

Latvija 54.4 61.6 52 56.1 

Vidzemes reģions 55.6 56.9 50.9 52.1 

Latgales reģions 46 55.4 48.9 49.6 

Darba meklētāju īpatsvars atbilstošās vecuma grupas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā 

Latvija 12 6.1 19.5 15 

Vidzemes 10.5 6.8 15.4 15.8 

Latgales 17.1 8.5 19.2 20.7 

 

Iekšzemes kopproduktu (IKP) var uzskatīt par vienu no galvenajiem teritorijas 

ekonomiskās attīstības rādītājiem. Valsts IKP ir tās teritorijā saražoto gala produktu un 

pakalpojumu summārā vērtība gada laikā, pieskaitot arī valsts iedzīvotāju ārpus 

robežām saražoto. IKP apjomu aprēķina gan faktiskajās, gan arī salīdzināmajās cenās. 

Salīdzināmajās cenās veiktā IKP aprēķinā netiek ņemta vērā cenu svārstību ietekme, 

un tas dod iespēju kvalitatīvāk izvērtēt IKP izmaiņas attīstības dinamikas noteikšanai 

un pilnīgāk raksturot ekonomiskās pārmaiņas. IKP dati tiek rēķināti 2000. gada 

salīdzināmajās cenās, un to lielums ir aptuveni divreiz mazāks nekā šī brīža faktiskajās 

cenās.  

2011. gadā IKP uz vienu iedzīvotāju Latvijā faktiskajās cenās bija Ls 6934, 

Aplūkojot situāciju statistiskajos reģionos, tradicionāli vislielākais tas ir Rīgas reģionā 

(Ls 10945), savukārt vismazākais Latgales reģionā (Ls 3937). Apskatot rādītāja 

dinamiku uz vienu iedzīvotāju, jāņem vērā, ka tā palielinājums saistīts ne tikai ar 

pozitīvu tendenci – IKP apjoma pieaugumu, bet arī ar negatīvu tendenci – Latvijas 

iedzīvotāju skaita samazināšanos. 

Jau kopš 90. gadu sākuma, kad Latvijā sāka masveidā dibināt nelielas 

kokzāģētavas, meža nozare bijusi viens no galvenajiem darba devējiem lauku reģionos. 

Arī šobrīd vairākums nelielo apdzīvoto vietu valstī saglabājušās, tikai pateicoties 

apkārtnē esošajiem kokapstrādes uzņēmumiem, kas cilvēkus nodrošina ar darbu un 

tādā veidā veicina arī daudzu pakalpojuma sniedzēju izdzīvošanu. Pretējā gadījumā 

pēdējos gados vērojamā darbaspēka aizplūšana uz ārzemēm būtu vēl daudz izteiktāka.  

Vislielākais nodarbināto skaits meža un kokapstrādes nozarē bija 2004./2005. 

gadā, kad ražošanā, mežsaimniecībā un mežizstrādē kopā strādāja gandrīz 80 000 

cilvēku. Tūlīt pēc tam gan sekoja diezgan strauja nodarbināto skaita samazināšanās, 

kas galvenokārt skaidrojama ar ražošanas mehanizācijas un saimnieciskās darbības 

efektivitātes palielināšanos.  

Veiksmīgi pārvarot krīzi un uzņēmumiem atjaunojot iepriekšējās ražošanas 

jaudas, 2010. gadā kokrūpniecībā strādājošo skaits pamazām atkal nedaudz 

palielinājās. Šobrīd Latvijas meža nozare tiešā veidā nodarbina ap 52 000 cilvēku, taču 

                                                           
10 http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/nodarbinatiba-un-bezdarbs-galvenie-raditaji-30263.html 
atskaite NBG04 

http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/nodarbinatiba-un-bezdarbs-galvenie-raditaji-30263.html
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netieši tiek nodrošināts darbs vēl apmēram 30 000 darbinieku tādās nozarēs kā 

transporta pakalpojumi, metālapstrāde, izglītība, zinātne, būvniecība, enerģētika11.  

 

Iekšzemes kopprodukts statistiskajos reģionos  uz vienu iedzīvotāju, latos * 12 

5.tabula 
Statistikas 

reģions 2002 2007 2011 

Latvija 2468 6688 6934 

Vidzemes 1514 4217 4607 

Latgales 1202 3370 3937 

* - Pārrēķinam EUR izmantojams oficiālais Latvijas bankas kurss 1 EUR ir 0,702804 

lati. 

2012. gadā Latvijas ekonomikā turpinājās izaugsmes pazīmes – salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu palielinājās IKP rādītāji, samazinājās darba meklētāju īpatsvars 

ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā.  

Statistisko reģionu datu analīze liecina, ka starp teritorijām pastāv ievērojamas 

sociālekonomiskās atšķirības, un, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, situācija pamatā 

nav krasi mainījusies. Līdzīgi kā iepriekšējo gadu attīstības rādītājos Latgales reģions 

sociālekonomiskās attīstības ziņā visvairāk atpaliek no citiem reģioniem13.  

 

1.2. Teritorijas iedalījums zemes grupās  

6.tabula 

Meža zemes (ha) Nemeža Platība 

Mežs Purvi Lauces Pārpl. Meža infrastruktūras objekti zemes 
(ha) 

Kopā (ha) 

    Ceļi Stigas Grāvji Citi   

163560.2 30681.5 1633.4 316.3 1471.8 1351.4 3438.5 3.3 4172.6 206633.2 

79.2 % 14.7% 0.8% 0.2% 0.7% 0.7% 1.7% 0.0% 2.0% 100.0% 

 

Ziemeļlatgales mežsaimniecības apsaimniekojamās teritorijā lielāko daļu jeb 

79.2 % zemju aizņem mežs, atlikušo daļu veido – 14.7 % purvi, 2.8 % zeme zem meža 

infrastruktūras objektiem. Nemeža zemes aizņem salīdzinoši mazu daļu jeb 2 % no 

apsaimniekošanā esošajām zemēm. 

 

  

                                                           
11 Buklets „ Meža nozare Latvijas 20 neatkarības gados” 
12 http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iekszemes-kopprodukts-galvenie-raditaji-30248.html 
atskaite KG021 
13 VARAM, VRAA Pārskats Reģionu attīstība Latvijā 2011, 145.lpp 

http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iekszemes-kopprodukts-galvenie-raditaji-30248.html
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1.3. Meža sadalījums pa valdošajām sugām  

7.tabula 

Valdošās sugas 2014.g. 2002.g. 

  Platība (ha) % no mežs  
platības 

Platība 
(ha) 

% no 
mežs  

platības 

 Skuju koki 97297.8 59.5 97114.1 60.0 

 01 - Priede 63471.5 38.8 63174.0 39.1 

 03 - Egle 33764.2 20.6 33876.6 20.9 

 13 - Lapegle 62.1 0.0 63.5 0.0 

 Cietie lapu koki 483.8 0.3 570.0 0.4 

 10 - Ozols 150.4 0.1 151.5 0.1 

 11 - Osis 324.5 0.2 416.7 0.3 

 16 - Goba, vīksna 0.7 0.0 0.8 0.0 

 24 - Kļava 8.2 0.0 1.0 0.0 

 Mīkstie lapu koki 64580.2 39.5 64085.9 39.6 

 04 - Bērzs 47119.8 28.8 46910.1 29.0 

 06 - Melnalksnis 6886.8 4.2 6968.5 4.3 

 08 - Apse 10040.4 6.1 9696.5 6.0 

 09 - Baltalksnis 429.7 0.3 426.2 0.3 

 12 - Liepa 81.7 0.0 63.5 0.0 

 19 - Papele 5.0 0.0 12.2 0.0 

 20 - Vītols 0.3 0.0 0.0 0.0 

 21 - Blīgzna 16.5 0.0 8.9 0.0 

bez sugas 1198.4 0.7 7.0 0.0 

 

Salīdzinot 2002.gada datus par valdošajām sugām ar 2014.gada datiem, redzams, 

ka Ziemeļlatgales MS apsaimniekojamā mežu platība ir nedaudz palielinājusies. 

Svarīgākie faktori (neskaitot izmaiņas meža inventarizācijā), kas ietekmējuši šo 

palielinājumu, ir: 

 LVM realizētā zemju iepirkšanas politika no citiem īpašniekiem; 

 LVM realizētā lauksaimniecības zemju apmežošanas politika; 

Saimnieciski nozīmīgāko koku sugu (skuju koku) mežaudzes pēc GEO datiem 

aizņem 59.5% no kopējās meža platības, bet mīksto lapu koku mežaudzes 39.5%, tai 

skaitā bērza mežaudzes- 28.8%.   



 

18 
 

1.4. Meža sadalījums pa valdošajām koku sugām un meža tipiem 

8.tabula 

Augš. 

apst. tips 

Platība pa valdošajām koku sugām 

Kopā % 
P, Le, 

Pc, Cp E, Ec, B Oz 
Os, G, 

Ds, 

Sk, K 
B M A, Pa L Ba, Vī, 

Bl 

Sausieņi 

Sils 237.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 237.1 0.2 

Mētrājs 4709.1 5.4 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.6 4720.2 2.9 

Lāns 12683.1 133.8 0.0 0.0 73.9 0.0 1.1 0.0 0.0 12891.9 7.9 

Damaksnis 8096.0 6693.9 7.7 1.2 2671.5 1.6 493.9 2.9 23.2 17991.9 11.0 

Vēris 79.0 10550.1 74.8 18.1 6149.3 93.7 3913.0 27.4 228.9 21134.3 12.9 

Gārša 11.3 1344.9 60.7 42.3 1886.6 124.0 1835.0 31.1 40.0 5375.9 3.3 

Slapjaiņi 

Grīnis 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 

Slapjais mētrājs 1529.3 8.4 0.0 0.0 79.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1616.7 1.0 

Slapjais damaksnis 1146.5 954.2 0.0 0.0 1265.5 41.8 91.4 0.0 2.5 3501.9 2.1 

Slapjais vēris 11.7 1135.4 0.0 7.7 2087.0 407.4 460.9 0.0 18.9 4129.0 2.5 

Slapjā gārša 0.0 122.4 0.0 16.0 551.5 354.0 201.8 0.0 11.7 1257.4 0.8 

Purvaiņi 

Purvājs 4913.5 0.3 0.0 0.0 206.1 1.4 0.4 0.0 0.0 5121.7 3.1 

Niedrājs 7943.6 416.9 0.0 0.0 5246.7 67.3 11.1 0.0 0.0 13685.6 8.4 

Dumbrājs 31.8 277.5 0.0 1.5 5275.8 2459.3 31.3 0.0 8.1 8085.3 5.0 

Liekņa 0.0 13.7 0.0 0.0 373.1 448.8 2.8 0.0 2.4 840.8 0.5 

Āreņi 

Viršu ārenis 19.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 0.0 

Mētru ārenis 3760.0 96.9 0.0 0.0 74.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3931.3 2.4 

Šaurlapju ārenis 2967.3 3120.5 0.0 0.0 2050.4 19.6 355.4 0.9 5.6 8519.7 5.2 

Platlapju ārenis 39.3 4087.1 7.2 179.7 5774.2 773.1 2280.8 16.8 83.5 13241.7 8.1 

Kūdreņi 

Viršu kūdrenis 2711.6 2.2 0.0 0.0 85.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2799.6 1.7 

Mētru kūdrenis 4008.6 37.3 0.0 0.0 327.8 0.0 0.3 0.0 0.0 4374.0 2.7 

Šaurlapju kūdrenis 8578.0 2421.0 0.0 0.0 4968.4 40.4 52.8 0.0 4.8 16065.4 9.8 

Platlapju kūdrenis 55.9 2343.0 0.0 66.9 7959.0 2050.2 315.7 2.6 16.3 12809.6 7.8 

 

Pēc GEO datiem visvairāk mežu (38.2%) aug uz normāla mitruma 

minerālaugsnēm- sausieņu meža tipos (turpmāk MT). 23,4% no LVM valdījumā 
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esošajiem mežiem aug uz pārmitrām minerālaugsnēm un kūdras augsnēm (slapjaiņu  

un purvaiņu MT). Šie meži ir vērtīgākie no bioloģiskās daudzveidības viedokļa.  

38.0 % mežu ir nosusināti, kas liecina par iepriekšējos gadu desmitos veiktās 

meža meliorācijas apjomu.  No tiem 15.9 % mežu aug uz nosusinātām minerālaugsnēm 

- āreņiem un 22.1 % uz nosusinātām kūdras augsnēm- kūdreņiem. 

 

1.5. Meža sadalījums pa valdošajām sugām un bonitātēm 

9.tabula 

Valdošās Platība pa bonitātēm Vidējā 

sugas Ia I II III IV V Va bonitāte 

 Skuju koki         
01 - Priede 3196.1 13904.5 22540.8 12145.8 6593.1 3064.8 870.2 II 

03 - Egle 8342.2 15356.8 7101.7 2074.2 463.0 39.6 1.7 I 

13 - Lapegle 34.6 20.6 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 I 

Cietie lapu koki         

10 - Ozols 2.5 5.7 51.7 88.5 2.0 0.0 0.0 III 

11 - Osis 170.6 93.6 55.7 4.6 0.0 0.0 0.0 I 

16 - Goba, vīksna 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ia 

24 - Kļava 0.0 0.6 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 II 

Mīkstie lapu koki         

04 - Bērzs 9523.0 12179.9 9291.9 10744.6 3546.4 549.5 86.8 II 

06 - Melnalksnis 462.8 1743.9 2663.3 1691.6 211.8 26.9 0.0 II 

08 - Apse 5185.1 3398.2 625.3 413.6 23.1 8.9 5.1 I 

09 - Baltalksnis 68.1 162.3 126.6 61.1 1.8 0.0 0.0 I 

12 - Liepa 6.7 45.9 22.0 7.1 0.0 0.0 0.0 I 

19 - Papele 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ia 

20 - Vītols 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 II 

21 - Blīgzna 3.9 1.7 2.9 7.6 0.4 0.0 0.0 II 

Sadalījumā pa bonitātēm pēc GEO datiem, dominē I un II bonitātes mežaudzes, kas 

parāda mežaudžu potenciālu. 
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1.6. Meža sadalījums pa valdošajām sugām un desmitgadēm                                                                           

10.tabula 

Valdošā  Platība / nogabala krāja pa desmitgadēm Vid. 

suga  0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 150 < vec. 

 01 Skuju koki 

01 – Priede ha 4968.8 3173.0 1457.6 1206.4 1787.7 4017.5 7035.3 7962.8 8501.6 8105.3 6845.4 3873.8 1937.7 1024.4 638.6 935.7 76.0 

 m3 55862 82912 119960 159836 314469 858740 1737792 1975352 2270822 2255007 1922450 1114801 593739 305617 185317 229304  

03 - Egle ha 4292.2 3814.9 4880.7 5926.9 5251.2 3002.5 1655.7 1538.5 1024.0 554.8 366.1 383.3 330.8 274.8 176.7 291.1 42.0 

 m3 55185 103510 506948 1119267 1277446 803513 491628 487840 334796 183041 118713 122278 99832 81581 47615 76966  

13 - Lapegle ha   26.0 2.2 11.6 3.4 6.1 4.4 3.1 1.6 0.3 3.4     48.0 

 m3   2738 280 3506 1055 1935 1345 1349 653 108 1405      

 02 Cietie lapu koki 

10 - Ozols ha 8.7 10.3    5.3 6.7 1.8 2.2 0.6 5.6 1.4 4.9 9.0 10.4 83.5 134.0 

 m3 220 350    1094 1503 351 729 177 1742 414 1321 3082 2742 22796  

11 - Osis ha 2.5 11.8 51.5 75.4 31.8 54.5 49.6 16.7 4.7 8.7 7.6 2.2  2.7 0.7 4.1 51.0 

 m3 39 244 3264 12067 6446 13269 11346 4533 1251 2003 1688 584  728 94 776  

16 - Goba,vīksna* 

 

ha 1.2** 6.4** 0.6**  0.7*            49.0* 

24 – Kļava** m3 32 374 47  155            14.0** 

 03 Mīkstie lapu koki 

04 - Bērzs ha 4519.5 5173.1 3951.1 2935.2 3058.6 7109.3 9697.0 6105.6 2510.9 1153.6 533.3 241.4 87.2 40.0 2.9 1.1 51.0 

 m3 57558 211212 287524 433215 567600 1614408 2478322 1557096 586699 268192 127070 60811 23704 9550 915 309  

06 - Melnalksnis ha 494.2 545.4 505.4 660.2 312.2 781.7 1032.0 1031.6 661.5 350.9 394.5 82.7 27.0 6.0 1.5  58.0 

 m3 8095 22331 48957 105899 56778 172217 249124 256688 165538 88379 97815 17699 6203 1324 257   

08 - Apse ha 2907.9 1624.5 347.0 249.8 328.1 977.7 1142.6 1267.4 630.5 220.3 155.8 130.2 29.4 24.5 4.7  41.0 

 m3 85309 78285 44956 58704 110044 362880 437473 519397 252740 82013 56522 42703 7695 8283 1554   

09 - Baltalksnis ha 52.3 27.5 105.8 113.6 91.6 26.1 12.8          32.0 

 m3 2216 2223 13433 17366 15937 4649 2955           

12 - Liepa ha 12.3 0.3 1.6 5.9 5.2 5.9 2.0 3.3 3.2 0.7 8.1 2.0 5.3 15.1 8.2 2.6 86.0 

 m3 219 10 195 752 884 1368 319 1046 688 119 1808 502 1416 3849 1618 671  

19 – Papele* ha   0.3**   5.0*            

20- Vītols** m3   24   1364            

21 - Blīgzna ha  0.4 8.1 6.2 0.5 1.3           32.0 

 m3  38 942 902 77 181            
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Vecumklase - ir iedalījuma vienība audžu sadalīšanai pēc vecuma. Viens no rādītājiem 

ilgtspējīgas mežsaimniecības realizēšanā ir mežaudžu vienmērīgs sadalījums pa 

vecumklasēm. Mežaudžu vecumstruktūra atspoguļo relatīvi lielu 71-110 gadu vecu priežu 

audžu, 51-80 gadu vecu bērza audžu īpatsvaru un tās ir tieši briestaudzes vai cirtes vecumu 

sasniegušas pieaugušās audzes. Savukārt apšu vislielākais īpatsvars  ir 51-80 gadīgās audzēs 

un jaunaudzēs. Tas nozīmē, ka tās ciršanas apjomus varētu palielināt.  

Kopējā koksnes krāja sastāda 32 miljoni m3, vidējā krāja uz ha ir 197 m3/ ha. 

Vislielākā krāja ir 61-80 gadus vecās mežaudzēs. 

 

1.7. Mežu dalījums atbilstoši apsaimniekošanas mērķim 

Mežs: mežaudze, iznīkusi mežaudze, izcirtums, Ziemeļlatgales MS 163,56 tūkst. ha.  

Mežu apsaimniekošanas mērķis, nosaka saskaņā ar LVM „Vadlīnijām audzes / nogabala 

apsaimniekošanas mērķa izvēlei un turpmākai apsaimniekošanai”: 

DA (dabas aizsardzība) - bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, neiejaucoties; 

DS (dabas aizsardzība ar apsaimniekošanu) - bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ar 

nebūtisku koksnes ieguvi; 

KV (koksnes ražošana ar vides aizsardzību un rekreāciju) - koksnes ražošana ar papildus 

nosacījumiem vides aizsardzībai un rekreācijai; 

KR (koksnes ražošana) - koksnes ražošana; 

N (nenoteikts) - meži, kuru apsaimniekošanas mērķis šobrīd nenoteikts produktivitātes, 

pieejamības, u.c. iemeslu dēļ. 

 

Mežaudžu dalījums pa apsaimniekošanas mērķiem Ziemeļlatgales mežsaimniecībā uz 

2014.g. janvāri 

11.tabula 

Mežaudžu apsaimniekošanas mērķis 

DA DS KV KR N   

ha % ha % ha % ha % ha % kopā 

27775 17.0% 7361 4.5% 16938 10.3% 108894 66.6% 2592 1.6% 163560 
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1.8. Ar LR normatīvajiem aktiem noteiktās dabas aizsardzības teritorijas 

12.tabula 

Aizsargājamās  

teritorijas veids 

Platība, ha  

kopā mežs 

1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 47170 25978 

1.1. Dabas liegumi 39018 18292 

1.2. Dabas parki 7264 6880 

1.3. Aizsargājamo ainavu apvidi 763 731 

1.4. Biosfēras rezervāti - - 

1.5. Dabas pieminekļi 125 - 

2. Aizsargjoslas (vides un dabas resursu 

aizsardzībai),  
13862 12703 

1.1. Aizsargjosla ap purviem 5473 5432 

1.2. Virszemes ūdensobjektu 

aizsargjosla 
8389 7271 

1.3. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

piekrastes aizsargjosla  
0 0 

1.4. Krasta kāpu aizsargjosla 0 0 

1.5. Mežu aizsargjosla ap pilsētām  629 599 

1.6. Kultūras pieminekļu 

aizsargjosla  
3866 3853 

3. Mikroliegumi: 5609 5119 

3.1. aizsargājams dzīvnieks (putns, 

zīdītājs, abinieks, bezmugurkaulnieks) 

VA kods 2001 

5221 4733 

3.2. aizsargājams augs (vaskulārais vai 

paparžaugs, sūna, ķērpis, sēne) 

VA kods 2002, 2003, 2004,  

38 38 

3.3. meža biotops, īpaši aizsargājams 

biotops 

VA kods 2005, 2006 

354 351 

4. Putnu sugu mikroliegumu buferzonas  6320 5235 

5. Īpaši aizsargājami meža iecirkņi  2728 2622 
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1.9. LVM identificētās vides (dabas un rekreācijas) vērtības un teritorijas  

13.tabula 

 

Nosaukums 

Platība, ha  

 

Skaits, gab. 

kopā mežs  

1.Aizsargājami biotopi (kopā bez 

pārklāšanās), t.sk.: 
11875 9514 

- 

1.1. Dabisko mežu biotopi 5749 5592 - 

1.2. ES nozīmes un Latvijas aizsargājami 

biotopi * 
6126 3922 

- 

2. Sugu dzīvotnes:   657 

2.1. Aizsargājamu augu atradnes 

(vaskulārais vai paparžaugs, sūna, 

ķērpis, sēne) 

- - 

536 

2.2. Aizsargājamu putnu (izņemot 

medni) ligzdošanas vietas (ligzdas) 

- - 9 

2.3. Citu putnu sugu lielās ligzdas   92 

2.4. Aizsargājamu dzīvnieku (izņemot 

putnus) atradnes 

  20 

 

1.10. LVM atšķirīgi apsaimniekojamās teritorijas   (avots: GEO ģeotelpiskie dati ) 

14.tabula 

 

Nosaukums 

Platība, ha  

 

Skaits, gab. 

kopā mežs  

1. Ekomeži dabai 42000 23332 38 

2. Ekomeži rekreācijai  900 855 10 

3. Medņu riesti:    

       3.1. Riestu vietas 2565 1984 76 

       3.2. Riestu teritorijas 22113 16771 59 

4. Sabiedrībai nozīmīgas vietas 

(vides izziņas un atpūtas 

vietas)* 

- - 

33 

* Reģiona sabiedrībai nozīmīgu vietu (SNV) saraksts - MAP kopsavilkuma 4. pielikumā 

1.11. Meža infrastruktūra 

Visas būves, komunikācijas, dažādas pārvades līnijas mežā veido tā infrastruktūru. 

