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Mežsaimniecisko un mežsaimniecību atbalstošo darbību ietekmes uz vidi 

monitoringa sistēma 
 

Ietekmes uz vidi kritēriju un indikatoru sistēmas izveide balstās uz izpratni par ekosistēmas funkcijām, tajā 

notiekošajiem procesiem un no tiem atkarīgajiem ekosistēmas labumiem un pakalpojumiem. Mežsaimniecisko 

darbību ietekmei uz vidi jāsaglabājas tādā līmenī, lai būtiski netraucētu ekosistēmas funkcijas un no tām atkarīgo 

ekosistēmas labumu un pakalpojumu nodrošināšanu (Attēls 1). 

 

Attēls 1. Mežsaimniecisko darbību ietekmes 
shematisks attēlojums 

 

 

Ideālā gadījumā monitoringa programmai jābūt meža apsaimniekošanas procesa sastāvdaļai, kas kalpo par 

pamatu esošo apsaimniekošanas stratēģiju efektivitātes izvērtēšanai, to modificēšanai, kā arī jaunu 

apsaimniekošanas stratēģiju ieviešanai, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības ilgtspēju 

visos trijos aspektos – ekoloģiskajā, ekonomiskajā un sociālajā (Attēls 2) 

 

Attēls 2. Meža apsaimniekošanas procesa shēma ar integrētiem visiem monitoringa līmeņiem 

Dialogs ar interešu grupām 

Apsaimniekotājs 

Rekomendācijas jaunām 

apsaimniekošanas 

stratēģijām 

Rekomendācijas 
pārskatītām 

apsaimniekošanas 
stratēģijām 

Apsaimniekošanas 

stratēģijas/ plāna 

izveide 

Apsaimniekošanas 
procesa indikatori 

Esošās zinātnes atziņas 

Bioloģiskās daudzveidības un vides stāvokļa un tā 
izmaiņu monitorings 

Ziņojumi 

Validācijas  
monitorings 
(neplānoto 

darbību un ārējās 
ietekmes) 

Ieviešanas 
monitorings 

Veiktspējas 

monitorings 

Plānoto 
darbību 

validācijas  
monitorings 

Ziņojumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēku modificēta meža sistēma 

Plānotā meža 
apsaimniekošana 

Neplānota cilvēku 
darbība+  ārējie 

draudi 

Meža ainavas modificēšana 

Meža ekoloģiskās integritātes modificēšana 

Bioloģiskie indikatori un mērķa sugas 

Kandidāti 
struktūras u.c. 

izpildījuma 
indikatoriem 

Apstiprinātie 
struktūras u.c. 

izpildījuma 
indikatori 

Cilvēku modificēta meža sistēma 

Mērķi un uzdevumi 

Ziņojumi 

Darbība

Ekosistēmas 
procesi, kas saistīti 

ar:

- augsni

- ūdeņiem

- bioloģisko 
daudzveidību

...

Ekosistēmas 
funkcijas, kas 
saistītas ar:

- augsni

- ūdeņiem

- bioloģisko 
daudzveidību

...

Ekosistēmas 
labumi un 

pakalpojumi



2 
 

 

Mežsaimniecisko darbību un mežsaimniecisko darbību ietekmes samazināšanas pasākumu efektivitātes 

monitoringa ietvaros iespējams vērtēt dažādu mežsaimniecisko un saistīto darbību ietekmi uz atšķirīgiem vides 

aspektiem četros monitoringa līmeņos (Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.): 

  Ieviešanas monitorings – šajā 

gadījumā novēro, vai tiek 

ieviestas darbības, par kurām 

panākta vienošanās. 

 Veiktspējas monitorings – šajā 

gadījumā novēro, vai konkrētajā 

platībā konkrētais dabas 

aizsardzības mērķis tiek 

sasniegts. Tas tiek balstīts uz 

tiešiem vai netiešiem 

saimnieciskās darbības 

mērījumiem, kuri nodrošina 

pamatu ekoloģisko izmaiņu 

novērtēšanai. 

 Validācijas monitorings – šajā 

gadījumā pārbauda, kādā pakāpē 

attiecīgās darbības sniedz 

vēlamo efektu. Šis ir vienīgais no 

monitoringa  veidiem, kas ļauj novērtēt vai specifiskās saimnieciskās darbības ļauj panākt vēlamo efektu. 

 Stāvokļa (surveillance) jeb fona monitorings, nav saistīts ar konkrētu meža apsaimniekošanu, bet tikai 

veido statusa ziņojumu par bioloģiskās daudzveidības trendiem konkrētajā teritorijā. Šis monitorings ir 

noderīgs, lai novērtētu neprognozētas izmaiņas vidē, vai lai novērtētu fona izmaiņas kontroles vietās. 

Monitoringam izmantojamās datu kopas mežsaimniecisko darbību un mežsaimniecisko darbību ietekmes 

samazināšanas pasākumu efektivitātes vērtēšanai valsts mežos: 

1. GEO datu bāze (mežaudžu taksācijas apraksti, LVM mežsaimniecisko darbu darba uzdevumu kvalitātes 

novērtējumi dabas aizsardzības un vides aizsardzības prasības pakalpojumu sniedzējiem) 

2. Meža statistiskās inventarizācijas dati. 

3. Attālās izpētes dati (aerofoto ainas,  LiDAR dati, satelītattēli). 

4. Pastāvīgos monitoringa objektos iegūti dati (īpaši aprīkoti ilglaicīgi monitoringa objekti sateces baseinos, 

monitoringa kvadrāti putnu uzskaitei un ainavas rādītāju novērtējumam saistībā ar saimniecisko 

darbību). 

5. Valsts mēroga monitoringa programmu ietvaros iegūti dati. 

 

Attēls 3. Darbību, vides aspektu un monitoringa līmeņu saistības shematisks attēlojums 