Tādas būves kā elektropārvades līnijas, gāzes vadi tieši neietekmē meža produktivitāti bet 

uzliek dažāda veida ierobežojumus un nosacījumus mežsaimnieciskajai darbībai. Tieša 

ietekme ir meža ceļu, grāvju, stigu  izvietojumam. Ceļi samazina koksnes iegūšanas un meža 

atjaunošanas izmaksas, grāvji paaugstina meža produktivitāti, stigas atvieglo inventarizāciju 

un apsaimniekošanu. Kopējā infrastruktūras objektu platība mežsaimniecībā sastāda 3,1% no 

mežsaimniecības platības un aizņem 6265 ha. 

- MMS apjoms un to stāvokļa raksturojums 
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Meža meliorācijas mērķis ir regulēt augsnes mitrumu atbilstoši audžu bioloģiskajām 

prasībām un platību saimnieciskajai izmantošanai. Meža meliorācijas sistēmu būvniecība, 

veikta 20.gadsimta 60.-80.gados. Laika gaitā daļa grāvju ir aizsērējusi vai to funkcionēšanu ir 

ietekmējusi bebru darbība. Plānojot meliorācijas sistēmu uzturēšanu, jāņem vērā katras meža 

meliorācijas sistēmas  pašreizējais stāvoklis, aizsērējums, renovācijas nepieciešamība. Pēc 

meža inventarizācijas datiem meži uz nosusinātajām augsnēm (kūdreņi, āreņi) aizņem 38 % 

no mežsaimniecības teritorijas. Uz doto brīdi grāvji Ziemeļlatgales MS aizņem 3438 ha, kas 

sastāda 1.7 % no kopējās mežsaimniecības platības. 

Kopš 2002.gada LVM ir uzsākta MMS renovācija un līdz 2013.gada beigām kopumā 

renovētas meža meliorācijas sistēmas ar kopējo platību 106 tūkst. ha, to skaitā Ziemeļlatgales 

MS 12 tūkst. ha. 14 

- MAC apjoms un to stāvokļa raksturojums 

Meža autoceļu būves nepieciešamība ir atšķirīga katrā meža masīvā. Veicot meža ceļu 

būvniecības plānošanu mežsaimniecībā, tiek izvērtēts esošais ceļu blīvums, pievešanas 

attālumi, dabas vērtības, mežaudžu mērķi un jauna ceļa būves nepieciešamība. Lai pēc 

iespējas samazinātu koksnes pievešanas attālumus, paaugstinātu mobilitāti ugunsnedrošajā 

laikā, ir jānodrošina optimāli labs ceļu tīkls, kas ir priekšnosacījums efektīvai meža 

apsaimniekošanai. Ziemeļlatgales MS tiek izmantoti arī valsts, pašvaldību un citu īpašnieku 

autoceļi. Ziemeļlatgales MS autoceļu blīvums ir 1.38 km/100 ha meža (LVM vidēji 1.33) 

Kopš 2001.gada ir paveikts ievērojams darbs meža autoceļu uzlabošanā. Līdz 

2014.gadam ir uzbūvēti un rekonstruēti 566 km. 

 
Meža autoceļu raksturojums15 

15.tabula 

Autoceļu 

kopgarums, 

km 

Bez 

seguma, 

km 

Pašvaldības   

autoceļi, km 

Valsts 

autoceļi, 

km 

Autoceļi 

kopā, 

km 

Meža 

platības, 

kur 

iespējama 

koksnes 

ieguve, 

tūkst.ha 

Autoceļu 

blīvums 

km/100 

ha meža 

Mērķa 

blīvums 

km/100 

ha meža 

1448 319 162 208 1818 131 1.38 1.4 

 

1.12. Meža nekoksnes resursu raksturojums 

Meža nekoksnes resursi (ogas, sēnes, medījumi, rieksti, medus, bērzu un kļavu sulas, 

medicīnā izmantojamie augi, dekoratīvie materiāli) un meža rekreatīvo resursu nozīme arvien 

pieaug un aktuālāka kļūst mežu ekoloģiskā funkcija ūdens un augsnes resursu aizsardzībā un 

klimata regulēšanā. Līdztekus kokmateriālu ražošanai, mežs veic hidroloģiskās, preterozijas, 

fitoncīdus producējošās, sanitāri higiēniskās un gaisa attīrītāja funkcijas, tomēr globāli 

nozīmīga ir kokaudzes loma ogļskābās gāzes akumulēšanā un skābekļa izdalīšanā atmosfērā. 

Balstoties uz pētījuma rezultātiem16, ir aplēsts, ka ik gadus Latvijas mežos tiek iegūti 

nekoksnes produkti 71,7 miljonu LVL apmērā, tai skaitā sēnes 35,9 miljoni LVL vērtībā (jeb 

50% no kopējā), augļi, ogas, rieksti 11,9 miljoni LVL vērtībā (17%), citi augu produkti 15,8 

miljonu LVL vērtībā (22%), medījamo dzīvnieku gaļa 4,5 miljonu LVL vērtībā (6%), 

                                                           
14 SDE.OWNER.Drainage slānis SDE.OWNER.DrainageSystem 
15 SDE.OWNER.Roads slānis SDE.OWNER.Road 
16 Projekta Nr.LV0081 „Integrēto vides un meža ekonomisko kontu izstrāde Latvijā” ietvaros veikts pētījums 

„Meža nekoksnes produktu un pakalpojumu devuma Latvijas tautsaimniecībā novērtējums 
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Ziemassvētku eglītes 3,1 miljonu LVL vērtībā (4%) un citi produkti. Diemžēl statistikas dati 

par atsevišķiem reģioniem vai īpašuma viediem nav pieejami. 

LVM valdījumā esošajos mežos ikvienam ir tiesības vākt savvaļas ogas, augļus, 

riekstus, sēnes un ārstniecības augus, ievērojot dabas aizsardzības prasības, meža 

ugunsdrošības noteikumus, kā arī prasības nebojāt meža augsni un meža infrastruktūru, 

nepiesārņot mežu ar atkritumiem, ievērot noteikto kārtību atpūtas vietu izmantošanā, nepostīt 

putnu ligzdas un skudru pūžņus un citādi nekaitēt meža augiem un dzīvniekiem. Lielāko daļu 

meža nekoksnes materiālo vērtību iegūst privātas personas bez LVM darbinieku līdzdalības, 

katrs mūsu valsts iedzīvotājs drīkst nocirst vienu Ziemassvētku eglīti LVM mežos bez 

maksas. 

Nozīmīgi meža nekoksnes resursi ir ainava, kultūrvēsturiski objekti un dabas elementi, 

dzīvnieki, retas augu un dzīvnieku sugas. Vides neviendabīgums- mozaīkveida ainava, reljefa 

dažādība, ezeri un upes dod praktiski neierobežotas iespējas daudzveidīgiem  atpūtas 

veidiem. 

 LVM apsaimniekojamie meži ir ļoti dažādi gan pēc reljefa, gan pēc sastāva- priežu un 

egļu meži, melnalkšņu staignāji. Līdz ar to dažādas ir arī atpūtas iespējas- ogošana, sēņošana, 

pastaigas, sevišķi pie pilsētām, aktīvā atpūta. Nākotnē - arī ekotūrisms, jo nozīmīgu teritorijas 

daļu veido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. Ziemeļlatgales MS 0.43 % no 

mežsaimniecības teritorijas tiek apsaimniekots ar rekreācijas un vides izziņas mērķi, ir 

labiekārtoti  32 objekti: atpūtas vietas, dabas takas, apskates objekti. 

 Medījamie dzīvnieki — savvaļā dzīvojošie zīdītāji un putni, kuru medības ir atļautas 

saskaņā ar medības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Medījamo dzīvnieku sugas 

īpatņu uzskaiti veic VMD. 

 LR ir atļauts medīt šādus dzīvniekus: limitētie medījamie dzīvnieki – aļņi, staltbrieži, 

stirnas, meža cūkas, lūši, vilki, medņi (kopš 2011.gada nemedī), rubeņi, nelimitētie 

medījamie dzīvnieki -  raķeļi, pelēkie zaķi, baltie zaķi, meža caunas, akmens caunas, seski, 

ondatras, āpši, lapsas, Amerikas ūdeles, jenotsuņi, mežirbes, fazāni, lauku baloži, mājas 

baloži, slokas, pelēkās vārnas, žagatas, sējas zosis, baltpieres zosis, Kanādas zosis, lauči, 

krīkļi, pelēkās pīles, platknābji, meža pīles, prīkšķes, baltvēderi, garkakļi, brūnkakļi, 

cekulpīles, ķerras, tumšās pīles, melnās pīles, kākauļi, gaigalas, bebri.  

 

Pārdotās meža nekoksnes vērtības pa gadiem Ziemeļlatgales MS 

16.tabula 

 2013 2014 2015 

Egles (gab.) 63 50 43 

Koku zari (m3) 100 100  

 

Plašāk sastopamo medījamo dzīvnieku skaits Ziemeļlatgales MS17 

17.tabula 

Uzskaitīti, gab. 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Aļņi 3803 3678 4796 5234 5301 

Mežacūkas 10440 9351 12453 12515 8431 

Brieži 2257 2428 5061 5661 5702 

Stirnas 28149 19600 22323 21271 21833 

                                                           
17 http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/medibas/valsts-meza-dienests/statiskas-

lapas/skaitli-un-fakti?id=766#jump 
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Tā kā dati par medījamo dzīvnieku uzskaiti sadalījumā pa meža apsaimniekotājiem nav, tad 

aprēķinā kopējais dzīvnieku skaits sadalīts proporcionāli apsaimniekojamai teritorijai. 

 

1.13. Reģionā pieejamie meža ekosistēmu pakalpojumi 

Meža ekosistēmu funkciju un procesu identifikācijai kā pamatu var izmantot de Groot et al. 

(2000) izstrādāto shēmu. Atbilstoši šai shēmai, meža ekosistēmu funkcijas var iedalīt četrās 

pamatkategorijās: 

1. Regulējošās funkcijas; 

2. Dzīvotni nodrošinošās funkcijas; 

3. Produktīvās funkcijas; 

4. Informatīvās funkcijas (pētījumā lietots formulējums „sociāli-ekonomiskās funkcijas”, kas 

pēc būtības ir tas pats). 

 

Meža ekosistēmu funkciju kategorijas un ar tām saistītie ekosistēmu produkti/pakalpojumi 

LVM18 

18.tabula 

Regulējošās funkcijas 

(F1) 

Dzīvotni nodrošinošās 

funkcijas (F2) 
Produktīvās funkcijas (F3) 

Sociāli-ekonomiskās 

funkcijas (F4) 

CO2 piesaiste un O2 

ražošana fotosintēzes 

procesā 

Dzīves un vairošanās vieta 

dzīvnieku sugām 

Koksnes un nekoksnes 

resursu pieauguma un 

kvalitātes nodrošināšana 

un uzlabošanās 

Meža nozīme 

ekonomikā 

Gaisa kvalitātes 

nodrošināšana 

Bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšana (gēnu, sugu un 

ekosistēmu līmeņos) 

Ekosistēmas 

produktivitātes kāpinājums 

(stabilizācija dabiskā 

līmenī) 

Meža nozīme 

nodarbinātībā un 

reģionu attīstībā 

Ūdens kvalitātes 

nodrošināšana 

Sabalansētas sugu skaitliskās 

attiecības 

Ekosistēmas (mežaudzes) 

ražīguma ilgtspējas 

(nenoplicināmības) 

nodrošināšana 

Meža rekreatīvā 

nozīme 

Ūdens apjoma 

nodrošināšana 

Optimālu barības ķēžu un 

ekoloģisko nišu atjaunošanās 

Augsnes kvalitātes 

saglabāšana, nodrošinot 

priekšnosacījums meža 

produktivitātes kāpināšanai 

Meža estētiskā nozīme 

Aizsardzība no erozijas 

Dabiskai piekrastes un 

iekšzemes ūdeņu ekosistēmu 

attīstībai piemērotu apstākļu 

nodrošināšana 

Zivju resursu saglabāšanai 

piemērotu apstākļu 

nodrošināšana 

Meža izglītojošā 

nozīme 

 

Augsnes resursu saglabāšana, 

nodrošinot dzīvotni augsnes 

mikroorganismiem 

 
Meža nozīme 

zinātniskajā izpētē 

 

2. Meža apsaimniekošanas novērtējums iepriekšējā periodā 

Atskaite par iepriekšējā gada meža apsaimniekošanu tiek pievienota MAP kopsavilkumam kā 

2.pielikums. 

Vides monitorings tiek realizēts saskaņā ar vadlīnijām „LVM vadlīnijas vides monitoringam”  

un atrodams http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/vides-parskats. 

 

 

                                                           
18 http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas 
 

http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/vides-parskats
http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas
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3. LVM meža apsaimniekošanas stratēģijas mērķi un uzdevumi 
LVM meža apsaimniekošanas stratēģijas mērķi un indikatori ir atrodami 

http://www.lvm.lv/par-mums/misija-un-vizija/strategija LVM meža apsaimniekošanu veic atbilstoši 

ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas standartu prasībām19. 

 

 

4. Plānotā meža apsaimniekošana Ziemeļlatgales mežsaimniecībā 2015.-

2019.gadiem 

4.1. Vides vērtību saglabāšana  

4.1.1. Ar LR normatīvajiem aktiem noteikto aizsargājamo teritoriju apsaimniekošana  

19.tabula 

Aizsargājamās 

teritorijas veids 

LR Likumi, MK noteikumi, kas nosaka apsaimniekošanu 

1. Īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijas 

(turpmāk- ĪADT) 

1.Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pieņemts 02.03.1993. 

2. MK noteikumi Nr.212 "Par dabas liegumiem", pieņemti 15.06.1999.  

4. MK noteikumi Nr.69  "Par aizsargājamo ainavu apvidiem", pieņemti 

09.03.1999. 

5. MK noteikumi Nr.83  "Par dabas parkiem", pieņemti 09.03.1999. 

6. MK noteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi pieņemti 16.03.2010.; 

7. Individuālie ĪADT aizsardzības un izmantošanas noteikumi 

2. Aizsargjoslas (vides 

un dabas resursu 

aizsardzībai 

1.Aizsargjoslu likums, pieņemts 05.02.1997 

2. MK noteikumi Nr.935 Noteikumi par koku ciršanu mežā, pieņemti 

18.12.2012. 

3. MK noteikumi Nr.936 Dabas aizsardzības noteikumi meža 

apsaimniekošanā, pieņemti 18.12.2012. 

3. Mikroliegumi 1. MK noteikumi Nr.940. Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un 

apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to 

buferzonu noteikšanu, pieņemti 18.12.2012. 

2.MK noteikumi Nr.396 Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un 

ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu, pieņemti 

14.11.2000. 

4. Mikroliegumu 

buferzonas  

MK noteikumi Nr.940. Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un 

apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to 

buferzonu noteikšanu, pieņemti 18.12.2012. 

                                                           
19 http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/profesionaliem/sertifikacija 

http://www.lvm.lv/par-mums/misija-un-vizija/strategija
http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994
http://www.likumi.lv/doc.php?id=20083
http://www.likumi.lv/doc.php?id=22317
http://www.likumi.lv/doc.php?id=22697
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253760
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253758
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253758
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253746
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253746
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253746
http://www.likumi.lv/doc.php?id=12821&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=12821&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253746
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253746
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253746
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5. Īpaši aizsargājami 

meža iecirkņi  

MK noteikumi Nr.936 Dabas aizsardzības noteikumi meža 

apsaimniekošanā, pieņemti 18.12.2012 

6. Ģenētisko resursu 

mežaudzes 

MK noteikumi Nr.177 "Ģenētisko resursu mežaudžu izveidošanas un 

apsaimniekošanas kārtība" pieņemti 02.04.2013 

7. Kultūras pieminekļi 1.Par kultūras pieminekļu aizsardzību, pieņemts 12.02.1992. 

2. MK noteikumi Nr.392 Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības 

zonas) noteikšanas metodika, pieņemti 15.07.2003. 

8.Sugu un biotopu 

aizsardzība 

16.03.2000. Sugu un biotopu aizsardzības likums,  

14.11.2000. MK noteikumi Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu 

un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”,  

05.12.2000. MK noteikumi Nr. 421 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo 

biotopu veidu sarakstu”,  

21.02.2006. MK noteikumi Nr. 153 “Noteikumi par Latvijā sastopamo 

Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu. 

 

4.1.2. Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas nosacījumi  

Ziemeļlatgales MS konstatēto dabas vērtību uzskaitījums ir apkopots 13.tabulā. Lai 

uzturētu un ilgtermiņā saglabātu Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamos meža 

biotopus un tiem raksturīgās struktūras un funkcijas, kā arī lai nodrošinātu dzīvotspējīgas 

aizsargājamu sugu populācijas, tiek veikti sugu dzīvotņu uzturēšanas un biotopu 

apsaimniekošanas pasākumi. 

Sugu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi notiek saskaņā ar sertificētu vides 

ekspertu izvirzītajiem nosacījumiem, vietās, kurās ir konstatētas biotopu degradēšanās 

pazīmes vai apdraudētas sugu dzīvotnes. 

Aizsargājamo sugu un dzīvotņu identificēšana un apsaimniekošana notiek saskaņā ar 

LVM procedūru: „Kultūras mantojuma un dabas vērtība apzināšana un aizsardzība”, un 

vadlīnijām „Audzes/nogabala apsaimniekošanas mērķa izvēlei un turpmākai 

apsaimniekošanai”. 

 

4.1.3. Atšķirīgi apsaimniekojamo teritoriju (ekomežu dabai, rekreācijai, medņu riestu) 

apsaimniekošanas nosacījumi  

Lai nodrošinātu dabas aizsardzībai un rekreācijai nozīmīgu teritoriju atbilstošu 

apsaimniekošanu, LVM identificē atšķirīgi (papildus LR normatīvajos aktos noteiktajam) 

apsaimniekojamas teritorijas, nosaka katrai no tām atbilstošus apsaimniekošanas nosacījumus 

saskaņā ar LVM „Vadlīnijas meža apsaimniekošanai atšķirīgi apsaimniekojamās teritorijās - 

ekomežos (dabai, rekreācijai) un medņu riestos”. Atšķirīgi apsaimniekojamu teritoriju 

apjomu, nosaka katram LVM reģionam. 

Meža apsaimniekošanas plānošanu atšķirīgi apsaimniekojamās teritorijās veic kopējās 

meža apsaimniekošanas plānošanas ietvaros. Zemāk minētos nosacījumi ņem vērā, plānojot 

meža apsaimniekošanas darbību apjomu un izvietojumu.  

Apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes un mērķu sasniegšanas sekmju novērtēšanai 

veic monitoringu. 

LVM nosaka sekojošas atšķirīgi apsaimniekojamas teritorijas: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=253758
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253758
http://likumi.lv/doc.php?id=255840
http://likumi.lv/doc.php?id=255840
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551
http://www.likumi.lv/doc.php?id=77333&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=77333&from=off
http://likumi.lv/ta/id/12821-noteikumi-par-ipasi-aizsargajamo-sugu-un-ierobezoti-izmantojamo-ipasi-aizsargajamo-sugu-sarakstu
http://likumi.lv/ta/id/12821-noteikumi-par-ipasi-aizsargajamo-sugu-un-ierobezoti-izmantojamo-ipasi-aizsargajamo-sugu-sarakstu
http://likumi.lv/ta/id/13405-noteikumi-par-ipasi-aizsargajamo-biotopu-veidu-sarakstu
http://likumi.lv/ta/id/13405-noteikumi-par-ipasi-aizsargajamo-biotopu-veidu-sarakstu
http://likumi.lv/ta/id/128923-noteikumi-par-latvija-sastopamo-eiropas-savienibas-prioritaro-sugu-un-biotopu-sarakstu
http://likumi.lv/ta/id/128923-noteikumi-par-latvija-sastopamo-eiropas-savienibas-prioritaro-sugu-un-biotopu-sarakstu
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ekomeži dabai - dabas vērtību koncentrācijas teritorijas, apsaimnieko ar mērķi saglabāt 

dabas daudzveidību; 

ekomeži rekreācijai - vietējai sabiedrībai nozīmīgas teritorijas, apsaimnieko ar mērķi 

saglabāt un vairot rekreācijas, t.sk. ainaviskās vērtības; 

medņu riesti - mednim nozīmīgas teritorijas, apsaimnieko ar mērķi nodrošināt medņu 

aizsardzību un mednim piemērotu dzīvotņu saglabāšanu.  

Atšķirīgi apsaimniekojamām teritorijām pirms ciršanas (mežizstrādes) plānošanas tiek 

sagatavots atsevišķs meža apsaimniekošanas plāna kopsavilkums (1. pielikums), kas tiek 

pievienots MAP kopsavilkumam katru gadu līdz 30.novembrim. 

 

4.1.4. Augstvērtīgo mežu apsaimniekošanas nosacījumi 

20.tabula 

Augstvērtīgo mežu definīcija (Nacionālā FSC meža 

apsaimniekošanas standarta Latvijai projekts) FSC-STD-

LVA 29.02.2012. 

LR vai LVM normatīvais akts, kas nosaka 

apsaimniekošanu 

HCV1 Bioloģiski vērtīgu mežaudžu koncentrācijas 

vietas – 100 ha un lielākas vienlaidus teritorijas (arī lielu 

masīvu iekšienē). 

Ekomeži dabai:  

-Vadlīnijas meža apsaimniekošanai atšķirīgi 

apsaimniekojamās teritorijās - ekomežos 

(dabai, rekreācijai) un medņu riestos 

HCV2 Par 1000ha lielākas meža teritorijas, kur 2 vai 

vairāk dabisko ūdensteču kopējais garums ir lielāks par 

1km uz 100ha meža zemes 

Ekomeži dabai: 

-Vadlīnijas meža apsaimniekošanai atšķirīgi 

apsaimniekojamās teritorijās - ekomežos 

(dabai, rekreācijai) un medņu riestos 

HCV3 Primārie meži upju meandros.  

 
-Vadlīnijas audzes/nogabala 

apsaimniekošanas mērķa izvēlei un turpmākai 

apsaimniekošanai. 
HCV4 Meža teritorijas, kas nozīmīgas vides 

pamatfunkciju nodrošināšanai (meži upju un ezeru 

aizsargjoslās; aizsargjoslās ap purviem). 

1.Aizsargjoslu likums, 05.02.1997 

2.Mk noteikumi Nr.935 Noteikumi par koku 

ciršanu mežā, 18.12.2012. 

3.Mk noteikumi Nr.936 Dabas aizsardzības 

noteikumi meža apsaimniekošanā, 

18.12.2012.; 
HCV5, HCV6 Meža teritorijas, kuras konsultāciju 

rezultātā ar vietējo pašvaldību ir atzītas par vietējai 

sabiedrībai nozīmīgām un tās iekļautas plānošanas 

dokumentos. 

Ekomeži rekreācijai: 

-Vadlīnijas meža apsaimniekošanai atšķirīgi 

apsaimniekojamās teritorijās - ekomežos 

(dabai, rekreācijai) un medņu riestos 

 

4.1.5. Kultūrvēsturiskā mantojuma objektu un sabiedrībai nozīmīgu vietu apsaimniekošanas 

nosacījumi  

Saskaņā ar procedūru „Kultūras mantojuma un dabas vērtību apzināšana un 

aizsardzība” un projekta „Rekreācijas teritoriju apsaimniekošanas vadlīnijas” apstiprināto 

nodevumu ”LVM SNV izveidošanas un apsaimniekošanas vadlīnijas”, sabiedrībai nozīmīgas 

objekti un vietas  ( SNV) tiek identificēti dabā, iezīmēti kartēs un tiek aizsargāti un 

apsaimniekoti atbilstoši to apmeklētībai, nozīmīgumam. Noteiktas vienotas prasības SNV 

plānošanā un apsaimniekošanā ar mērķi attīstīt aktīvas atpūtas iespējas mežos, popularizēt 

aktīvu dzīvesveidu, veidot sabiedrības saudzīgu attieksmi pret meža vidi, saglabāt dabas 

daudzveidību. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253760
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253760
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253758
http://www.likumi.lv/doc.php?id=253758


 

30 
 

 

4.1.6. Ainavu ekoloģiskās plānošanas nosacījumi  

Reģionālo līmeni Latvijas ainavrajonēšanā veido 16 ainavzemes (Pēc K. Ramana 1994.). Tās ir: 

1.Piejūra; 

2.Rietumkursa (Rietumkursas augstiene); 

3.Ventaszeme; 

4.Austrumkursa; 

5.Rietumzemgale (Zemgales līdzenums); 

6.Austrumzemgale; 

7.Augšzeme; 

8.Daugavzeme; 

9.Ziemeļvidzeme; 

10.Gaujaszeme; 

11.Dienvidvidzeme; 

12.Austrumvidzeme; 

13.Vidzemes augstiene; 

14.Aiviekstes zeme; 

15.Latgales augstiene; 

16.Austrumlatgale. 

Katra ainavzeme iedalās sīkāk – ainavapvidos. Latvijā ir 84 ainavapvidi, kuri veido 

lokālo ainavisko vienību augstāko līmeni.  

Balstoties uz šo dalījumu, kā arī dabiskajām robežām, katrā LVM ir noteikti 8-12 meža 

masīvi (10-30 000 ha platībā) katrā mežsaimniecībā, lai ainavu līmenī varētu sekot līdzi 

plānoto darbību ietekmei uz 70 gadus un vecāku audžu īpatsvaru. 

Ziemeļlatgales MS ir izdalīti 10 meža masīvi, kas izvietojas  5 ainavzemēs – Aiviekstes 

zemē, Latgales augstienē, Austrumlatgale, Vidzemes augstienē un Austrumvidzemē. (Skat. 

pielikumā karti). Ciršanu meža masīvos plāno tā, lai skuju koku mežu masīvos (skuju koku 

audzes vairāk par 60% no kopējās mežaudžu platības) veco audžu īpatsvars (vecākas par 70 

gadiem) nepārtraukti būtu 30% un vairāk no kopējās mežaudžu platības, bet lapu koku meža 

masīvos (lapu koku audzes vairāk par 40% no kopējās mežaudžu platības) 20% un vairāk no 

kopējās meža platības. 

 

4.2. Ciršanas (mežizstrādes) apjoma pamatojums un nosacījumi apjoma izvietošanai  

LVM MAP tiek veidots pamatojoties uz mežaudžu, vides inventarizācijas u.c. datiem, 

kā arī ņemot vērā virkni nosacījumus, piemēram: LR normatīvos aktus un Pašvaldību 

teritoriju plānojumu (saistošos noteikumus).  

MAP publiskā daļa (pieejams www.lvm.lv) satur: 

- meža apsaimniekošanas darbību (koksnes ieguves, meža atjaunošanas un kopšanas, 

meža infrastruktūras attīstības, biotopu kopšanas u.c.) ikgadējos apjomu un tā 

izvietojumu 5 gadu periodā, 

- katras audzes (nogabala) apsaimniekošanas mērķi: koksnes ražošanai (audzēšanai) 

vai dabai (karte pie MAP kopsavilkuma) 

- skaidrus nosacījumus (kritērijus) darbību vietu un paņēmienu izvēlei, piemēram: 

audzes vecums, suga, meža tips u.c., 

- pasākumus vides un sociālās ietekmes mazināšanai, piemēram: sagatavojot cirsmu 

mežizstrādei, informē tuvējo māju iedzīvotājus, nepieciešamības gadījumā 

ierobežojot mežizstrāde laiku, cirsmas formu, cirtes veidu u.c. 

Cirsmas MAP noteiktā ikgadējā apjoma ietvaros tiek plānotas visās LR normatīvo 

aktiem (Meža likums, Koku ciršanas noteikumi mežā u.c.) atbilstošās vietās un MAP 

noteiktajam apsaimniekošanas mērķim (koksnes audzēšanai), kā arī citiem MAP ietvertajiem 

nosacījumiem. 

 Sagatavojot kailcirtes cirsmu mežizstrādei, tiek informēti tiešā tuvumā esošo māju 

iedzīvotāji, nepieciešamības gadījumā koriģējot cirsmas robežas, saglabājamo koku apjomu 

un mežizstrādes laiku.  
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Mežizstrādei sagatavoto cirsmu (tiek slēgti piegādes līgumi) saraksta iekļaušana meža 

apsaimniekošanas plāna publiskajā sadaļā nesamērīgi apgrūtinātu LVM saimniecisko 

darbību, palielinot ražošanas izmaksas, kavējot ražošanas uzdevumu un piegāžu izpildi.  

 

4.2.1. LVM ilgtermiņa meža apsaimniekošanas plānošana 

 

Meža apsaimniekošanas ilgtermiņa plānošana un mežsaimniecisko darbību ietekmes uz 

meža stāvokli nākotnē prognozēšana balstīta uz 30.06.2010. apstiprināto LVM „Meža 

audzēšanas stratēģiskās plānošanas metodiku“. Attīstības projektu ietvaros minētā metodika 

iepriekšējā 5 gadu periodā ir aktualizēta. Metodikā noteiktā plānošanas pieeja ieviesta LVM 

izveidotajā meža apsaimniekošanas ilgtermiņa plānošanas - modelēšanas sistēmā - „Silvmo 

2“. 

Meža audzēšanas ilgtermiņa plānošanas metodikas (turpmāk - Metodika) modelis 

shematiski attēlots 8.attēlā: 

 

8.attēls  LVM Meža audzēšanas ilgtermiņa plānošanas modelis 

 

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, uzņēmums ir definējis stratēģiskos 

mērķus (skatīt 3.punktu).  

Plānošanas – modelēšanas sistēmā ir  modelēti vairāki meža apsaimniekošanas 

scenāriji, kas kalpo par pamatu lēmuma pieņemšanai attiecībā uz stratēģisko mērķu 

skaitliskām vērtībām. Iekļaujot atšķirīgas (atkarībā no scenārija) stratēģisko mērķu skaitliskās 

vērtības LVM izveidotajā plānošanas - modelēšanas sistēmā „Silvmo 2“ kā nosacījumus, tiek 

prognozēti meža apsaimniekošanas apjomi un mežsaimniecisko darbību ietekme uz meža 

resursu stāvokli nākotnē.  

 

LVM pieeja ilgtermiņa  plānošanas modelēšanā:  

- Plānošanas skats - 120 gadi, 

- Plānošanas rezultāti - 5 gadu periodam, 

- Modelē mežaudžu attīstību un meža stāvokli visos LVM meža nogabalos 120 

gadu ciklā,  

- Ņem vērā visus Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumus, 
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- Maksimizē meža kapitālvērtību (tīro tagadnes vērtību – turpmāk tekstā TTV) 

katrā periodā,  

- Aprēķina meža ilgtspējīgai apsaimniekošanai atbilstošus optimālos saimniecisko 

darbību apjomus un to izvietojumu, 

- Modelē un optimizē mežsaimnieciskās darbības atkarībā no apsaimniekošanas 

mērķa: koksnes ražošanas platībās un platībās ar atšķirīgu apsaimniekošanas 

režīmu (ierobežojumiem),  

- Nodrošina sasaisti starp visiem plānošanas līmeņiem – izmanto nogabalu 

inventarizācijas datus,  

- Modelē un salīdzina dažādus apsaimniekošanas scenārijus, parādot konkrēta 

apsaimniekošanas lēmuma cenu, 

- Optimizē potenciāli cērtamo nogabalu telpisko izvietojumu katram LVM 

reģionam 10 gadu ciklā. 

Modelēšanas nosacījumi un rezultāti.  

Modelēšanas sistēmā “Silvmo2” iespējams modelēt sekojošus ekonomiskos un vides 

nosacījumus (atbalsta arī sociālos nosacījumus): 

- Pieļaujamās ikgadējās peļņas (vidējās periodā) svārstības,  

- Minimālais definēto sortimentu ikgadējais piegādes apjoms (vidējais periodā) 

periodā 20 gadu ciklā, 

- Nozīmīgāko sortimentu ikgadējā piegāžu apjoma (vidējais periodā) pieļaujamās 

svārstības starp periodiem 20 gadu ciklā, 

- Kopējā sortimentu ikgadējā piegāžu apjoma (vidējā periodā) pieļaujamās 

svārstības starp periodiem 120 gadu ciklā, 

- Valdošo koku sugu mežaudžu struktūra būtiski nemainās, 

- CO2 uzkrājums mežā nesamazinās, 

- Iespējams iegūt virkni rezultātu lēmuma pieņemšanai, t.sk.: 

- Par visu nosacījumu skaitliskajām vērtībām, 

- Potenciāli bioloģiski vērtīgu audžu īpatsvars, %, 

- Vecu audžu īpatsvars, %, 

- Valdošo koku sugu mežaudžu struktūra, 

- Dabiskās atjaunošanas īpatsvars, %, 

- CO2 uzkrājums mežā. 

Kā nosacījums tiek noteikts arī koku ciršanas maksimālais apjoms galvenajā cirtē 

(turpmāk tekstā - KCMA) piecgadē. KCMA pieciem gadiem valsts mežos aprēķina VMD un 

apstiprina MK.  

LVM aprēķinos izmanto nogabalu (mežaudžu datus). Lai prognozētu mežaudžu krājas 

attīstību nākamajos periodos, pielieto LVMI „Silava” 2015. gadā noslēgtā attīstības projekta 

„Mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma noteikšana, izmantojot pārmērītos MSI datus” 

rezultātā noteiktos jaunākos augšanas gaitas  modeļus, attiecinot tos uz mežaudžu grupām ar 

līdzīgu augšanas gaitu. Pavisam izveidotas 856 grupas. Piemēram: grupa 01-0-2-3-035-2 

(priede, tīraudze, II bonitāte, biezība >7, vecums no 31 līdz 35 gadiem, mākslīga izcelsme).  

Papildus tam MSI datus (veic LVMI „Silava”) pielieto mežaudžu krājas korekcijai.  

LVM ražošanas dati par reālo sortimentu iznākumu no cirsmām tiek izmantoti, lai 

nogabala (mežaudzes) krāju sadalītu apaļkoksnes sortimentos (pēc valdošās sugas). 
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Aprēķinos pielieto LVM ražošanas datus (apaļkoksnes sortimentu cenas, citas 

ieņēmumu pozīcijas, dažādas meža apsaimniekošanas izmaksas), kā arī diskonta likmi 5.31%. 

Veicot modelēšanu, kurā izvērtē dažādus variantus noteikto mērķu un uzdevumu 

sasniegšanai, un, vērtējot prioritātes, izvēlas labāko iespējamo rezultātu - prognozes par 

mērķu izpildi, ciršanas, meža atjaunošanas un kopšanas darbu apjomus, meža resursu 

novērtējumu pēc plāna realizēšanas.  

Atbilstoši LVM Metodikai noteiktā galvenās cirtes apjoma vērtēšanai papildus var tikt 

izmantota VMD lietotā metodika koku ciršanas maksimālā apjoma noteikšanai galvenajā 

cirtē: 

Bērza, apses, melnalkšņa audzēm - Pirmā cirsma pēc vecuma (KCMAv), kuru 

aprēķina: 

KCMAv = (Pm +Pbm) / 2n, kur: 

Pm- pieaugušu un pāraugušu audžu platība (priedei sestā un lielākas vecumklases 

audzes); 

Pbm- briestaudžu platība (priedei 5.vecumklases audzes);  

n-  gadi vecumklasē (priedei, eglei, ozolam, osim-20, mīkstajiem lapu kokiem-10 gadi). 

• Priedes, egles, ozola, oša audzēm - Otrā cirsma pēc vecuma (KCMAvv), kuru 

aprēķina: 

KCMAvv = (Pm +Pbm +Pmid) / 3*n vai 4*n, kur: 

Pmid- vidēja vecuma audžu platība (priedei 3.un 4. vecumklases, eglei 3.vecumklases 

audzes. 

Lai sadalītu kopējos ciršanas apjomus galvenajā cirtē pa reģioniem (mežsaimniecībām), 

tiek lietoti tie paši aprēķina nosacījumi, kas kopējai ciršanas apjomu noteikšanai. 

Aprēķins veikts reģionam (mežsaimniecībai) kopā un atsevišķi Ilgtermiņa mežizstrādes 

līgumu (turpmāk IML) platībās. Koksnes produktu ražošanas un piegādes (turpmāk KPRP) 

platībās ciršanas apjoms iegūts atņemot no reģiona (mežsaimniecības) kopējā apjoma, IML 

ciršanas apjomu.  

Ja, saskaitot apjomus pa reģioniem (mežsaimniecībām), rodas starpība ar kopējo, tad tā 

(hektāros un kubikmetros atsevišķi) sadalīta pa mežsaimniecībām un koku sugām 

proporcionāli katras mežsaimniecības galvenās cirtes vecumu sasniegušu audžu platībām un 

krājām.  

 

4.2.2. Ciršanas apjomu izvietošanas vadlīnijas 

Lai izveidotu plānošanas vienības (turpmāk- PLV) konkrētos meža masīvos, uz plāniem 

tiek attēloti ceļi, kuri apkalpo tos (MAC, pašvaldības un citu īpašnieku ceļi, kā arī valsts 

autoceļi). Uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem tiek izveidoti pieslēguma punkti 

(caur tiem notiek koksnes transports un šeit beidzas LVM atbildība infrastruktūras 

uzturēšanā). Lai noteiktu infrastruktūras izmantošanas slodzi, konkrētajā PLV un meža 

masīvā tiek aprēķināts un izvietots telpā potenciālais iegūstamais koksnes apjoms nākamajam 

plānošanas periodam (5-7 gadiem). Savukārt valsts vietējiem autoceļiem, pašvaldību un citu 

īpašnieku autoceļiem, ja pa tiem notiek koksnes transports, LVM veic autoceļu uzturēšanas 
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darbus, iepriekš noslēdzot līgumus ar ceļu īpašniekiem vai pārvaldītājiem. Ziemeļlatgales MS 

teritorijā pašlaik ir noslēgti līgumi par a/s „Latvijas valsts autoceļu” pārraudzībā esošo 

autoceļu uzturēšanu 193.2 km garumā, savukārt ar pašvaldībām, u.c. īpašniekiem 62.7 km 

garumā. 

Ziemeļlatgales MS teritorija ir sadalīta 64 PLV. Vienas vidējā platība ir ap 3,2 t.ha. 

Balstoties uz PLV, tiek veikta mežsaimniecisko darbu (galvenās un krājas kopšanas cirtes, 

augsnes gatavošana, meža atjaunošana un jaunaudžu kopšana) optimizācija. 

 
9. attēls Infrastruktūras tīkls ar pieslēguma punktiem , citu pārvaldītāju autoceļu posmiem 

un PLV 

Ciršanas (izstrādes) apstākļu, krautuvju pieejamības un vidējā pievešanas attāluma 

sasniedzamos rādītājus pa gadiem nosaka MAP;  

Ciršanas iespēju izvērtēšanā iekļauj visas ciršanas kritērijiem atbilstošas audzes, ņemot 

vērā noteiktās prioritātes (skat. Ciršanas kritēriji un prioritātes) 

Vidēji PLV no visām GC kritērijiem atbilstošām audzēm ir iespējamais saplānot līdz 

pat 40 % cirsmas (piemēram, ja PLV ir 160 ha GC pieejamu priedes mežaudžu, tad iespējams 

ieplānot 64 ha cirsmu).  

Viena gada cirsmu apjomu PLV plāno tā, lai GC cirsmu kopējās platības īpatsvars % 

pret PLV platību nebūtu lielāks par 15%. 

Egļu audzēs un audzēs uz slapjaiņu un purvaiņu augsnēm ciršanas intensitāte 

samazināsies, jo to ierobežo likumdošanas nosacījumi (tiešā piesliešanās, cirsmu 

platumi/platības). 

KKC plānošanu PLV veic vai nu vienlaicīgi ar GC plānošanu, vai 1 gadu pēc tās. 

Ekomežos, medņu mežos un citās dabas teritorijās, kā arī rekreācijas mežos ciršanas 

apjoma izvietojumu nosaka teritorijas apsaimniekošanas nosacījumi. 

Sociāli jūtīgās teritorijās ciršanas apjomus plāno tā, lai notiktu ciršana ar izlases cirtēm 

vai maza izmēra kailcirtēm 

Aprēķinot ikgadējos KKC ciršanas apjomus nākošajam 5 gadu periodam, tajos 

neiekļauj mežaudzes purvaiņu meža tipos, bet iekļauj 3.,4. mežaudžu apsaimniekošanas 
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mērķu mežaudzes, kurās KKC un/vai sanitārā izlases cirte, un/ vai jaunaudžu kopšanas cirte 

pēdējos 1-10 gadus nav veikta, sekojošo vecuma intervālos: 

- Priežu audzes 21- 80 gadi (IV-V bonitātes audzēm 31-100 gadi); 

- Egļu audzes 21- 60 gadi; 

- Bērzu audzes 16- 60 gadi (IV-V bonitātes audzēm 21-40 gadi); 

- Melnalkšņu audzes 21-50 gadi; 

- Apšu, baltalkšņu audzes 16-30 gadi;  

Aprēķina pamatā ir pieņēmums par KKC atkārtojumu skaitu: 

- apšu, baltalkšņu audzēs ir 1 reize; 

- pārējām audzēm (izņemot priedi) kūdreņu meža tipos, kā arī IV un zemākas ražības 

bonitātes audzēm neatkarīgi no valdošās sugas ir 1 reize; 

- priežu, egļu audzēm 2,5 reizes; 

- bērza, melnalkšņa audzēm 2 reizes; 

Vidēji PLV no visām KKC kritērijiem atbilstošām audzēm ir iespējamais plāno 

aptuveni 1/3 cirsmas (piemēram, ja PLV ir 400 ha KKC pieejamu priedes mežaudžu, tad 

plāno 120 ha cirsmu). 

Lai aprēķinātu KKC iegūstamos m3, pārrēķinam izmanto KPRP datus par vidējo m3/ ha 

iznākumu pēdējo 5 gadu periodā konkrētajā mežsaimniecībā, koriģējot atbilstoši KKC 

vecuma struktūrai. 

Balstoties uz KKC kritērijiem un noteikto KKC ciršanas gadu konkrētajā PLV, tiek 

izveidots sākotnējais cirsmojums (sistēmā GEO), kurš kalpo par pamatu potenciālo cirsmu 

apsekošanai dabā. 

 

4.2.3. Ciršanas kritēriji un prioritātes 

Plānojot GC cirsmas, ņem vērā šādus ciršanas kritērijus20 

- PLV piešķirtais ciršanas gads; 

- Mežaudzes apsaimniekošanas mērķis (3.,4.),GC izlases cirtei arī 2.mērķis; 

- Minimālais GC vecums; 

- Minimālais GC caurmērs; 

- Mežaudze ir neproduktīva; 

Plānojot KKC cirsmas, ņem vērā šādus ciršanas kritērijus: 

- PLV piešķirtais ciršanas gads; 

- Mežaudzes apsaimniekošanas mērķis (2.,3.,4); 

- Atbilstība KKC kritērijiem (suga un vecums, u.c.)  

Plānojot bojātu koku cirsmas, ņem vērā sekojošo: 

- Mežaudze, kurā bojātie koki rada un sekmē draudus meža kaitēkļu vai slimību 

plašākai izplatībai; 

- Mežaudze, kurā bojāto koku izvākšana nepieciešama vizuāli pievilcīgas ainavas 

uzturēšanai (īpaši rekreācijas mežos vai mežos gar autoceļiem un brauktuvēm). 

Plānojot ciršanu, jāņem vērā vairāki nosacījumi, taču vislielākā uzmanība pievēršama 

katras audzes ekonomiskajai prioritātei. Tās princips – aprēķināt vērtību mežaudzei veicot 

tūlīt un atliekot mežaudzes ciršanu GC un KKC, aprēķinot vērtības atšķirības (izmantojot 

Metodikā noteikto diskonta likmi). Ciršanas kritēriji un prioritātes noteiktas LVM „Meža 

apsaimniekošanas plānošanas procedūrā”. 

                                                           

20 Cirsmu sagatavošanas mežizstrādei procedūra 
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4.3. Meža atjaunošanas un kopšanas apjoma pamatojums 

Meža atjaunošanas ikgadējie apjomi ir tieši saistīti ar pēdējo trīs gadu nocirsto kailciršu 

un bojā aizgājušo audžu vidējo platību gadā. Precīzai meža atjaunošanas apjoma noteikšanai 

nav viennozīmīgas aprēķina metodikas, jo: 

- meža atjaunošana ar ciršanu tiek saistīta, pieņemot lēmumu par atjaunojamo sugu un 

atjaunošanas veidu; 

- pēc ciršanas meža atjaunošana tiek nodrošināta 2-5 gadu, dažos gadījumos pat 10 

gadu laikā, atkarībā no MT un dabiskajai atjaunošanai labvēlīgiem apstākļiem. 

Nosakot ikgadējos jaunaudžu kopšanas ciršu apjomus nākošajam 5 gadu periodam, 

tajos iekļauj 3.,4. grupas apsaimniekošanas mērķa mežaudzes, kuras atbilst sekojošiem 

kritērijiem: 

- Priežu, egļu audzes 4-20 gadi; 

- Bērzu, melnalkšņu, apšu, baltalkšņu audzes 4-15gadi 

       

4.4. Nosacījumi darbības vietu izvēlei 

4.4.1. Cirsmu veidošanai un izvietošanai  

Cirsmu veidošanu un izvietošanu reglamentē LVM vadlīnijas sekojošiem ciršu 

veidiem21: 

- kailcirtēm; 

- pakāpeniskajām un izlases cirtēm; 

- krājas kopšanas cirtēm; 

- bojātu koku izlases cirtēm. 

Vadlīnijas apraksta cirsmu izvietošanu noteiktās apsaimniekošanas mērķa mežaudzēs 

(skatīt 4.1.4. apakšpunktu), kā arī to veidošanu ievērojot mežsaimnieciskos, vides un sociālos 

aspektus. Papildus tam tiek norādītas prasības vides vērtību, kultūras mantojuma saglabāšanai 

cirsmā (piemēram, bioloģiskajai daudzveidībai svarīgie mežaudzes struktūras elementi). 

Vadlīnijas apraksta nepieciešamās darbības, kā precizēt aizsargājamu meža biotopu 

robeža dabā un noteikt buferjoslas robežu.  

Papildus tam ir noteikts, ka Biotopu kopšanas cirtes uzdevums medņu riestu teritorijā ir 

meža apsaimniekošana, lai tā atbilstu medņu ekoloģiskajām prasībām. 

Meža apsaimniekošanu medņu riesta vietas un mikrolieguma teritorijā plāno tā, lai 

vismaz 50% teritorijas atbilstu medņu ekoloģiskajām prasībām saskaņā ar putnu aizsardzības 

jomas vides eksperta atzinumu . 

 

  

                                                           
21 Procedūras „ Cirsmu sagatavošana mežizstrādei”2. pielikums „Cirsmu izvietošanas un veidošanas vadlīnijas” 
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4.4.2.  Kopšanai, meža atjaunošanai, atzarošanai, agrotehniskā kopšanai 

 

Jaunaudžu kopšana 

Jaunaudžu kopšana ir nekomerciāls kopšanas veids mežaudzēs tās nākotnes vērtības 

palielināšanai, kā arī viens no lielākajiem izdevumu posteņiem meža apsaimniekošanā. 

Jaunaudžu kopšanu reglamentē LVM „Jaunaudžu kopšanas ciršu un augošo koku 

atzarošanas vadlīnijas” un „Jaunaudžu kopšanas ciršu un augošu koku atzarošanas 

plānošanas procedūra”. 

Jaunaudzes kopj ar mērķi ar minimālu kopšanas cirtes atkārtojumu skaitu izveidot 

nākotnes audzes sastāvu un optimālu sākotnējo biezumu, kas nodrošina nākotnes kokiem 

pietiekamu augšanas telpu līdz pirmajai krājas kopšanas cirtei. 

Plānojot jaunaudžu kopšanas cirtes, par galvenajiem mērķiem var uzskatīt: 

- atēnošanu (nevēlamas sugas kokaugu konkurences novēršana līdz 2 m augstās 

jaunaudzēs) 

- noteikta optimāla koku skaita (norādīts LVM vadlīnijās par kopšanas cirtēm) 

izveidošanu jaunaudzēs, kuru augstums pārsniedz 2 m 

- “mērķa koku metodi” lielāka augstuma jaunaudzēs, kur atbrīvo augšanas telpu ap 

500 kvalitatīviem kokiem 

- “vērtīgo koku sugu ievilkšanu”, izretinot vai novācot purva bērza, nekvalitatīvas 

apses un baltalkšņa segaudzi. 

Plānošanas periodā (4gados) tiek vienmērīgi apsekotas visas mežaudzes, kas atbilst 

jaunaudžu kopšanas ciršu un augošu koku atzarošanas kritērijiem saskaņā ar LVM  „Meža 

atjaunošana un meža/plantāciju meža ieaudzēšana” procedūru. 

 Apsekošanas laikā katrā mežaudzē tiek pieņemts lēmums par kopšanas vai cita 

mežsaimnieciskā pasākuma (stādīšanas, papildināšanas, u.c.) nepieciešamību, kā arī mērķa 

sugu, plānoto izpildes periodu kalendārā gada ietvaros, darba izpildes grūtības pakāpi, 

paliekošo koku skaitu, u.c. parametrus.  

Organizējot jaunaudžu kopšanas cirtes izpildi, tiek ievēroti “Dabas aizsardzības 

noteikumi meža apsaimniekošanā”, kas nosaka, ka sastāva kopšanas cirtes nedrīkst izpildīt 

laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam priežu audzēs līdz 10 gadu vecumam un līdz 20 gadus 

vecās egļu audzēs. Jaunaudžu kopšanas cirtēs jāsaglabā mežābeles, kadiķi, blīgznas, ja tās 

netraucē pamata sugas augšanai,  it sevišķi gar kopjamā nogabala malām, ja tas robežojas ar 

nemeža zemēm. 

Augošu koku atzarošana 

Augošu koku atzarošana veicama koptās, II un augstākas bonitātes mežaudzēs ar 

nolūku pēc ciršanas vecuma sasniegšanas iegūt augstvērtīgu koksni. Atzarojamo audzi un 

atzarojamo koku izvēli un darba gaitas izpildi nosaka tās pašas vadlīnijas un procedūra, kas 

jaunaudžu kopšanu. 

Meža atjaunošana 

Balstoties uz LVM procesiem, lēmumu par meža atjaunošanas veidu pieņem vienlaicīgi 

ar galvenās cirtes cirsmu plāna sagatavošanu. Veicot atjaunojamās sugas izvēle jānodrošina 

esošā priedes, egles, bērza, cieto lapu koku un melnalkšņa mežaudžu aizņemto platību 

proporcija katrā mežsaimniecībā. 

Pielietotie meža atjaunošanas veidi ir mākslīgā un dabiskā atjaunošana. Meža mākslīgo 

atjaunošanu pielieto, ja dabiskā atjaunošana nenodrošina LVM normatīviem atbilstošas 

mežaudzes izveidošanu: 
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- mežu mākslīgi atjauno tikai sagatavotā augsnē, 

- mežu mākslīgi atjauno izmantojot vietējās izcelsmes, selekcionētu un ģenētiski 

nemodificētu kokaugu reproduktīvo materiālu; 

- mežs uz oligotrofām augsnēm atjaunojams ar priedi; 

- meža stādīšanas un sēšanas darbu izpildes tehnoloģiju nosaka LVM kvalitātes 

prasības meža atjaunošanas darbu izpildei  

Meža dabiskās atjaunošanas pielietojumu plāno pārējos gadījumos.  

Agrotehniskā kopšana 

- Agrotehnisko kopšanu plāno platībās, kur aizzēlums nomāc (apēno, pāraug, nosedz, 

u.t.t.) atjaunojamās sugas kociņus. 

- Agrotehniskā kopšana var tikt plānota pirms papildināšanas darbu veikšanas, ja 

platībā notikusi nepilnvērtīga dabiskā atjaunošanās. 

- Agrotehniskā kopšanas izpilde plānojama ar aprēķinu nodrošināt izkoptu 

jaunaudzi/atjaunoto platību ar normatīvajos aktos noteiktu atjaunojamās vai 

pieļaujamo koku sugu kociņu skaitu. 

- Stipra aizzēluma gadījumā viena kalendārā gada laikā plānojama atkārtota platības 

agrotehniskā kopšana. 

- Apvidū, kur skujkoku jaunaudzes kociņu saknes regulāri (vēsturiskā skatījumā) bojā 

maijvaboles kāpuri, agrotehniskās kopšanas laikā atjaunotajā platībā plānojama visu 

lapu koku izciršana. 

- Lai samazinātu priedes atjaunoto platību rūsas slimību bojājumus, nepieciešams 

veikt savlaicīgu platības agrotehnisko kopšanu, nodrošinot labus gaisa ventilācijas 

apstākļus. 

- Platībās, kur atjaunojamās sugas kociņus bojā briežveidīgie, saglabājams nenopļauts 

aizzēlums starp izkoptajām joslām vai laukumiņiem. 

Prasības agrotehniskās kopšanas darbu izpildei nosaka LVM apstiprinātas kvalitātes 

prasības LVM  „Meža atjaunošana un meža/plantāciju meža ieaudzēšana” procedūru. 

 

4.4.3. Plantāciju mežaudžu ieaudzēšanai 

Ar mežu neapklāto zemju izvērtēšana plantāciju ieaudzēšanai tiek veikta ņemot vērā 

sabiedrības sociālās, ekonomiskās un ekoloģiskās intereses. Plantāciju mežaudzes ierīkošana 

nav pieļaujama: trešajām personām iznomātās vai iznomājamās lauksaimniecības zemēs, 

lauku apvidos ap trešajām personām piederošo namīpašumu atstāj neapmežotu vismaz 0,6 ha 

lauksaimniecības zemi, rekreācijas teritorijās, ap kultūrvēsturiskajiem vai savdabīgiem dabas 

objektiem, ar mežu neapklātās zemēs, kuru vienlaidus platība ir zem 0,6 ha, mazauglīgās 

augsnēs, meža dzīvnieku piebarošanai izmantojamajās platībās, bioloģiski vērtīgajos zālājos, 

ĪADT, palieņu pļavās, ūdens tilpju/teču aizsargjoslās. 

Plantāciju mežaudžu ieaudzēšanu plāno saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu, 

platībās virs 0,6 ha, platībās ar funkcionējošu meliorācijas sistēmu pielietojot ainavu vizuālās 

plānošanas principus. Ieaudzējamo sugu, atkarībā no apstākļiem dabā plāno meža iecirkņa 

vadītājs. Tās prioritātes secībā ir: Hibrīdā apse, Bērzs, Egle, Alksnis, Priede. 

Dabīgā ieaudzēšana plānojama vietās, kur dabiskā ceļā var nodrošināt kvalitatīvu 

piemērotākās sugas ieaudzēšanu. 

 

 

 



 

39 
 

4.5. Nosacījumi meža aizsardzībā 

4.5.1. Uguns apsardzība  

Ugunsdrošības jautājumus LR regulē 2002. gada 13.novembrī pieņemtais 

“Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums”. Atbilstoši šī likuma 4.pantam LR ir četru veidu 

ugunsdrošības dienesti: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, iestāžu ugunsdrošības 

dienesti, brīvprātīgie ugunsdrošības formējumi un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesti. Mežsaimniecības darbinieku pienākumus meža ugunsdrošībā un 

ugunsdzēsībā nosaka LVM iekšējie tiesību akti 22.  

LVM mežsaimniecību un VMD virsmežniecību attiecības meža ugunsdrošībā un 

ugunsdzēsībā reglamentē savstarpējā vienošanās. Atbilstoši tai un ievērojot likumu 

“Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums”, MK noteikumus Nr. 82 “Ugunsdrošības 

noteikumi”, LVM veic ugunsdrošības profilaktiskos pasākumus apsaimniekošanā nodotajos 

mežos. 

Profilaktiskie pasākumi: 

- mineralizēto joslu ierīkošana un uzturēšana; 

- meža ceļu un stigu uzturēšana lietošanas kārtībā; 

- ūdens ņemšanas vietu ierīkošana un uzturēšana; 

- brīdinājuma zīmju uzstādīšana; 

- atpūtas vietu ierīkošana un uzturēšana; 

- ugunsdrošības un ugunsdzēsības darbiem nepieciešamo dzelzceļa pārbrauktuvju 

ierīkošana un uzturēšana; 

- meža darbu pārtraukšana paaugstinātas bīstamības apstākļos. 

Atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, katru gadu līdz 1.aprīlim LVM iesniedz VMD 

profilaktisko pasākumu plānu pašreizējajam gadam. Saskaņā ar LVM un VMD noslēgto 

vienošanos, nepieciešamības gadījumā LVM iesaistās meža ugunsgrēka ierobežošanas un 

likvidācijas darbos, kā arī nodrošina ugunsgrēka vietas uzraudzību ar savu inventāru un 

cilvēku resursiem. 

 

4.5.2. Invazīvo sugu ierobežošana 

Saskaņā ar LVM „Kārtība invazīvās sugas– Sosnovska latvāņa- izplatības 

ierobežošanā LVM valdījumā esošajās zemēs” tiek veikts Sosnovska latvāņa (turpmāk- 

latvāņa) invadēto zemju monitoringu, nodrošinot tā izplatības ierobežošanas pasākumu 

plānošanu nākošajai veģetācijas sezonai23. LVM izmanto sekojošas latvāņa izplatības 

ierobežošanas metodes: 

- Mehāniskā- ietver latvāņa iznīcināšanas pasākumus, veicot mehāniskas darbības- 

ziedu čemura nogriešanu, centrālo rozešu izduršanu, mulčēšanu, nopļaušanu un 

augsnes apstrādi (aršanu, kultivēšanu, frēzēšanu, lobīšanu, ecēšanu uz šļūkšanu); 

- Ķīmiskā- ietver latvāņa iznīcināšanas pasākumus, izmantojot Augu aizsardzības 

līdzekļu (turpmāk- AAL) reģistrā iekļautos līdzekļus; 

- Bioloģiskā- ietver latvāņa iznīcināšanas pasākumus, izmantojot bioloģisko 

organismu savstarpējo biotisko mijiedarbību- noganīšanu; 

- Kombinētā- ietver latvāņa iznīcināšanas pasākumu kopumu, kas papildina viens otru 

vai nav lietojami atsevišķi, vai mehānisko, ķīmisko, bioloģisko metožu kombināciju. 

                                                           
22 „Kārtība meža ugunsdrošības pasākumu organizēšanai LVM valdījumā esošajos mežos” 
23 „Kārtība invazīvās sugas– Sosnovska latvāņa- izplatības ierobežošanā LVM valdījumā esošajās zemēs” 
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Metodes izvēli balsta uz latvāņa invadētās platības lielumu, apvidus šķēršļotību, 

augsnes tipu, mitruma režīmu, audzes blīvumu un vecumu, zemes izmantošanas veidu, kā arī 

ņem vērā latvāņa attīstības stadiju. Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus plāno un veic 

līdz pilnīgai audzes iznīcināšanai, pēc tam vismaz to monitorē piecus gadus un nepieļauj 

latvāņa atjaunošanos. 

 

4.5.3. Meža bojājumu ierobežošana 

LVM tiek lietoti tikai LR reģistrēti augu aizsardzības līdzekļi atbilstoši “Augu 

aizsardzības likumā” un citos ar to saistītajos normatīvajos aktos formulētajām prasībām  

(LVM „Meža bojājumu uzskaites procedūra”). Tā kā apstrādāti tiek vienīgi stādi 

kokaudzētavās (priežu un egļu) pirms stādīšanas ar insekticīdu  ACTARA, tad izlietoto augu 

aizsardzības līdzekļu daudzums pa gadiem var atšķirties. Palielinoties platībām, kurās plāno 

dabisko atjaunošanos, augu aizsardzības līdzekļu izlietojums var samazināties. Pārnadžu 

apdraudētajās platībās veiksmīgi tiek pielietots repelents Plantskids, Cervakol Ekstra uz 

smilšu bāzes. 

 

4.6. Ikgadējais meža apsaimniekošanas apjoms 5 gadu periodā un tā izvietojums 

4.6.1. Ciršanas apjomi pa valdošajām sugām un cirtes veidiem  

21.tabula 

Gads 

A
p

jo
m

s 

A B E M Os P Ba 

Nepro

duktī

vās 

audze

s 

GC 

KOPĀ 
KKC BKC 

Pavisa

m 

2015 
ha 128.3 617.1 233.1 99.3 0.1 392.1 30.0 51.2 1551.2 1720.0   3271.2 

 m3 43743 166726 67483 25315 27 113027 4445 10240 431005 102000 60000 593005 

2016 
ha 167.6 594.2 191.1 62.1 0.0 463.1 13.1 47.9 1539.1 1887.1   3426.1 

 m3 59021 139705 54594 15090 0 137625 2007 9580 417621 111346 60000 589946 

2017 
ha 167.6 594.2 191.1 62.0 0.0 463.1 13.1 47.9 1539.0 1800.0   3339.0 

 m3 59021 139705 54590 15065 0 137628 2019 9580 417607 106000 60000 583896 

2018 
ha 167.6 594.2 191.1 62.1 0.0 463.1 13.1   1491.2 1811.3   3302.4 

 m3 59021 139705 54594 15090 0 137619 2019   408048 107617 60000 575312 

2019 
ha 168.5 594.2 191.1 62.0 0.0 463.1 13.1   1492.0 1750.0   3242.0 

 m3 59337 139705 54594 15066 0 137619 2019   408341 103500 60000 570927 

Kopā 
ha 799.6 2993.9 997.5 347.6 0.1 2244.4 82.4 147.0 7612.5 8968.4   16580.8 

 m3 280142 725547 285855 85626 27 663517 12508 29400 2082621 530464 300000 2913087 

 

4.6.2. Meža apsaimniekošanas darbu apjomi pa veidiem ikgadēji 

22.tabula 

Darba veids Mērvienība Ikgadējie apjomi 

Meža atjaunošana  tūkst.ha 1.5 

t.sk. mākslīgā atjaunošana tūkst.ha 0.6 

Jaunaudžu kopšana tūkst.ha 4.1 

MAC būvniecība km 15 

MMS atjaunošana tūkst.ha 2.5 

Sugu un biotopu kopšana ha 25 

 

4.7. Ģenētisko resursu mežaudžu apsaimniekošana 

Ģenētisko resursu mežaudžu apsaimniekošana LVM mežos notiek saskaņā ar 

06.04.2013. MK noteikumiem Nr.177 un ģenētisko resursu mežaudžu apsaimniekošanas 
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plāniem, kuri atrodas Ziemeļlatgales mežsaimniecībā. Kopsavilkumu par mežsaimniecības 

ĢRM var atrasts 3.pielikumā. 

 

4.8. Medību saimniecība 

LR medību procesu reglamentē Medību likums un Medību noteikumi. Uzraudzību par 

likuma un noteikumu ievērošanu veic VMD un VARAM. 

LVM savās apsaimniekojamās teritorijās medību tiesības iznomā mednieku 

formējumiem. Pašreiz Ziemeļlatgales MS teritorijā  noslēgti 108  medību tiesību nomas 

līgumi. Atsevišķas  medību teritorijas apsaimnieko LVM Rekreācija un medības. 

Ziemeļlatgales MS mežsaimniecības teritorijā realizē medību tiesības 204.9  tūkst. ha lielā 

teritorijā, pārdodot pakalpojumu gan vietējiem, gan ārvalstu klientiem. 

VMD atbilstoši likumdošanai administrē meža dzīvnieku uzskaiti un nosaka lielāko 

pieļaujamo nomedījamo dzīvnieku skaitu. Dzīvnieku uzskaite notiek visā Latvijas teritorijā 

pa VMD virsmežniecībām (valsts meži, privātie meži, citu apsaimniekotāju meži, un citas 

platības). Tā kā dzīvnieku uzskaite notiek visās virsmežniecību pārraugāmajās teritorijās, tad 

nav iespējams objektīvi spriest par esošo dzīvnieku skaita blīvumu atsevišķi valsts mežos. 

 

4.9. Darba aizsardzība 

LR darba aizsardzības jautājumus regulē ar 2002.gada 1.janvāri spēkā esošais likums 

“Par darba aizsardzību”. LVM stingri ievēro šī likuma prasības un izvirza sekojošus 

darbības pamatprincipus: 

- cilvēka veselības un dzīvības prioritāte darba attiecībās; 

- darba aizsardzības jautājumu koordinēšana ar citām valsts ekonomiskās un sociālās 

politikas sastāvdaļām; 

- darbinieku sociālā aizsardzība arodslimību un nelaimes gadījumos. 

LVM darbiniekiem ir pienākums ievērot iepriekš minētos darbības pamatprincipus, LR 

spēkā esošos darba aizsardzības normatīvos aktus un darba drošības instrukcijas. Visos 

struktūras līmeņos ir konkrēti atbildīgie par darba aizsardzību. LVM nodrošina: 

- drošus darba apstākļus darbiniekiem, kurus nodarbina LVM. Darba aizsardzībā 

spēkā esošo normatīvo aktu, LVM iekšējo normatīvo aktu un par labāko atzītās 

prakses ievērošanu; 

- darbiniekus, tai skaitā uzticības personas, ar normatīvo informāciju par darba 

aizsardzību un ar to saistītiem ar sociāliem, ekonomiskiem, organizatoriskiem, 

tehniskiem, sanitāri higiēniskiem un ārstnieciski profilaktiskiem pasākumiem; 

- nesaskaņu atrisināšanu un kompensāciju atlīdzību normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

LVM izvirza par pienākumu visu iepriekš minēto ievērot arī sadarbības partneriem. 

Visos LVM slēgtajos līgumos ir izvirzīts pienākums līgumpartneriem ievērot darba 

aizsardzības un darba likumdošanas prasības. LVM pielietotajos kontroles aktos, kas tiek 

pildīti darba laikā, ievērojama vieta tiek atvēlēta darba aizsardzības jautājumu kontrolei. 

LVM veic arī pie sadarbības partneriem notikušo nelaimes gadījumu uzskaiti. 
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5. Mežsaimniecībā plānotais koksnes produktu pārdošanas apjoms 

gadā  
23.tabula 

Sortiments\Periods 2016-2020 2021-2025 

skuju koku zāģbaļķi, m3 240000 238000 

papīrmalka, m3 190000 188000 

finierkluči, m3 42000 41000 

lapu koku zāģbaļķi, m3 37000 37000 

malka, m3 72000 71000 

Kopā m3 581000 575000 

 

6. Vietējo iedzīvotāju nodrošinājums ar kurināmo koksni 

Vietējiem iedzīvotājiem pastāv sekojošas iespējas iegādāties kurināmo koksni: 

- LVM piedāvā iegādāties sagatavotu kurināmo koksni par vienošanās cenu (parasti 3 

metri gara, dažādu koku sugu), piegādājot to pircēja norādītajā vietā. Detalizētāka 

informācija: http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/produkti/koksnes-

produkti/malka/ka-klut-par-klientu/malka-majsaimniecibam  

- Pēc cirsmu izstrādes bez maksas savākt ciršanas atliekas, ievērojot LVM noteiktās 

prasības darba drošībā, vides aizsardzībā, u.c.; 

- Izstrādāt maza apjoma bojātu koku cirsmas, ievērojot LVM noteiktās prasības darba 

drošībā, vides aizsardzībā, u.c.; 

Vairāk par šīm iespējām var uzzināt Ziemeļlatgales mežsaimniecības birojā. 

 

7. Mežizstrādē lietotās tehnika un tehnoloģija, tās pamatojums 

Lai mazinātu meža tehnikas ietekmi uz augsni un augošiem kokiem, kā arī nodrošinātu 

drošu darbu mežā un lielākus ieņēmumus no katra cērtamā koka, LVM ir noteikusi minimālās 

tehniskās prasības mežizstrādes tehnikai.  

Ņemot vērā darbu izpildes kvalitātes prasības un cērtamo koku izmērus, tehnikai ir 

noteiktas prasības katrā no ciršu veidiem – galvenajā, krājas kopšanas un bojātu koku cirtēs.  

 

Tehniskās prasības kokmateriālu sagatavošanas tehnikai  

24.tabula 

Tehniskās prasības Galvenā cirte 

1g* 

Galvenā cirte 

3g** 

Krājas kopšanas 

cirte 

Bojātu 

koku cirte 

Dīzeļdzinēja jauda*** 120 kW vai 

vairāk 

145 kW vai 

vairāk 

ne vairāk kā 150 

kW  

Nav 

ierobežots 

Maksimālais koka 

nozāģēšanas diametrs 

480 mm vai 

vairāk 

600 mm vai 

vairāk 

ne vairāk kā 640 

mm 

300 mm 

vai vairāk 

Mērīšanas sistēmas 

elektroniska kalibrēšana 

jābūt jābūt jābūt nē 

Stumbru sagarumošanas 

optimizācija 

jābūt jābūt jābūt nē 

Atļauts izmantot speciāli 

mežizstrādei aprīkotu 

ekskavatoru 

atļauts atļauts aizliegts aizliegts 

http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/produkti/koksnes-produkti/malka/ka-klut-par-klientu/malka-majsaimniecibam
http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/produkti/koksnes-produkti/malka/ka-klut-par-klientu/malka-majsaimniecibam
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Riepu platums nav ierobežots nav ierobežots 500 mm vai 

vairāk vai 

kāpurķēžu 

konstrukcija 

nav 

ierobežots 

Tehnikas platums nav ierobežots nav ierobežots ne vairāk kā 

2900 mm 

ne vairāk 

kā 2900 

mm 

*- mežizstrādes līgumi galvenajā cirtē ar termiņu uz vienu gadu; 

**- mežizstrādes līgumi galvenajā cirtē ar termiņu uz trīs gadiem; 

***-neattiecas uz speciāli mežizstrādei aprīkotiem ekskavatoriem. 

 

Tehniskās prasības kokmateriālu pievešanas tehnikai 

25.tabula 

Tehniskās prasības Galvenā cirte 

1g* 

Galvenā cirte 

3g** 

Krājas 

kopšanas cirte 

Bojātu koku 

cirte 
Atļauts izmantot meža 

darbiem aprīkotu 

lauksaimniecības traktoru 

ar meža piekabi 

aizliegts aizliegts aizliegts atļauts 

Riteņu skaits 6 (seši) riteņi 

vai vairāk vai 

kāpurķēžu 

konstrukcija 

6 (seši) riteņi vai 

vairāk vai 

kāpurķēžu 

konstrukcija 

8 (astoņi) 

riteņi vai 

vairāk vai 

kāpurķēžu 

konstrukcija 

nav ierobežots 

Riepu platums 700 mm vai 

vairāk 

700 mm vai 

vairāk 

700 mm vai 

vairāk 

nav ierobežots 

Pašmasa nav ierobežots nav ierobežots ne vairāk kā 

16 500 kg 

ne vairāk kā 

16 500 kg 
Tehnikas platums nav ierobežots nav ierobežots ne vairāk kā 

2900 mm 

ne vairāk kā 

2900 mm 
Kravas nodalījums 

pagarināts 3m garu 

kokmateriālu iekraušanai 

divās rindās 

atļauts atļauts aizliegts aizliegts 

 

8.  Meža zemes izmantošanas veida maiņa 

Lai ievērotu un nodrošinātu LVM izvirzīto ilgtermiņa mērķu sasniegšanu saistībā ar 

apsaimniekošanā esošās zemes resursu izmantošanu un pieņemot lēmumu par meža zemes 

pārveidošanu citā zemes lietošanas veidā, kura rezultātā mainās zemes funkcionālais 

izmantošanas veids, tiek ievērotas LVM definētās pamatnostādnes vides, sociālajās un 

ekonomiskajās sfērās. 

Par darbību, kas saistīta ar meža zemes pārveidošanu citā zemes lietošanas veidā, 

uzskata darbību, kuras rezultātā tiek mainīta meža zemju kategorija citā zemes lietošanas 

kategorijā. 

Meža zemes pārveidošana citā zemes lietošanas veidā pieļaujama LVM īpašumā un 

pārvaldīšanā esošajās zemju platībās gadījumos, kad šāda darbība nepieciešama: 

- Jaunu objektu būvniecībai; 

- Valsts un pašvaldību autoceļu būvniecībai un rekonstrukcijai; 



 

44 
 

- Energoapgādes (elektriskie tīkli, naftas vadi, gāzesvadi, gāzapgādes iekārtas un 

būves, gāzes noliktavas un krātuves, vēja elektrostacijas), elektronisko sakaru 

līdzekļu, ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu objektu un infrastruktūras ierīkošanai; 

- Valsts aizsardzības objektu uzturēšanai; 

- Derīgo izrakteņu ieguvei; 

- Meža koku sēklu ieguves plantāciju un meža stādāmā materiāla kokaudzētavu 

ierīkošanai vai paplašināšanai; 

- Īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai; 

- Lauksaimnieciskai ražošanai (piem. ierīkojot augļu dārzus kultivēto ogu audzēšana); 

- Ūdenskrātuvju ierīkošana (meža uguns apsardzības pasākumu īstenošanai) 

- Sociālo objektu ierīkošanai (izglītības, zinātnes, sporta, kultūras un rekreācijas 

objekti), kā arī teritorijas labiekārtošanai; 

- Kapsētu ierīkošanai. 

Meža zemes pārveidošana citā zemes lietošanas veidā netiek pieļauta ja: 

- Plānotā darbība ir pretrunā ar vietējās pašvaldības apstiprināto teritorijas attīstības 

plānojumu un tās attīstības pamatnostādnēm.  

- Plānotā darbība skar Augstvērtīgo mežu teritorijas / Saskaņā ar ietekmes uz vidi 

vērtējumu, plānotā darbība var būtiski negatīvi ietekmēt vidi, t.sk. augstvērtīgos 

mežus un nav iespējams veikt kompensējošos pasākumus negatīvās ietekmes uz vidi 

ierobežošanai. 

Gadījumos, kad meža zeme tiek pārveidota citā zemes lietošanas veidā ar turpmāko 

zemes izmantošanas mērķi –zemes dzīļu resursu ieguve, nosakāms attiecīgās teritorijas 

rekultivācijas veids pēc zemes dzīļu resursu ieguves pabeigšanas. 

Plānotā darbība, kas saistīta ar meža zemju pārveidošanu citā zemes lietošanās veidā, 

veicina reģionālo attīstību un rada priekšnosacījumus vietējās sabiedrības ilgtermiņa 

sociālajai un ekonomiskajai attīstībai.  

Piemēram: 

 Ierīkojot smilts, smilts- smilts, grants, ieguves teritorijas pēc to izstrādes 

pabeigšanas, rekultivācijas veids tiek noteikts kā ūdenskrātuve, kas izmantojama 

turpmākai meža uguns apsardzības pasākumu nodrošināšanai vai mežaudzes 

atjaunošana. 

 Ierīkojot kūdras ieguves teritorijas pēc to izstrādes pabeigšanas, kā 

rekultivācijas veids var tik paredzēts : 

a)  renaturalizācija un dabiskās vides atjaunošana, īstenojot attiecīgus 

pasākumus hidroloģijas režīma atjaunošanā; 

b) Veicot kūdras augsnes ielabošanu ierīkot enerģētiskās koksnes (piemēram- 

kārklu) plantāciju ierīkošanu, tādējādi nodrošinot enerģētiskās koksnes iegūšanu un 

radot priekšnosacījumus fosilā kurināmā izmantošanas samazināšanu siltumenerģijas 

iegūšanā. 

c) Veicot kūdras augsnes ielabošanu un saglabājot hidroloģisko režīmu, veikt 

teritorijas apmežošanu izveidojot mežaudzi. 

Realizējot dažāda veida saimniecisko darbību, kas saistās ar cita veida produkcijas 

ieguvi no apsaimniekojamām teritorijām, un, kuras rezultātā tiek izmainīts meža zemes 

funkcionālais izmantošanas veids uz citu zemes izmantošanas veidu, Ziemeļlatgales MS 5 

gadu ilgā laika periodā šāda darbība ir veikta 0,022% zemes, attiecībā pret kopējo 

apsaimniekojamo platību. 

Informācija par ierosinātajām un uzsāktajām procedūrām, kas saistītas ar darbībām, 

kuru rezultātā notiek meža zemes pārveidošanu citā zemes lietošanas veidā ir pieejama 
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http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/ietekmes-uz-vidi-

novertejums/vertejumi. 

 

9. Kartes 

Kartes pieejamas  http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/mezu-

apsaimniekosanas-plani/2224-ziemellatgales-mezsaimniecibas-meza-apsaimniekosanas-plani 

 

- Ziemeļlatgales mežsaimniecības meža zemju plāns. 

- Prognozētie ciršanas un koksnes produktu apjomi Ziemeļlatgales mežsaimniecībā. 

- Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Ziemeļlatgales mežsaimniecības teritorijā. 

- Augstvērtīgo mežu platības Ziemeļlatgales mežsaimniecības teritorijā 

- Ainavzemes un meža masīvi Ziemeļlatgales mežsaimniecības teritorijā 

 

10. Sabiedrības līdzdalības pasākumi 

10.1. MAP kopsavilkums tiek komunicēts ar sabiedrības interešu grupām atbilstoši LVM 

komunikācijas vadlīnijām, nodrošinot sekojošus pasākumus: 

- MAP kopsavilkuma, t.sk. papildinājumu, publicēšana www.lvm.lv, ikgadēji līdz 31. martam,  

- sabiedrības interešu grupu (ieinteresēto pušu) pastāvīga apzināšana un uzturēšana, 

- sabiedrības interešu grupu (ieinteresēto pušu) rakstiska informēšana par būtiskām izmaiņām LVM 

meža apsaimniekošanas apjomā un metodēs, 

- no interešu grupām un vietējās sabiedrības (iedzīvotāju) saņemto priekšlikumu un komentāru 

izvērtēšana un informēšana par LVM rīcību, pievienojot MAP kopsavilkumam 1 mēneša laikā pēc to 

iesniegšanas, nepieciešamības gadījumā atkārtoti konsultējoties, 

- kailcirsmas tiešā tuvumā esošu māju iedzīvotāju informēšana. 

 

10.2. Jebkuri citi priekšlikumi, ierosinājumi vai sūdzības par LVM veikto meža 

apsaimniekošanu tiek izskatītas Latvijas Republikas Informācijas atklātības likumā noteiktajā 

kārtībā un termiņos. 

 

11. Plānoto meža apsaimniekošanas darbību ietekmes vērtējums uz meža 

resursu stāvokli, kā arī vides un sociālo jomu 

11.1. Koksnes resursu stāvoklis realizējot plānoto meža apsaimniekošanu  

 

Salīdzinot mežaudžu īpatsvaru pēc valdošās sugas pirms un pēc plānoto meža 

apsaimniekošanas darbību veikšanas, var secināt, ka LVM valdījumā esošajos mežos nav 

būtisku izmaiņu pret esošo mežaudžu īpatsvaru pa valdošajām sugām. 

http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/ietekmes-uz-vidi-novertejums/vertejumi
http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/ietekmes-uz-vidi-novertejums/vertejumi
http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/mezu-apsaimniekosanas-plani/2224-ziemellatgales-mezsaimniecibas-meza-apsaimniekosanas-plani
http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/mezu-apsaimniekosanas-plani/2224-ziemellatgales-mezsaimniecibas-meza-apsaimniekosanas-plani
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10.attēls Mežaudžu sadalījums pa valdošajām sugām uz 2014.gada 1.janvāri, % 

  

11.attēls Prognozētais mežaudžu sadalījums pa valdošajām sugām uz 2020.gada 1.janvāri, 

% 

Mežaudžu vecumstruktūra ir samērā nevienmērīga. Vecumklase - ir iedalījuma vienība 

audžu sadalīšanai pēc vecuma.  

Priežu un egļu jaunaudzes ir līdz 40 gadu vecumam, bērzu līdz 20 gadu vecumam. 

Priežu vidēja vecuma audzes ir no 41-80 gadu vecumam (IV un zemāku bonitāšu audzes no 

41-100 gadiem), egļu vidēja vecuma audzes no 41-60 gadu vecumam, savukārt bērzu vidēja 

vecuma audzes ir no 21-60 gadu vecumam (IV un zemāku bonitāšu audzes no 21-40 gadiem).  

Priežu briestaudzes ir no 81-100 gadu vecumam (IV un zemāku bonitāšu audzes no 

101-120 gadiem), egļu briestaudzes ir no 61-80 gadu vecumam, bērzu briestaudzes ir no 61-

70 gadu vecumam (IV un zemāku bonitāšu audzes no 41-50 gadiem).  

Priežu pieaugušas audzes ir sākot no 101 gadu vecuma (IV un zemāku bonitāšu audzes 

sākot no 121 gada), egļu pieaugušas audzes ir sākot no 81 gadu vecuma, bērzu pieaugušas 

audzes ir no 71 gadu vecuma (IV un zemāku bonitāšu audzes sākot no 51 gada). 
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Priežu un bērzu mežaudzes ir šobrīd vairāk pārstāvētas briestaudžu un pieaugušu audžu 

vecumā, bet mazāk jaunaudžu un vidēja vecuma audžu vecumā. Turpretī egļu mežaudzes 

dominē jaunaudžu un vidēja vecuma audžu vecumā. Realizējot plānotās meža 

apsaimniekošanas darbības, nav novērojamas krasas izmaiņas priežu, egļu, bērzu mežaudžu 

vecumstruktūrās. 

 

12.attēls Mežaudžu ar valdošo sugu priede sadalījums pa vecuma klasēm pirms un pēc 

plānoto meža apsaimniekošanas darbību veikšanas, ha 

 

 

13.attēls Mežaudžu ar valdošo sugu egle sadalījums pa vecuma klasēm pirms un pēc 

plānoto meža apsaimniekošanas darbību veikšanas, ha 
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14.attēls Mežaudžu ar valdošo sugu bērzs sadalījums pa vecuma klasēm pirms un pēc 

plānoto meža apsaimniekošanas darbību veikšanas, ha 

 

11.2. Pasākumi meža apsaimniekošanas ietekmes uz vidi novērtēšanai 

- 70.gadus un vecāku audžu īpatsvara monitorings meža masīvos pēc GC plāna 

realizācijas: 

26.tabula 

Meža 

masīva 

kods 

Kopējā 

platība, 

ha 

Mežaudžu 

platība, ha 

Kailciršu 

plāns 

masīvos 

2015.-

2019.g., 

ha 

70.g. un 

vecākas 

audzes 

ha 

65.g. un 

vecākas 

audzes 

ha 

Par 70 

gadiem 

vecāku 

audžu 

īpatsvars 

masīvos % 

Par 70 

gadiem 

vecāku 

audžu 

īpatsvars 

pēc ciršanas 

plāna 

realizācijas 

% 

Izmaiņas, 

% 

Masīvs 

(skuju* vai 

lapu koku) 

1 15410 13086 664 4143 5060 

31.66 33.59 1.93 

Skuju koku 

2 21266 17480 1050 6424.3 7864 

36.75 38.98 2.23 

Skuju koku 

3 29800 21856 950 10540.2 12201.4 

48.23 51.48 3.25 

Skuju koku 

4 25033 18177 660 8870.1 10123 

48.80 52.06 3.26 

Skuju koku 

5 18722 13651 536 5664 6245.5 

41.49 41.82 0.33 

Skuju koku 

6 21866 20141 946 6856.2 7878.1 

34.04 34.42 0.38 

Skuju koku 

7 21164 16270 812 6419.4 7225.6 

39.46 39.42 -0.04 

Lapu k.m. 

8 13383 11808 570 5291.7 5863.6 

44.81 44.83 0.02 

Skuju koku 

9 21800 14883 533 6092.3 6717.9 

40.93 41.56 0.62 

Lapu k.m. 

10 18190 16208 742 7137 7874.1 

44.03 44.00 -0.03 Skuju koku 

Vidēji 20663 16356 746.3 6743.8 7705.3 41 42 1.20   
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*  Ja skuju koku īpatsvars masīvā ir virs 60 %, tad skuju koku meža masīvs. 

 

15.attēls 70 gadus un vecāku mežaudžu īpatsvars meža masīvos šobrīd un pēc ciršanas 

plāna 2015.-2019.gadiem realizācijas. 

- veic ikgadēju LVM teritorijā identificēto dabas un vides vērtību novērtējumu 

(monitoringu) atbilstoši „LVM vadlīnijas vides monitoringam”; 

- veic plānoto meža autoceļu būvniecības un uzturēšanas, meža meliorācijas sistēmu 

atjaunošanas darbu ietekmes uz vidi novērtēšanu; 

- vērtē audžu bioloģiskās vērtības noteikšanu pirms galvenās cirtes lēmuma 

pieņemšanas noteiktu vecumu sasniegušās audzēs; 

- veic ieplānoto cirsmu ietekmes uz vidi vērtēšanu atbilstoši „Norādījumi 

mežizstrādes ietekmes novērtēšanai uz vidi (IVN) cirsmā” un nosaka pasākumus 

ietekmes mazināšanai (ekoloģisko koku grupas, atmirušas koksnes, putnu ligzdu, alu 

u.c vērtību saglabāšana). 

 

11.3. Pasākumi meža apsaimniekošanas ietekmes uz sociālo jomu novērtēšanai 

- veic ieplānoto cirsmu ietekmes uz sociālo jomu vērtēšanu atbilstoši „Norādījumi 

mežizstrādes ietekmes novērtēšanai uz vidi (IVN) cirsmā” un nosaka pasākumus 

ietekmes mazināšanai (informē cirsmas tuvumā esošu māju iedzīvotājus u.c.); 

- veic sabiedrības interešu grupu iesaisti sekojoši: 

 MAP kopsavilkuma, t.sk. papildinājumu publicēšana www.lvm.lv , ikgadēji līdz 

31. martam. 

 Sabiedrības interešu grupu (ieinteresēto pušu) pastāvīga apzināšana un 

uzturēšana. 

 Sabiedrības interešu grupu (ieinteresēto pušu) rakstiska informēšana par būtiskām 

izmaiņām LVM meža apsaimniekošanas apjomā un metodēs. 

 No ieinteresētajām pusēm saņemto priekšlikumu izvērtēšana, konsultēšanās un 

atbildes nodrošināšana. 
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12.  Saistošie LVM normatīvie akti, u.c. avoti 

27.tabula 

Nr.p.

k 

Nosaukums Datums 

1.  Meža apsaimniekošanas plānošanas procedūra 20.11.2015. 

2.  Vadlīnijas meža apsaimniekošanas darbu apjomu izvietošanai 14.12.2015. 

3.  Vadlīnijas audzes/ nogabala apsaimniekošanas mērķa izvēlei un 

turpmākai apsaimniekošanai 

03.11.2014. 

4.  Meža autoceļu tīkla attīstības plānošanas vadlīnijas 11.03.2015. 

5.  Meža meliorācijas sistēmu atjaunošanas plānošanas vadlīnijas 30.05.2013. 

6.  Vadlīnijas meža apsaimniekošanai atšķirīgi apsaimniekojamās 

teritorijās – ekomežos (dabai, rekreācijai) un medņu riestos. 

10.02.2014. 

7.  Meža atjaunošanas un meža/plantāciju meža ieaudzēšanas procedūra 31.03.2015. 

8.  Meža atjaunošanas vadlīnijas 18.02.2015. 

9.  Jaunaudžu kopšanas ciršu un augošu koku atzarošanas plānošanas 

procedūra 

11.12.2015. 

10.  Jaunaudžu kopšanas ciršu un augošu koku atzarošanas vadlīnijas 17.02.2015. 

11.  Krājas kopšanas ciršu vadlīnijas 14.12.2015. 

12.  Procedūra “Cirsmu sagatavošanas mežizstrādei” 14.12.2015. 

13.  Vadlīnijas meža meliorācijas sistēmu funkcionēšanas nodrošināšanai 20.12.2013. 

14.  Procedūra plānotās saimnieciskās  darbību ietekmes uz vidi vērtēšanai  12.01.2016. 

15.  Procedūra „Kultūras mantojuma un dabas vērtību apzināšana un 

aizsardzība” 

28.09.2015. 

16.  Medību tiesību iznomāšanas kārtība 14.11.2013. 

17.  Prasības vides piesārņojuma samazināšanai meža darbos 02.10.2015. 

18.  Dabas aizsardzības prasības meža darbos 11.02.2014. 

19.  Ciršanas kritēriji un prioritātes 14.12.2015. 

20.  Norādījumi koku bojājumu novēršanai 25.11.2015. 

21.  Kārtība meža bojājumu uzskaitei 24.02.2015. 

22.  Kārtība invazīvās sugas– Sosnovska latvāņa- izplatības ierobežošanā 

LVM valdījumā esošajās zemēs 

03.07.2015. 

23.  Procedūra “LVM interešu integrācija pašvaldību teritoriju plānojumos” 20.03.2013. 

24.  Meža audzēšanas stratēģiskās plānošanas metodika 30.06.2010. 

25.  
Procedūra „Koksnes atlieku vākšana cirsmās AS “Latvijas valsts meži” 

apsaimniekojamās meža zemēs” 
30.08.2011. 

26.  „Procedūra malkas pārdošanai iedzīvotājiem pašpatēriņam” 18.08.2014. 

27.  Vadlīnijas zemes apsaimniekošanas (izmantošanas) veida noteikšanai 09.04.2014. 

28.  Pakāpenisko un izlases ciršu vadlīnijas 27.11.2015. 

29.  Metodika jaunaudžu kopšanas ciršu apjoma noteikšanai un izvietošanai 13.11.2014. 

30.  Meža apsaimniekošanas plāna kopsavilkuma sagatavošanas vadlīnijas 26.02.2016. 

31.  
Sabiedrībai nozīmīgu vietu izveidošanas un apsaimniekošanas 

plānošanas vadlīnijas 
14.03.2016. 

32.  Ģenētisko resursu mežaudžu apsaimniekošanas plānošanas vadlīnijas 21.03.2016. 
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13. Kopsavilkuma aktualizēšanas kārtība 

 

MAP Kopsavilkums tiek pārskatīts reizi gadā, kam par pamatu ir iepriekšējā gada 

rezultātu novērtējums un atbilstīgu secinājumu iestrādāšana tā turpmākajai uzlabošanai. 

Kopsavilkums ir pieejams Ziemeļlatgales mežsaimniecības birojā, „Mežrozes”, Lejas 

Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads un LVM mājas lapas adresē: 

http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/mezu-apsaimniekosanas-

plani/2224-ziemellatgales-mezsaimniecibas-meza-apsaimniekosanas-plani . Priekšlikumus par 

MAP Kopsavilkumu ieinteresētās puses var iesniegt Ziemeļlatgales mežsaimniecības birojā 

„Mežrozes”, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604 vai uz e-pasta 

adresi: s.melne@lvm.lv. 

 

14. Pielikumi 

1.pielikums Atšķirīgi apsaimniekojamu teritoriju - ekomežu dabai un rekreācijai MAP 

kopsavilkums LVM Ziemeļlatgales mežsaimniecībā.  

2.pielikums Pārskats par meža apsaimniekošanu un vides monitoringu 2010.-2014.g. LVM 

Ziemeļlatgales  mežsaimniecībā.  

3.pielikums Ģenētisko resursu mežaudžu apsaimniekošanas plāns LVM Ziemeļlatgales 

mežsaimniecībā 2015.-2019. Gads. 

4.pielikums Sabiedrībai nozīmīgu vietu saraksts LVM Ziemeļlatgales mežsaimniecībā.  

5.pielikums Sabiedrības interešu grupas (ieinteresētās puses) LVM Ziemeļlatgales  

mežsaimniecībā.  

6.pielikums Par meža apsaimniekošanas plānu saņemtie priekšlikumi un vērtējums LVM 

Ziemeļlatgales mežsaimniecībā 

7.pielikums Vidējais oglekļa uzkrājums mežaudzēs – aprēķināts atbilstoši Latvijas SEG 

inventarizācijas pārskata metodikai (Oglekļa tonnas). 

8.pielikums MAP kopsavilkuma izmaiņas LVM Ziemeļlatgales mežsaimniecībā. 

 

  

  

http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/mezu-apsaimniekosanas-plani/2224-ziemellatgales-mezsaimniecibas-meza-apsaimniekosanas-plani
http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/mezu-apsaimniekosanas-plani/2224-ziemellatgales-mezsaimniecibas-meza-apsaimniekosanas-plani
mailto:s.melne@lvm.lv
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1. pielikums. 

Atšķirīgi apsaimniekojamu teritoriju - ekomežu (dabai un rekreācijai) MAP kopsavilkums LVM Ziemeļlatgales 

mežsaimniecībā 

Saskaņā ar LVM „Vadlīnijām meža apsaimniekošanai atšķirīgi apsaimniekojamās teritorijās-ekomežos, (dabai,rekreācijai) un medņu riestos” 

papildus LR likumdošanā noteiktai kārtībai, ekomežiem ir noteikti apsaimniekošanas ierobežojumi : Ekomežos dabai un rekreācijai meža 

apsaimniekošanu plāno tā, lai lapu koku ekomeža teritorijā būtu vismaz 20% audžu, bet skuju koku ekomeža teritorijā - vismaz 30% audžu, 

kuras vecākas par 70 gadiem. Visās atšķirīgi apsaimniekojamās teritorijās KC plāno pēc iespējas neregulāras formas ne lielākas par 5 ha, 

attālums starp kailcirtes malām un/vai saglabājamiem dabiska meža struktūras elementiem - ekoloģisko koku grupām, nepārsniedz 100m. 

Kailcirti neplāno tuvāk par 100 m no izcirtuma vai mežaudzes, kuras augstums ir mazāks par 6m, ja plānotās cirsmas un minētā izcirtuma vai 

jaunaudzes kopējā platība pārsniedz 5 ha. No 1. aprīļa līdz 30. jūnijam - putnu vairošanās sezonas laikā, ekomežos dabai un medņu riestos 

neplāno veikt mežizstrādi, jaunaudžu kopšanu, augsnes gatavošanu, izņemot svaigi bojāto un lauzto koku ciršanu. *Medņu riesta teritorijā ārpus 

riesta vietas, mikrolieguma un tā buferzonas no 1. marta līdz 30. jūnijam neveic tādu saimniecisko darbību, kas var negatīvi ietekmēt medņu ligzdošanas 

sekmes, t. sk. mežizstrādi, ciršanas atlieku šķeldošanu, jaunaudžu kopšanu un augsnes sagatavošanu, ceļu būvi un rekonstrukciju, meliorācijas sistēmu 

apsaimniekošanu (izņemot bebru aizsprostu likvidēšanu). LVM kravu iekraušanu un transportēšanu pa LVM ceļiem caur riesta teritoriju  laikā no 1. marta 

līdz 31. maijam veic tikai diennakts gaišajā laikā no 10-00 līdz 16-00. 

 

Ekomežu shematiskās kartes atrodas : http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/mezu-apsaimniekosanas-plani/2224-
ziemellatgales-mezsaimniecibas-meza-apsaimniekosanas-plani 

 
Nosau- kums, 

ID kods 

Novads, pagasts Apsaimniekošanas mērķis Plat., ha 70g un 

vec. 
audžu 

īpatsv., 

% 

Dabas vērtības (nogabali 

ar I un II mērķi) 

 

Plānotās darbības  

Apsaimniekošanas 

nosacījumi (termiņa ierob., 
saglab. struktūras, mērķa 

suga, u.c.…)  
Platība, 

ha 

Īpatsv., 

% 

Plānoto 

darbību 

periods  

Galv. 
cirtes 

max 
pieļauj

amā 

platība, 
ha 

Biotopu/sugu dzīvotņu 

kopšana/ SNV 

labiekārtošana 

Darba veids Apjoms, 

ha/gab. 

EKOMEŽI  DABAI 
Kiuriņi. ID 

141 

Rēzeknes 

novads, 

Gaigalavas 

pagasts 

9080* Staignāju meži , 9010* Veci vai 

dabiski boreāli meži, 91D0* Purvaini 

meži, 5130* Kadiķu audzes zālājos un 

virsājos, 7110* Neskarti augstie purvi, 

7120 Degradēti augstie purvi, kuros 

5166 65% 4653 ha 90 % 

 
2016-2020 70 

(145) 
  1.februāris – 

30.oktobris jūras ērgļa 

potenciālā ML 

buferzonā.  

DL teritorijā 1.aprīlis - 

http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/mezu-apsaimniekosanas-plani/2224-ziemellatgales-mezsaimniecibas-meza-apsaimniekosanas-plani
http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/mezu-apsaimniekosanas-plani/2224-ziemellatgales-mezsaimniecibas-meza-apsaimniekosanas-plani


 

53 
 

iespējama vai noris dabiskā 

atjaunošanās, 7140* pārejas purvi un 

slīkšņas, DL "Lubāna mitrājs", ML 

meža silpurenei 

31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=188931 

Pārējā 1.aprīlis – 

30.jūnijs 
Krjaki,ID 

763 

Rēzeknes 

novads,  

Mākoņkalna 

pagasts 

ML zivjērglim, ML skuju koku meža 

biotopam, 9010* Veci vai dabiski 

boreāli meži, 91D0* Purvaini meži, 

9080* Staignāju meži,  

245 47% 

 

83.2 ha 

 
34 % 

 
2016-2020 10.8 

ha 
  1.marts – 31.jūlijs ML 

buferzonā, pārējā 

1.aprīlis – 30.jūnijs 

Meirānu 

ceļš, ID 143 

Lubānas 

novads,  

Indrānu pagasts 

9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 

91D0* Purvaini meži, aizsargājamu 

sūnu sugu atradnes, medņu riests 

147 82% 96.7 ha 65.8 % 2016-2020 5.3 ha 

 
  1.marts – 30.jūnijs 

medņu riesta teritorijā*, 

pārējā 1.aprīlis – 

30.jūnijs 
Olgas purvs, 

ID 148 

Lubānas 

novads, Indrānu 

pagasts 

Medņu riestu meži, 9010* Veci vai 

dabiski boreāli meži, 91D0* Purvaini 

meži, 9080* Staignāju meži 

500 75% 308.6 ha 61.7 % 2016-2020 23.5 

ha 
  1.marts – 30.jūnijs 

medņu riesta teritorijā*, 

pārējā 1.aprīlis – 

30.jūnijs 
Reiki, ID 62 Ludzas novads,  

Briģu pagasts 

ML mazajam ērglim un mednim, 9010* 

Veci vai dabiski boreāli meži, 91D0* 

Purvaini meži, 9080* Staignāju meži 

524.3 60% 247 ha 

 
I – 47 % 

 

 

2016-2020 23.7 

ha 
  1.marts – 31.jūlijs ML 

buferzonās, 1.marts – 

30.jūnijs medņu riesta 

teritorijā*, pārējā 

1.aprīlis – 30.jūnijs 
Roznieki, 

ID 164 

Lubānas 

novads,  

Indrānu pagasts 

ML mednim, medņu riesta vietas, 

9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 
348 87% 270.8 ha 77.8 % 2016-2020 13.4 

ha 
  1.marts – 31.jūlijs ML 

buferzonā, 1.marts – 

30.jūnijs medņu riesta 

teritorijā*, pārējā 

1.aprīlis – 30.jūnijs 
Numierne, 

ID 446 

Kārsavas 

novads,  

Salnavas 

pagasts 

9060 Skujkoku meži uz osveida reljefa 

formām, 9010* Veci vai dabiski boreāli 

meži, 91D0* Purvaini meži, 6210 

Sausas pļavas kaļķainās augsnēs, DP 

"Numernes valnis", Ruiša pūķgalve, 

meža silpurene, ML dzeltenajai 

dzegužkurpītei, avots 

633 58 % 583 ha 92.1 % 2016-2020 29.5 

ha 

2016-2020.g pļavas 

pļaušana  - 6.5ha 

Atkritumu 

savākšana 

 

6,5ha 15.aprīlis – 31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=157682 

1.marts – 30.jūnijs 

medņu riesta teritorijā*, 

pārējā 1.aprīlis – 

30.jūnijs 

Lisiņa, ID 

108 

Varakļānu 

novads, 

Murmastienes 

pagasts 

DL "Barkavas ozolu audze", ML 

mazajam ērglim, 9010* Veci vai 

dabiski boreāli meži, 9020* Veci jaukti 

platlapju meži, 9080* Staignāju meži, 

91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu 

un palieņu meži), 9160* Ozolu meži, 

melnais stārķis 

695 27% I – 263.8 
II – 17.9 

I -38 % 
II – 3 % 

2013-2017 32.5 

ha 

Bebru dambji 

likvidējami-2, 

apsaimniekojams - 

1 

Latvāņu pļaušana 

aizsargājamā 

biotopā 11.1ha  

katru gadu; 

2013., 2015.g.  

krūmu ciršana – 

3gab 

11.1 ha 

2.2ha 

15.marts – 31.jūlijs DL 

teritorijā, 1.marts – 

31.jūlijs ML buferzonā  

un 500m buferzonā ap 

apdzīvotām  ligzdām 

http://likumi.lv/doc.php

?id=207283 

Pārējā platībā 1.aprīlis – 

30.jūnijs 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=157682
http://likumi.lv/doc.php?id=157682
http://likumi.lv/doc.php?id=207283
http://likumi.lv/doc.php?id=207283
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2.2ha 
Betiņa, ID 

102 

Varakļānu 

novads,  

Murmastienes 

pagasts 

ML mazajam ērglim, 9020* Veci  

jaukti platlapju meži, 9080* Staignāju 

meži 

248 37% I – 108.9 
 

I -44 % 
 

2013-2017 12.2   1.marts – 31.jūlijs ML 

buferzonā un 500m ap 

apdzīvotu ligzdu. Pārējā 

teritorijā 1.aprīlis – 

30.jūnijs 
Timsiņu 

purvs, ID 88 

Madonas 

novads,  

Ļaudonas 

pagasts 

ML Slapjam priežu meža biotopam, 

medņu riestu meži, 9010* Veci vai 

dabiski boreāli meži, 91D0* Purvaini 

meži, 9080* Staignāju meži 

180 70% I – 110.7 

 

I -62 % 

 

2013-2017 8.5 Apsaimniekojama 

bebraine 2,1ha, 

bebru dambis 

apsaimniekojams - 

1 

2,1 ha 1 

gab 
1.aprīlis – 30.jūnijs 

Kuja, ID 

152 

Madonas 

novads,  

Sarkaņu pagasts 

DP "Kuja", ML mazajam ērglim, ML 

melnajam stārķim, 9010* Veci vai 

dabiski boreāli meži, 9020* Veci  jaukti 

platlapju meži,  9080* Staignāju meži 

715 47% I – 363.7 

II – 329.9 

I -51 % 

II – 46 % 

2013-2017 34.3 Pļavas pļaušana – 

2.5ha 
 GC-tikai izlases cirtes. 

1.marts – 31.jūlijs ML 

buferzonā un 500m ap 

apdzīvotu ligzdu. Pārējā 

teritorijā 15.marts – 

31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=207283 
Valtersala, 

ID 98 

Madonas 

novads,  

Mētrienas 

pagasts 

9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 

7110* Neskarti augstie purvi, 91D0* 

Purvaini meži, medņu riestu meži, 

109 82% I – 56.6 

II – 1.1 

 

I -52 % 

II – 1 % 

 

2013-2017 4.9   1.marts – 30.jūnijs 

medņu riesta teritorijā*. 

Pārējā 1.aprīlis – 

30.jūnijs 
Žīguri, ID 

237 

Viļakas novads,  

Vecumu pagasts 

DP "Vecumu meži", ML Mazajam 

ērglim, ML Baltmuguru dzenim, 91D0* 

Purvaini meži, 9010* Veci vai dabiski 

boreāli meži, 91E0* Aluviāli meži 

(aluviāli krastmalu un palieņu meži), 

9080* Staignāju meži 

326 

 

55% I – 216.7 
II – 10.4 

I -66 % 
II – 3 % 

2013-2017 16 bebru dambis 

apsaimniekojams - 

3 

3 gab 1.marts – 15. augusts 

DP teritorijā DL zonā 

http://likumi.lv/doc.php

?id=122148  pārējā 

teritorijā 1.aprīlis – 

30.jūnijs 

Vārupe, ID 

257 

Alūksnes 

novads, Liepnas 

pagasts/Viļakas 

novads, Žīguru 

pagasts 

ML mednim, 91D0* Purvaini meži, 

9080* Staignāju meži , 9010* Veci vai 

dabiski boreāli meži, 7110* Neskarti 

augstie purvi, medņu riesta vietas 

389 70% I – 238.9 

II – 8.3 

I -61 % 

II – 2 % 

2013-2017 17.3   1.marts – 31.jūlijs ML 

buferzonā, 1.marts – 

30.jūnijs medņu riesta 

teritorijā*, pārējā 

teritorijā 1.aprīlis – 

30.jūnijs 
Melnais 

mednis, ID 

156 

Madonas 

novads,  

Sarkaņu un 

Dzelzavas 

pagasti 

ML mednim, 9010*Veci vai dabiski 

boreāli meži, medņu riesta vieta 

143 94% 

 

I – 110.7 
 

I -77 % 
 

2013-2017 6.8   1.marts – 31.jūlijs * 

Vecumu 

mežs, ID 

244 

Viļakas novads,  

Žīguru pagasts 

DP „Vecumu meži” ML melnajam 

stārķim, ML mednim, 9020* Veci  

jaukti platlapju meži, 9080* Staignāju 

meži, 9010* Veci vai dabiski boreāli 

402 65% I – 230.3 

II – 152.9 

I -57 % 

II – 38 % 

2014-2018 0 Apsaimniekojama 

bebraine 0.1ha 

0.1ha 1.marts – 15. augusts 

DP teritorijā DL zonā 

http://likumi.lv/doc.php

?id=122148 

http://likumi.lv/doc.php?id=207283
http://likumi.lv/doc.php?id=207283
http://likumi.lv/doc.php?id=122148
http://likumi.lv/doc.php?id=122148
http://likumi.lv/doc.php?id=122148
http://likumi.lv/doc.php?id=122148
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meži, dzeltenā dzegužkurpīte, medņu 

riesta vieta 

1.marts – 31.jūlijs ML 

buferzonā, 1.marts – 

30.jūnijs medņu riesta 

teritorijā*. Pārējā 

1.aprīlis – 30.jūnijs 

Vjadas 

meži, ID 

225 

Viļakas novads,  

Susāju pagasts 

DL Vjadas meži, 9010* Veci vai 

dabiski boreāli meži , 91D0* Purvaini 

meži, 91E0* Aluviāli meži (aluviāli 

krastmalu un palieņu meži), 9080* 

Staignāju meži, 9020* Veci  jaukti 

platlapju meži 

273 63% I – 197.7 
II – 23.3 

I -72 % 
II – 9 % 

2014-2018 12.9 Apsaimniekojama 

bebraine – 21 ha, 

1likvidējams bebru 

dambis, 1 

apsaimniekojams 

bebru dambis 

21 ha 

2 gab 

15.marts – 31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=207283 

Pārējā 1.aprīlis – 

30.jūnijs 

Kreiču 

purvs, ID 

332 

Ciblas novads,  

Blontu pagasts 

91D0* Purvaini meži, 9080* Staignāju 

meži,  9010* Veci vai dabiski boreāli 

meži, 7110* Neskarti augstie purvi, 

7120 Degradēti augstie purvi, kuros 

iespējama vai noris dabiskā 

atjaunošanās,  9160 Ozolu meži, DL 

"Kreiču purvs", ML mednim, medņu 

riesta vieta 

1879 56% I – 1760.4 

II – 73 

I -94 % 

II – 4 % 

2014-2018 1 

 

2014.g. uzstādīta 1 

mākslīgā ligzda 

klinšu ērglim 

1 gab 15.marts – 31.jūlijs DL 

teritorijā, 

http://likumi.lv/doc.php

?id=207283 

1.marts – 31.jūlijs ML 

buferzonā* 

Vecpededze

, ID 778 

Lubānas 

novads,  

Indrānu pagasts 

9160 Ozolu meži , 9080* Staignāju 

meži , 91D0* Purvaini meži, 91E0* 

Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un 

palieņu meži), 9020* Veci  jaukti 

platlapju meži, DL "Lubāna mitrājs", 

jūras ērglis 

1241 43% I – 781.2 

II – 407.3 

I -63 % 

II – 33 % 

2014-2018 0 Bebru dambis – 

likvidējams 1gab 

1gab 1.aprīlis - 31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=188931 

 

Driksnas 

sils, ID 903 

Madonas 

novads,  

Ļaudonas 

pagasts 

9060 Skujkoku meži uz osveida reljefa 

formām, 9010* Veci vai dabiski boreāli 

meži, 91D0* Purvaini meži, 7110* 

Neskarti augstie purvi, 7140* pārejas 

purvi un slīkšņas, DP "Driksnas sils", 

Ruiša pūķgalve, meža silpurene 

573 82% I – 124.4 

II – 238.4 

I -22 % 

II – 42 % 

2013-2017 27.6 2014.g. 9060 

kopšana  – 7.5ha 

Atkritumu 

savākšana 

Apsaimniekojama 

bebraine 0,1ha 

7.5ha 

0,1 ha 

1.aprīlis - 31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=164590 

 

Gruzdovas 

meži, ID 

232 

Viļakas novads,  

Susāju pagasts 

91D0* Purvaini meži, 9080* Staignāju 

meži, 9010* Veci vai dabiski boreāli 

meži. ML melnajam stārķim, ML 

mednim, DL Gruzdovas meži 

614 74% I – 515.4 
II –90.3 

I -84 % 
II – 15 % 

2014-2018 0   15.marts – 31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=207283 

Lubāna 

mitrājs, ID 

631 

Viļānu novads 

Dekšāres 

pagasts, 

Rēzeknes 

novads Nagļu 

pagasts 

DL “Lubāna mitrājs”, 91D0* Purvaini 

meži, 7110* Neskarti augstie purvi, 

7120 Degradēti augstie purvi, kuros 

iespējama vai noris dabiskā 

atjaunošanās, zivjērglis, jūras ērglis, 

medņu riests 

2855 

 

74% I – 2733 

II –121 

I -96 % 

II – 4 % 

2015-2020 0   1.februāris – 

30.oktobris jūras ērgļa 

ML buferzonā.  

DL teritorijā 1.aprīlis - 

31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=188931 

http://likumi.lv/doc.php?id=207283
http://likumi.lv/doc.php?id=207283
http://likumi.lv/doc.php?id=207283
http://likumi.lv/doc.php?id=207283
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=164590
http://likumi.lv/doc.php?id=164590
http://likumi.lv/doc.php?id=207283
http://likumi.lv/doc.php?id=207283
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
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Klešniku 

purvs, ID 

448 

Ciblas novads, 

Līdumnieku 

pagasts 

DL “Klešniku purvs”, 91D0* Purvaini 

meži, 7110* Neskarti augstie purvi, 

7120 Degradēti augstie purvi, kuros 

iespējama vai noris dabiskā 

atjaunošanās”,  9080* Staignāju meži”, 

medņu riesti 

1640 55% I – 1437.5 

II –200.6 

I -88% 

II – 12 % 

2015-2020 0   15.marts – 31.jūlijs 

http://m.likumi.lv/doc.p

hp?id=207283 

1.marts – 31.jūlijs ML 

buferzonā un medņu 

rieta teritorijā* 

 

Platpirovas 

purvs, ID 

828 

Ciblas novads, 

Līdumnieku 

pagasts 

DL “Platpirovas purvs”, 91D0* 

Purvaini meži, 7110* Neskarti augstie 

purvi, 7140* Pārejas purvi un slīkšņas, 

9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 

9080* Staignāju meži, medņu riests, 

Betula nana 

962 

 
57 % I – 861.6 

II –89 

I -90 % 

II – 9 % 

2015-2020 0   15.marts – 31.jūlijs 

http://m.likumi.lv/doc.p

hp?id=207283 

1.marts – 31.jūlijs ML 

buferzonā un medņu 

riesta teritorijā* 

Orlovas 

purvs, ID 

178 

Balvu novads, 

Vectilžas 

pagasts 

DL “Orlovas purvs”, 91D0* Purvaini 

meži, 7110* Neskarti augstie purvi, 

7120 Degradēti augstie purvi, kuros 

iespējama vai noris dabiskā 

atjaunošanās”, klinšu ērglis, medņu 

riesti 

2463 72 % I – 2418 
II –29.6 

I -98 % 
II – 1 % 

2015-2020 0 Bebru dambis 

likvidējams – 2gab, 

apsaimniekojams 

1gab. 

3 gab  15.marts – 31.jūlijs 

http://m.likumi.lv/doc.p

hp?id=207283 

1.marts – 31.jūlijs ML 

buferzonā un medņu 

rieta teritorijā* 

Veclisiņa ID 

114 

Madonas 

novads, 

Barkavas 

pagasts 

DL “Lubāna mitrājs”, 91D0* Purvaini 

meži, 7110* Neskarti augstie purvi, 

jūras ērglis 

435 58 % I – 333.2 

II –96.4 

I -77 % 

II – 22 % 

2015-2020 0   1.aprīlis - 31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=188931 

 

Stompaku 

purvs, ID 

215 

Viļakas novads 

Medņevas, 

Susāju pag.; 

Balvu nov. 

Lazdulejas, 

Bērzkalns pag.  

DL “Stompaku purvs”, 7110* Neskarti 

augstie purvi, 7140* Pārejas purvi un 

slīkšņas, 91D0* Purvaini meži,  9010* 

Veci vai dabiski boreāli meži,  7120 

Degradēti augstie purvi, kuros 

iespējama vai noris dabiskā 

atjaunošanās”, medņu riesti, melnais 

stārķis, klinšu ērglis, baltmuguras 

dzenis, plūksnu ķekarpaparde, kailā 

apaļlape 

3475 66 % I – 3103.8 

II –272.9 

I -89 % 

II – 8 % 

2015-2020 0 

 

2015.g veikta takas 

sakopšana uz 

partizānu mītnēm, 

2017.g plānots 

uzstādīt laipas un 

informatīvos 

stendus 

Bebru dambis 

likvidējams – 6gab, 

apsaimniekojams – 

2gab. 

 

1 taka 

1 laipa 

2 stendi 

8 gab 

bebru 

dambji 

15.marts līdz 31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=201617 

1.marts – 31.jūlijs ML 

buferzonā un medņu 

rieta teritorijā* 

Katlešu 

meži ID 252 

 

Alūksnes 

novads, Liepnas 

pag. 

DL “Katlešu meži”, 91D0* Purvaini 

meži,  9010* Veci vai dabiski boreāli 

meži, 9080* Staignāju meži, medņu 

riesti, baltmuguras dzenis, dzeltenā 

dzegužkurpīte, platlapu cinna, 

skrajziedu skarene, sīpoliņu zobainīte, 

rožainā piepe, trejdaivu bacānija  

hellera ķīllape,  

448 54 % I – 298.1 

II –11 

I -67 % 

II – 2 % 

2015-2020 22.2   15.marts – 31.jūlijs 

http://m.likumi.lv/doc.p

hp?id=207283 

1.marts – 31.jūlijs ML 

buferzonā* 

Īdeņas purvs Rēzeknes DL “Lubāna mitrājs”, jūras ērglis, zivju 696 83 % 683 100% 2016-2020 0   DL teritorijā 1.aprīlis - 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://m.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://m.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://m.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://m.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://m.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=201617
http://likumi.lv/doc.php?id=201617
http://m.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://m.likumi.lv/doc.php?id=207283
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ID 122 novads, Nagļu 

pagasts  

ērglis 31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=188931 

Teirumnīki 

ID 118 

Rēzeknes 

novads, Nagļu 

pagasts 

DL “Lubāna mitrājs”, 91D0* Purvaini 

meži, 7110* Neskarti augstie purvi, 

3160 Distrofi ezeri,  ML  mazajam 

ērglim, ML jūras ērglim, vistu vanags 

338 49 % 310 96 % 2016-2020 11.5 ha   DL teritorijā 1.aprīlis - 

31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=188931 

Kausliena 

ID 131 

Madonas 

novads, Ošupes 

pagasts 

DL “Lubāna mitrājs”, ML jūras ērglim, 

zivju ērglis 

443 95 % 443  100 % 2016-2020 0   DL teritorijā 1.aprīlis - 

31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=188931 

Aizpeisas 

purvs ID 

124 

Madonas 

novads, Ošupes 

pagasts 

DL “Lubāna mitrājs”, jūras ērglis, zivju 

ērglis 

312 95 % 312  100 % 2016-2020 0 

 

  DL teritorijā 1.aprīlis - 

31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=188931 

Salenieku 

purvs ID 

106 

Madonas 

novads, 

Barkavas 

pagasts 

DL “Lubāna mitrājs”, zivju ērglis, 

mazais ērglis 

1135 79 % 1117 98 % 2016-2020 0 

 

  DL teritorijā 1.aprīlis - 

31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=188931 

Abaine ID 

158 

Madonas nov., 

Ošupes pag,/ 

Lubānas nov. 

Indrānu pag. 

DL “Lubāna mitrājs” 91D0* Purvaini 

meži, 7110* Neskarti augstie purvi, 

7120 Degradēti augstie purvi, kuros 

iespējama vai noris dabiskā 

atjaunošanās, 7140* Pārejas purvi un 

slīkšņas, 9080* Staignāju meži, 91E0* 

Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un 

palieņu meži), 9160* Ozolu meži, 

9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 

vistu vanags, melnais stārķis, zivju 

ērglis, klinšu ērglis, jūras ērglis, medņu 

riesti, ML vidējam dzenim,  

5600 69 % 5493 98 % 2016-2020 5.8 ha Bebru dambis 

apsaimniekojams – 

3 gab 

3 gab DL teritorijā 1.aprīlis - 

31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=188931 

Šņitkas 

purvs ID 

168 

Rugāju nov. 

Lazdukalna pag. 

DL “Lubāna mitrājs”, 91D0* Purvaini 

meži, 7110* Neskarti augstie purvi, 

7120 Degradēti augstie purvi, kuros 

iespējama vai noris dabiskā 

atjaunošanās, 7140* Pārejas purvi un 

slīkšņas, 9080* Staignāju meži, zivju 

ērglis, klinšu ērglis, ML mednim, 

medņu riestu vietas 

2953 51 % 2920 100 % 2016-2020 0   DL teritorijā 1.aprīlis - 

31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=188931 

Bērzpils 

purvs ID 

154 

Rugāju nov. 

Lazdukalna pag. 

Balvu nov. 

Bērzpils pag. 

DL “Lubāna mitrājs”, 7110* Neskarti 

augstie purvi, 7120 Degradēti augstie 

purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā 

atjaunošanās 

2451 42 % 2448 100 % 2016-2020 0 

 

  DL teritorijā 1.aprīlis - 

31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=188931 

Niedrupīte Viļakas nov. 9080* Staignāju meži, 9010* - Veci vai 149 32 % 82.8 ha 57 % 2016-2020 7.3 ha   1.aprīlis – 30.jūnijs 

http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
http://likumi.lv/doc.php?id=188931
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ID 221 Medņevas 

pag.,Vecumu 

pag. 

dabiski boreāli meži, 91E0* Aluviāli 

meži (aluviāli krastmalu un palieņu 

meži), 9020* Veci jaukti platlapju meži 

Šķaunes 

ezers ID 

338 

Ludzas novads, 

Istras pagasts 

DP Istras pauguraine, 9010* - Veci vai 

dabiski boreāli meži, 91D0* Purvaini 

meži, 9080* Staignāju meži, 91E0* 

Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un 

palieņu meži) 

242 89 % 228 97  2016-2020 11.4 

ha 

  15.marts-31.jūlijs 

http://likumi.lv/doc.php

?id=207283 

 

EKOMEŽI REKREĀCIJAI 
Nosaukums, 

ID kods 
Novads,  

pagasts 

Apsaimniekošanas mērķis Plat., ha 70g un 

vec. 
audžu 

īpatsv., 

% 

Dabas vērtības (nogabali 

ar I un II mērķi) 
Apsaimniekošanas nosacījumi 

  
Platība, 

ha 

Īpatsv., 

% 

Meirānu 

ceļš, ID 25 

Lubānas 

novads,  

Indrānu pagasts 

Iedzīvotāju rekreācijas vieta 73 35 1.4  1.9  Putnu būrīšu izlikšana, GC - tikai sanitārās KC. Veicot mežizstrādi, pievešanas ceļi 

un krautuves ierīkojamas tā, lai nebojātu atpūtnieku celiņus.  

Kovšu 

ezers, ID 29 

Ludzas novads,  

Istras pagasts 

Iedzīvotāju rekreācijas vieta, peldvietas 50 81 2.9 1.9 GC - tikai sanitārās KC, veicot mežizstrādi nebojāt atpūtnieku iestaigātos celiņus, 

jāuztur mineralizētās joslas, pēc nepieciešamības atjaunināt ugunskura vietas, veikt 

remontu esošajām nojumēm, soliem, galdiem. Atpūtas sezonā regulāri sakopt 

teritoriju un atpūtas vietas, izvest atkritumus. 

Balvu 

vecais 

parks, ID 27 

Balvu novads,  

Kubulu pagasts 

Iedzīvotāju rekreācijas vieta, skriešanas 

trases, peldvieta,  

52.5 48 1.4 

 

2.7 GC - tikai sanitārās KC, ainavu izlases cirtes, Veicot mežizstrādi, pievešanas ceļi 

un krautuves ierīkojamas tā, lai nebojātu atpūtnieku iestaigātos celiņus. Darbu 

veikšanai izmantot mazas kravnesības tehniku. Pēc nepieciešamības atjaunināt 

ugunskura vietu, veikt remontu soliem, galdiem. Atpūtas sezonā regulāri sakopt 

teritoriju un izvest atkritumus. 

 

Balvu 

piepilsētas 

meži, ID 24 

Balvu novads,  

Kubulu pagasts 

Iedzīvotāju rekreācijas vieta pie Balvu 

pilsētas, Vecais parks 

56.2 48 3.6 6.4 Saimnieciskā darbība veicama saskaņā ar 10.02.2014.Vadlīnijām meža 

apsaimniekošanai atšķirīgi apsaimniekojamās teritorijās. 

Žīguri, ID 

28 

Viļakas novads,  

Žīguru pagasts 

Iedzīvotāju rekreācijas vieta pie 

Žīguriem 

76.4 35 - - Saimnieciskā darbība veicama saskaņā ar 10.02.2014.Vadlīnijām meža 

apsaimniekošanai atšķirīgi apsaimniekojamās teritorijās. Atpūtas sezonā regulāri 

sakopt teritoriju, lapeni, ugunskura vietu un izvest atkritumus. 

Olgassīļi, 

ID 23 

Lubānas 

novads, Indrānu  

pagasts 

Iedzīvotāju iecienīta rekreācijas mežs 

Indrānu pagastā 

67 35 - - Saimnieciskā darbība veicama saskaņā ar 10.02.2014.Vadlīnijām meža 

apsaimniekošanai atšķirīgi apsaimniekojamās teritorijās. 

Ludzas 

piepilsētas 

mežs, ID 26 

Ludzas novads, 

Cirmas pagasts 

Meža aizsargjosla ap Ludzas pilsētu 63 42 - - Aizliegta kailcirte, izņemot koku ciršanu galvenajā cirtē pēc VMD sanitārā 

atzinuma saņemšanas. Saimnieciskā darbība veicama saskaņā ar 

10.02.2014.Vadlīnijām meža apsaimniekošanai atšķirīgi apsaimniekojamās 

teritorijās .  

Rēzeknes 

piepilsētas 

meži, ID 30 

Rēzeknes 

novads, Vēremu 

un Griškānu 

pagasti 

Iedzīvotāju iecienīti rekreācijas meži 

pie Rēzeknes pilsētas. Ančupānu skatu 

tornis, lapene, dīķis, kamīns, ugunskura 

vieta. 

170.5 30 - - Aizliegta kailcirte, izņemot koku ciršanu galvenajā cirtē pēc VMD sanitārā 

atzinuma saņemšanas. Saimnieciskā darbība veicama saskaņā ar 

10.02.2014.Vadlīnijām meža apsaimniekošanai atšķirīgi apsaimniekojamās 

teritorijās . Atpūtas sezonā regulāri sakopt teritoriju, lapeni, ugunskura vietu un 

http://likumi.lv/doc.php?id=207283
http://likumi.lv/doc.php?id=207283
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izvest atkritumus. 

Viļānu 

piepilsētas 

mežs, ID 31 

Viļānu novads, 

Viļānu pagasts 

Iedzīvotāju iecienīts rekreācijas mežs 

pie Viļānu pilsētas. 

169.2 89 3.9 2.3 Aizliegta kailcirte, izņemot koku ciršanu galvenajā cirtē pēc VMD sanitārā 

atzinuma saņemšanas. Saimnieciskā darbība veicama saskaņā ar 

10.02.2014.Vadlīnijām meža apsaimniekošanai atšķirīgi apsaimniekojamās 

teritorijās . 

*Medņu riesta teritorijā jāievēro citi specifiski nosacījumi saskaņā ar LVM „Vadlīnijām meža apsaimniekošanai atšķirīgi apsaimniekojamās 

teritorijās-ekomežos, (dabai, rekreācijai) un medņu riestos” 
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2. pielikums. 

Pārskats par meža apsaimniekošanas un vides monitoringu 2010.-

2015.g. LVM Ziemeļlatgales mežsaimniecībā 

1. Vides monitoringa rezultāti: LVM vides monitoringa publiskais pārskats 

pieejams: http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/vides-

parskats 
 

2. Meža apsaimniekošanas rādītāji (GEO atskaites). 

Darbība Mērv. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Augsnes gatavošana ha 
1097 1230.4 793.4 894.4 699 656 

Meža stādīšana ha 
923.2 1160.2 1337.9 832.6 896 741 

Meža sēšana ha 
- 44.5 70.9 - - - 

Atjaunoto meža platību agrotehniskā 

kopšana 

ha 
2507.6 2839.8 3657.4 2957.1 2770 2547 

Atjaunoto meža platību papildināšana ha 
103 110.9 91.1 87.0 105 101 

Meža dabiskās atjaunošanas veicināšana 

izcirtumos 

ha 
135.1 223.1 145.3 70.0 63 36 

Jaunaudžu kopšana ha 
2613.8 3034.6 3696.1 4545 4113.8 4987 

Augošu koku atzarošana ha 
98 4.1 48.4 76.9 55.8 24 

Feromonu slazdu izlikšana gab. 
166 170 210 100 160 30 

Invazīvo sugu monitoringa rezultāti ha 
167.6 174.9 172.5 146.5 129.3 126 

Mineralizēto joslu ierīkošana km 
3.8 - - 1.0 - - 

Mineralizēto joslu kopšana km 
495.3 500.7 493.6 462.6 432 428 

Stigu tīrīšana km 
459.5 532.1 616.4 505.3 475 295 

Meža bojājumi :        

Vējgāze ha 
1164 692 219.9 601.5 1600 962.8 

Ūdens ha 
1.1 0 1.6 22.1 30.1 2.63 

Uguns ha 
0.9 1.5 0 0 18.3 1.36 

Stumbru kaitēkļi ha 
5.3 5.5 29.1 69.3 12 53.6 

Slimības ha 
69.7 39.3 152.3 38.9 4 0 

Dzīvnieki ha 274.1 13.3 72 81.9 268  1062.6 

Biotopu kopšana ha 
17.6 17.6 32 53 27 34.8 

Biotopu kartēšana ha 
- 254 801 591 976 1156 

Meža ceļu ikdienas uzturēšana EUR 
824487 779196 802158 673818 1295171 1225427 

MMS uzturēšana EUR 
75766 82323 118311 105629 105997 119947 

Mežaudžu krājas ikgadējais pieaugums  milj.m3 
0.849 0.842 1.23 1.23 1.23 1.22 

Ciršanas apjoms, kopā,m3 

 

 

 

t.sk. galvenajā cirtē ha,m3 

 

         t.sk. starpcirtē m3 
 

m3 830296 662549 593591 609261 598263 567323 

 ha 2656 1899 1609 1524 1604 1478 

 m3 763876 567121 448431 401660 456867 431031 

m3 66420 95428 145160 207601 141396 136292 

 

http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/vides-parskats
http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/vides-parskats


 

61 
 

Augstvērtīgi meži  

Ietilpstošās teritorijas noteiktas saskaņā ar meža apsaimniekošanas standarta prasībām  

Augstvērtīgo mežu definīcija 

(FSC Starptautiskais standarts)  

Augstvērtīgo mežu definīcija (Nacionālā FSC 

meža apsaimniekošanas standarta Latvijai 

projekts) FSC-STD-LVA 29.02.2012. 

Augstvērtīgo 

mežu platība*, 

ha 

HCV1 tajos atrodas pasaules, 

reģionāli vai nacionāli nozīmīgas 

vērtības: 

- bioloģisko vērtību 

koncentrācijas vietas (piem., 

endēmisms, apdraudētas sugas, 

dzīvotnes); 

 

HCV1 Bioloģiski vērtīgu mežaudžu koncentrācijas 

vietas – 100 ha un lielākas vienlaidus teritorijas (arī 

lielu masīvu iekšienē), kur vismaz 50%** no platības 

veido:  - retu un aizsargājamu sugu dzīvotnes; 

- aizsargājami biotopi; 

- dabiskie meža biotopi; 

-mežaudzes, kurās lielu dimensiju 

(D>40cm) mirusī koksne dažādās sadalīšanās 

pakāpēs ir vairāk kā 40 m3/ha; 

- mežaudzes, kuras 20 un vairāk gadus 

dabiski attīstījušās pēc liela mēroga dabiskā 

traucējuma, ar neizvāktiem bojā gājušiem un uguns 

izrētotiem kokiem. 

Ekomeži dabai  

42000ha 

 

 

 

HCV2 mežu masīvi, kas ietilpst 

vai kuros atrodas 

apsaimniekojamās platības, un 

kur sastopama lielākā daļa vai pat 

visa šiem apstākļiem raksturīgo 

sugu dzīvotspējīgas populācijas 

HCV2 Par 1000ha lielākas meža teritorijas, kur 

2 vai vairāk dabisko ūdensteču kopējais garums 

ir lielāks par 1km uz 100ha meža zemes 

 

0.0 ha 

HCV 3 mežu platības, kuras 

ietilpst vai tajos sastopamas retas 

vai apdraudētas ekosistēmas. 

HCV3 Primārie meži upju meandros.  

 

0.0 ha 

HCV4 mežu platības, kuras 

nodrošina dabas pamatfunkcijas 

kritiskās situācijās (piem., ūdeņu 

aizsardzību, erozijas kontroli). 

HCV4 Meža teritorijas, kas nozīmīgas vides 

pamatfunkciju nodrošināšanai (upju un ezeru 

aizsargjoslās; aizsargjoslās ap purviem). 

13862 ha, *var 

pārklāties ar 

HCV 1,3,5,6 

HCV5, HCV6 meža teritorijas, 

kuras ir būtiskas vietējo 

iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai (piem., 

uzturēšanās, veselībai) un/vai 

nozīmīgas vietējās sabiedrības 

tradicionālās kultūras 

saglabāšanai (kultūras, 

ekoloģiskas, ekonomiskas vai 

reliģiskas nozīmes objekti tiek 

apzināti konsultējoties ar vietējo 

sabiedrību). 

HCV5, HCV6 Meža teritorijas, kuras 

konsultāciju rezultātā ar vietējo pašvaldību ir 

atzītas par vietējai sabiedrībai nozīmīgām un tās 

iekļautas plānošanas dokumentos. 

Ekomeži 

rekreācijai 900 

ha 

 

*var pārklāties 

ar HCV 4 

*2013.gadā ar jaunu vadlīniju apstiprināšanu (Vadlīnijas meža apsaimniekošanai atšķirīgi apsaimniekojamās 

teritorijās - ekomežos (dabai, rekreācijai) un medņu riestos)) precizēti pamatprincipi augstvērtīgo mežu 

teritoriju noteikšanai; ekomežu inventarizāciju dabā rezultātā izslēgtas kritērijiem neatbilstošas teritorijas, 

novērsta ekomežu dabai un rekreācijai pārklāšanas, līdz ar to kopējā augstvērtīgo mežu platība ir mainījusies. 

Ekomežu izvērtēšana dabā turpinās, līdz 2016.gada beigām plānots dabā izvērtēt visas ekomežu teritorijas. 

** saskaņā ar LVM Vadlīnijas meža apsaimniekošanai atšķirīgi apsaimniekojamās teritorijās - ekomežos 

(dabai, rekreācijai) un medņu riestos)) minimālais dabas vērtību īpatsvars ir noteikts 30% no kopējās ekomeža 

platības. 
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3.pielikums 

Ģenētisko resursu mežaudžu kopsavilkums LVM Ziemeļlatgales mežsaimniecībā  

 
Nr. ĢRA 

vienības 

nosaukums, 

mērķa koku 

suga 

VA kods Platība, 

ha 

Atrašanās vieta (iec., 

kv.apg., kv., nog.) 

Mežaudžu raksturojums Aizs. 

teritorij

ā 

Ir/nav 

Izstrādāts 

apsaimniek

ošanas 

plāns  

Dabas 

vērtības 
(nogabali ar 

I un II 

mērķi) ha 

Piezīmes (piem., aizs. terit. 

veids, nosaukums u.c.) 

Jaunaudzes, briestaudzes, 

pieaugušas audzes (ha) 

Valdošā suga 

(ha) 

1. Liepna egle 60030006 64.9 3.Žīguru iec., 804, 311.-

312.kv. 

Jaunaudzes 7.4  ha, vidēja 

vec.audzes 10 ha, briestaudzes 1.6 

ha, pieaugušas audzes 45.9 ha 

Egle 32.7 ha nav ir   

2. Madona egle 60030022 59.7 1.Madonas iec., 801, 

123.,128.,160.kv. 

Jaunaudzes 34.2 ha, vidēja 

vec.audzes 1.3ha, pieaugušas audzes 

23.2ha 

Egle 50.2 ha nav ir   

3. Rēzekne egle 60030025 148.2 5.Rēzeknes iec. 809, 

19.-21.kv. 

Jaunaudzes 71.5 ha, vidēja 

vec.audzes 3.4  ha, briestaudzes 36.2 

ha, pieaugušas audzes 34 ha 

Egle 103.5 

ha 

ir ir 5.9 ha PDMB, DMB 

4. Malta egle 60030026 26.3 5.Rēzeknes iec., 809, 

193.,195.,404.kv. 

Jaunaudzes 6.3 ha, vidēja 

vec.audzes   9 ha, briestaudzes 3.4 

ha, pieaugušas audzes 7.6 ha 

Egle 21.7 ha ir ir 1.9 ha DMB 

5. Viļaka apse 60080008 28.2 3.Žīguru iec., 806, 

351.kv. 

Jaunaudzes 10.5ha, briestaudzes 

4.8ha, pieaugušas audzes 12.9ha 

Apse 23.7 ha ir ir 3.6 ha Aizsargjosla gar ūdeņiem 

6. Viļaka 

melnalksnis 

60060007 95.4 3.Žīguru iec., 806, 

291.,298.-299.,381.kv. 

Jaunaudzes 6.4ha, vidēja vec.audzes 

20.7ha, briestaudzes 1.1ha, 

pieaugušas audzes 67.2ha 

Melnalksnis 

86.4 ha 

ir nav 92.8 ha DP Vecumu meži, DMB, 

Biotopu koncentrācijas vietas 

7. Klāni ozols 60100021 14.1 2.Lubānas, 

803,61.kv,86-87.kv. 

Pieaugušas audzes 14.1 ha Ozols 14.1 

ha 

ir nav 14.1 ha DL Lubāna mitrājs, ML 

vidējam dzenim un melnajam 

stārķim 

8. Liepna liepa 60120004 31.2 3.Žīguru iec., 804, 

361.kv. 

Jaunaudzes 2.9ha, vidēja vec.audzes 

8.2ha, briestaudzes 5.7ha, 

pieaugušas audzes 14.4ha 

Bērzs 19.5ha, 

Liepa 3.4 ha 

ir nav 31.2 ha DL Kupravas liepu audze, 

Natura 2000, ML trīspirkstu 

dzenim 
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4. pielikums 

Sabiedrībai nozīmīgu vietu saraksts Ziemeļlatgales mežsaimniecībā 

N.p

.k. 

Novads Pagasts Objekta 

nosaukums 

Kvar

tāla 

apga

bals 

Kvartāls, 

nogabals 

Objekta apraksts 

1. Madonas Lazdonas Vadzola 

ezers 

801 153.kv 

18.nog. 

Galdi, soli, ugunskura vietas gar 

ezeru 

2. Madonas Ļaudonas Driksnas 

sils 

801 269.kv. 

11.,15. nog. 

2 atpūtas vietas ar laipām, 

lapenēm, tualetēm, ugunskura 

vietām, informatīvais stends 

3. Madonas Lazdonas Rāceņu 

ezers 

801 143.kv. 

12.nog. 

Lapene 

 
4. Madonas Dzelzavas Pie medņa 802 138.kv. 

51.nog. 

Lapene, ugunskura vieta, tualete, 

dīķis 

5. Lubānas Indrānu Dzērves 

kakls 

802 718.kv. 

1.nog. 

Aiviekstes krasts veidojies kā garš 

dzērves kakls ar daudziem 

ozoliem, ideāla vieta 

makšķerēšanai, galds ar soliem, 

ugunskura vieta 

6. Lubānas Indrānu Kapu ezers 802 685.kv. 

53.nog. 

Ugunskura vieta, ezers, tualete, 

autostāvvieta, peldvieta, ģērbtuve 

7. 

 

Alūksnes Liepnas Rākova 804 94.kv. 

14.nog. 

Lapene, ugunskura vieta, tualete 

8. Viļakas Žīguru Žīguri 804 377.kv. 

17.nog. 

Lapene, ugunskura vieta, tualete 

9. 

 

Viļakas Žīguru Pie dīķa 804 373.kv. 

2.nog. 

Lapene, ugunskura vieta, tualete, 

dīķis 

10. Viļakas Susāju Stompaku 

partizānu 

mītnes 

806 144.kv. 

145.kv. 

Soli gar taciņas malu. Tiek 

labiekārtota. 

11. Balvu Kubulu Balvu 

Vecais 

parks 

805 39.kv. 

3.,9.,27.nog. 

Lapene, galds-sols ar nojumi, 

soliņi ceļa malā, galds ar soliem, 2 

ugunskura vietas ar katla 

turētājiem, pontona tipa laipa 

12. 

 

Rugāju Rugāju Lazdaga 

ezers 

805 141.kv. 

16.nog. 

Lapene, ugunskura vieta, ezers, 

kanāls 

13. Rugāju Rugāju Kaļņa 

ezers 

805 108.kv. 

11.nog. 

Lapene, ugunskura vieta, ezers 

14. 

 

Rēzeknes Nagļu Tīrumniek

u purva 

taka 

808 89.kv. 

3.nog. 

Purva taka ar segumu, ugunskura 

vieta, tualete, lapene, informatīvais 

stends 

15. Baltinavas Baltinavas Motrīnes 

ezers 

807 204.kv. 

13.nog. 

Ezers, laipas, galdi, soli, 

16. 

 

Balvu Krišjāņu Krišjāņu 

Staburags 

807 100.kv. 

11.nog. 

Tilža, lapene, tualete, ugunskura 

vieta, kāpnes 

17. Rēzeknes Gaigalavas Akmens 808 24.kv. 

7.nog. 

Iča, lapene, tualete, ugunskura 

vieta, kamīns 
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18. Viļānu Dekšāres Restorāns 808 208.kv. 

7.nog. 

Lapene, ugunskura vieta, kamīns 

19. Viļānu Dekšāres Ķēķis 808 232.kv. 

1.nog. 

Lapene, soli, ugunskura vieta 

20. 

 

Viļānu Viļānu Viļānu 

ezers 

808 278.kv. 

14.nog. 

Ezers, laipa, nojume, ugunskura 

vieta 

21. 

 

Rēzeknes Vērēmu Ančupānu 

meža 

parks 

809 39.kv. 

4.,33.,54.,34.,

55.nog. 

Skatu tornis, āra galds ar 2 soliem, 

soliņi takas malās, informatīvais 

stends, lapene, ugunskuru vietas 

22. 

 

Rēzeknes Mākoņkalna Soročka 809 249.kv. 

1.nog. 

Soročkas ezers, lapene, ugunskura 

vieta, galds ar soliem 

23. Rēzeknes Gaigalavas Svētiņu 

ezers 

808 61.kv. 

14.nog. 

Ezers, peldvieta, ģērbtuve, lapene, 

sols ar galdiem, ugunskura vieta  

24. Rēzeknes Čornajas Janopoles 

dīķis 

809 77.kv. 

36.nog. 

Dīķis, lapene, ugunskura vieta 

25. Rēzeknes Feimaņu Līdaču 

ezers 

809 321.kv. 

11.nog. 

Ezers, lapene 

 

26. Rēzeknes Stoļerovas Šostu 

ezers 

809 88.kv. 

13.nog. 

Lapene, ugunskura vieta, ezers 

27. Rēzeknes Stoļerovas Dziļūta 

ezers 

809 95.kv. 

19.nog. 

Pludmale, lapene, ugunskura vieta 

28. 

 

Kārsavas Salnavas Numernes 

valnis 

810 224.kv. 

29.nog. 

Skatu tornis, dabas taka, galds, 

soli, ugunskura vieta 

29. 

 

 

Baltinavas 
Baltinavas 

Partizāņu 

mītnes 
807 

175.kv. 

37., 39., 40., 

41.nog. 

Bunkuri, piemiņas akmens, galds, 

atkritumu tvertne, meiteņu kalniņš, 

sarkano partizānu memoriāls 

30. 

 

 

Ludzas 

 

 

Istras 

 

 

Kovšu 

ezers 

 

 

812 

 

191.kv. 

15.,40.,42.no

g. 

193.kv.3. 

nog. 

 

2 lapenes, 4 ugunskura vietas, 

ezers 

 

31. Ludzas Pildas Vorcu 

ezers 

811 259.kv. 

15.nog. 

Ezers, nojume, ugunskura vieta 

32. 

 

Dagdas Šķaunes Plisuna 

ezers 

812 252.kv. 

39.nog. 

Ezers, lapene, ugunskura vieta, 

laipa, taka ar koka segumu 

33. Zilupes Pasienes Grebļu 

kalns 

812 235.kv. 

51.nog. 

Taka pa kalna virsotni starp 2 

ezeriem, lapene, ugunskura vieta, 

tualete 
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5. pielikums 

Sabiedrības interešu grupas LVM Ziemeļlatgales mežsaimniecībā. 

Organizācija Adrese 

VVD Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 

Zemnieku iela 5. Rēzekne, LV-4601, 

t.64638207 

VVD Madonas reģionālā vides pārvalde 

Blaumaņa iela 7, Madona, LV-4801, 

t.64807451 

Valsts meža dienests, Austrumlatgales 

virsmežniecība  Rēznas iela 6, Rēzekne, LV-4601, t.64622166 

Valsts meža dienests, Centrālvidzemes 

virsmežniecība 

Dārzu iela 4, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-

4871, t.64852015 

Valsts meža dienests, Ziemeļaustrumu 

virsmežniecība Pamatu iela 14, Gulbene, LV-4401, t.64474970 

Valsts meža dienests, Dienvidlatgales 

virsmežniecība 

Kr.Valdemāra iela 7, Daugavpils, LV-5401, 

t.65425782 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcija, Latgales reģionālā nodaļa 

Baznīcas iela 19, Rēzekne, LV-4601, 

t.64625159 

Latgales reģionālā valsts darba inspekcija 

Saules iela 38, Daugavpils, LV- 5403, 

t.65484317 

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales 

reģionālā administrācija Galdnieku 8, Rēzekne, LV-4601, t.64605860 

Rēzeknes novada pašvaldība 

Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601, 

t.64622238 

Rēzeknes pilsētas dome 

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, 

t.64607605 

Viļānu novada pašvaldība 

Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650, 

t.64628033 

Balvu novada pašvaldība Bērzpils iela 1a, Balvi, LV- 4501, t.64522453 

Ludzas novada pašvaldība Raiņa 16, Ludza, LV-5701, t.65707400 

Madonas novada pašvaldība 

Saieta laukums 1, Madona, LV-4801, 

t.64860090 
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Lubānas novada pašvaldība Tilta iela 11, Lubāna, LV-4830, t.64894434 

Baltinavas novada pašvaldība 

Kārsavas ielā  16. Baltinava, Baltinavas novads, 

LV – 4594, t.64521227 

Ciblas novada pašvaldība 

Domes nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas 

nov.,LV-5706, t.65700894 

Cesvaines novada pašvaldība Pils iela 1A, Cesvaine, LV- 4871, t.64852715 

Kārsavas novada pašvaldība 

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, 

LV-5717, t. 65781390 

Rugāju novada pašvaldība 

Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, 

Rugāju novads, LV-4570, t. 64521351 

Alūksnes novada pašvaldība Dārza ielā 11, Alūksne, LV4301, t. 64381496 

Gulbenes novada pašvaldība Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401, t. 64497710 

Viļakas novada pašvaldība Abrenes iela 26, Viļaka, LV- 4583, t. 64507224 

Zilupes novada pašvaldība Raiņa ielā 13, Zilupe, LV – 5751, t. 65707311 

"Lapegles 2" Z/S 
Rudzeiši, Zvirgzdenes pag., Ciblas nov.LV-

5752, t. 29240058 

"Žīguru mežrūpniecības sabiedrība" SIA 
Rūpniecības iela 8, Žīguri, Žīguru pag., Viļakas 

nov., LV-4584, t. 64521851 

"Ludzas mežrūpniecības saimniecība" AS 
Lejas Ančupāni, Verēmu pag., Rēzeknes nov. 

LV-4647, t.64639014 

"MEŽS AUTO VV" SIA 
“Lazdas”, Ropaži, Ropažu nov., t.  29356024 

 

"KIRA" SIA Borisova , Vecumu pag., Viļakas 

nov., LV-4585, t.  
64522289 

 

"Amatnieki" Z/S 
Apšova, Baltinavas pag., Baltinavas nov., 

t.29124081 

Kalsnavas pamatskola 
Vesetas iela 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., 

Madonas nov., LV-4860, t.64807640 

Rugāju novada Eglaines pamatskola 
Skolas iela 3, Benislava, Lazdukalna pag.,  

Rugāju novads, LV-4577, t. 64546819 

Balvu Valsts ģimnāzija 
Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, t. 64522727 

Rugāju vidusskola Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju novads, LV-
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4570, t. 64521335 

Stacijas pamatskola 
Skolas 12, Kubulu pagasts, Balvu novads ,LV-

4566, t. 64560035 

Gaigalavas pamatskola 
Skolas iela, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, LV-

4618, t. 64644519 
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6. pielikums 

Par meža apsaimniekošanas plānu 2015.gadā saņemtie priekšlikumi un vērtējums LVM Ziemeļlatgales 

mežsaimniecībā 

Priekšlikums Rīcība  

Datums Saturs (īsumā) Iesniedzējs Saņemts 

(vēstule, 

e-pasts, 

sanāksm

e) 

23.04.2015. Priekšlikumu vai iebildumu nav. VMD 

Dienvidlatgales 

virsmežniecība 

vēstule  

12.05.2015. Būtisku iebildumu un priekšlikumu nav. Gulbenes novada 

pašvaldība 

vēstule  

14.05.2015. Priekšlikumu nav. Dagdas novada 

pašvaldība 

e-pasts  

15.05.2015. No 18.tabulas izņemt punktu par 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, jo šī 

ĪADT nav Ziemeļlatgales MS. 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

vēstule Tiks izņemts 

 Plānojot meža apsaimniekošanu jāņem 

vērā ĪADT dabas aizsardzības plāni un tajā 

noteiktās teritorijas apsaimniekošanas 

prasības 

  Plānojot meža apsaimniekošanu Ziemeļlatgales MS ņem vērā 

ĪADT dabas aizsardzības plānus un tajos noteiktās teritoriju 

apsaimniekošanas prasības. Piemēram, 2014.gadā DP 

„Driksnas sils” saskaņā dabas aizsardzības plānā paredzētajiem 

pasākumiem, tika veikta īpaši aizsargājamā biotopa Skujkoku 

meži uz osveida reljefa formām kopšana – egles paaugas un 

2.stāva izciršana. Biotopu kopšanas pasākumi saskaņā ar dabas 

aizsardzības plāniem ir veikti arī DL „Grebļukans”, DP 

„Numernes valnis” u.c. DL „Stompaku purvs” ir veikti 

hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumi. Ir uzstādīti vairāki 

informatīvie stendi, kā arī veiktas citas dabas aizsardzības 
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plānos minētās aktivitātes. 

19.05.2015. Nav būtisku papildinājumu vai iebildumu VMD 

Centrālvidzemes 

virsmežniecība 

e-pasts  

20.05.2015. Nav iebildumu. Valsts kultūras 

pieminekļu 

aizsardzības 

inspekcija 

vēstule  
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kopā 163831.5 33723106 205.84 1220879 7.45 7312045 2412411 9724456 2882523 12606979
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5.49 0.82 6.31 2.02 8.33 349430 52415 401845 128590 530435

5.71 0.86 6.57 2.10 8.67 193566 29035 222601 71232 293833

6.74 0.67 7.41 1.93 9.34 324617 32462 357078 92840 449919

7.29 0.73 8.02 2.09 10.11 52141 5214 57355 14912 72267

5.06 0.51 5.57 1.45 7.02 49817 4982 54799 14248 69046

6.85 0.69 7.54 1.81 9.35 1065 106 1171 281 1452

6.77 0.68 7.45 1.93 9.38 3570 357 3927 1021 4948

7.10 0.71 7.81 2.03 9.84 3086 309 3394 882 4277

977291 124879 1102170 324008 1426178

CO2 piesaiste, CO2, t ha-1 
gadā Kopējā CO2 piesaiste, CO2, t gadā

Oglekļa uzkrājums C, t ha-1 Kopējais oglekļa uzkrājums C, t Mežaudzes raksturojums

7.pielikums 

Vidējais oglekļa uzkrājums mežaudzēs – aprēķināts atbilstoši Latvijas SEG inventarizācijas pārskata metodikai 

(Oglekļa tonnas) 
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8. pielikums 

MAP kopsavilkuma izmaiņas LVM Ziemeļlatgales mežsaimniecībā 

MAP kopsavilkuma sadaļa Izmaiņas pamatojums Aktualizētais MAP kopsavilkuma 

teksts 

1.1.1.Zemes lietošanas un 

īpašuma tiesības 

Mainījusies LVM iepirkto 

īpašumu platība 

Ziemeļlatgales MS.  

Ziemeļlatgales 

mežsaimniecības teritorijā  

iepirkti 1470.1 ha zemes, no 

kuriem mežs sastāda 1129.7 

ha. 
1.12. Meža nekoksnes resursu 

raksturojums 

Izmaiņas vadlīnijās par 

pārdotajām nekoksnes 

resursiem, 17.tabulā 

jāpapildina dzīvnieku 

uzskaites tabula 

16.tabulā 2013.-2015.g.pārdotie 

egļu zari (gab.) un koku zari(m3) 

17.tabulā aktualizēts medījamo 

dzīvnieku skaits atbilstoši 

2014/2015.g. uzskaitei 

 4.2. Ciršanas (mežizstrādes) 

apjoma pamatojums un 

nosacījumi apjoma izvietošanai 

Aktualizēta ilgtermiņa meža 

apsaimniekošanas 

plānošanas metodika. 

Aktualizēt teksts 4.2. nodaļā un 

4.2.1. apakšnodaļā 

5.Plānotais koksnes produktu 

pārdošanas apjoms 10-15 gadu 

periodam 

2015.g.informācija nav 

aktuāla 

Dzēsta tabulas kolonna ar 

2015.gada datiem 

10.Sabiedrības līdzdalības 

pasākumi 

 

Izskaidrots ko satur MAP Aktualizēts teksts 10.nodaļā 

12.Saistošie LVM normatīvie 

akti, u.c.avoti 

LVM normatīvo aktu 

izmaiņas 

Aktualizēti datumi, pievienoti 

jauni normatīvie akti 

1.pielikums Aktualizēta informācija par 

atšķirīgi apsaimniekojamām 

teritorijām - ekomežiem 

Pārskatīti mežaudžu 

apsaimniekošanas mērķi, 

pieļaujamais galvenās cirtes 

apjoms, plānotā darbība 

2.pielikums Aktualizēta informācija par 

2015.g. meža 

apsaimniekošanas 

rādītājiem 

 

4.pielikums  

 

Aktualizēts SNV saraksts  

5.pielikums  Aktualizēta informācija par  

sabiedrības interešu grupām 

 

Aktualizētas adreses, papildinātas 

skolu saraksts 

6.pielikums  Pielikumā ievietoti 2015. 

gadā saņemtie priekšlikumi 

par MAP kopsavilkumu 

Vēstules no Dienvidlatgales un 

Centrālvidzemes VM, Gulbenes, 

Dagdas novadu pašvaldībām, 

Dabas aizsardzības pārvaldes, 

Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas. 
7.pielikums Aktualizēts vidējais 

oglekļa uzkrājums 

mežaudzēs – aprēķināts 

atbilstoši Latvijas SEG 

inventarizācijas pārskata 

metodikai (Oglekļa 

tonnas 

Ievietota CO2 uzkrājuma aprēķina 

tabula par 2016.gadu 
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