
MEŽA APSAIMNIEKOŠANAS 

SOCIĀLIE ASPEKTI
LVM 14. Dabas diena, 2.11.2016.

LVM vides vadlīnijas un prasības

prezentācija: Aigars Dudelis



Darba kārtība
Laiks Tēma Ziņotājs

10.00 Ierašanās, kafija

10.15 Dabas dienas mērķis, programma. Laila Šica

LVM vides plānošanas vadītāja 
10.20 Meža apsaimniekošanas sociālie aspekti. LVM vides vadlīnijas un prasības. Aigars Dudelis

LVM mežsaimniecības plānošanas vadītājs 
11.15 Meža ainavu plānošanas piemēri. LVM sadarbība ar Latvijas ainavu arhitektu 

biedrību.

Kristīne Dreija, 

Latvijas ainavu arhitektu biedrība

12.00 Pārtraukums, pusdienas

13.00

(12.45)
Praktiski piemēri mežā. LVM Austrumvidzemes reģions:

Kaspars Spirks, meža apsaimniekošanas 

plānošanas vadītājs,

Gunta Dudele, plānošanas vadītāja, 

Vilnis Svīķis, mežizstrādes vadītājs

15.15 Diskusija pie Niedrāja ezera, LVM izveidota atpūtas vieta;

Dienas kopsavilkums 
Semināra dalībnieki

~16 Izbraukšana uz Rīgu



Saturs

1. LVM pieeja ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai

2. Ietekmes uz vidi vērtēšana

3. Vides vadlīnijas un prasības meža darbiem

4. Vietai piemērota apsaimniekošana



LVM PIEEJA ILGTSPĒJĪGAI MEŽA 

APSAIMNIEKOŠANAI



Mežsaimniecība ir uzņēmējdarbības veids, kurā 

peļņu gūst no meža zemes ilgtspējīgas 

apsaimniekošanas



Tradicionālais meža apsaimniekošanas cikls Latvijā
(50 – 100 gadi)

Jaunaudžu 

kopšana

Krājas kopšana 

(retināšana)

GC (kailcirte) - 1,1% 

gadā

Seko 

atjaunošana 1-5 

gados

DABAI –

1/6 no 

meža



Ilgtspējīga meža apsaimniekošana

• Meža apsaimniekošana daudzveidīgiem mērķiem un meža 

vērtību nodrošināšana nākamajām paaudzēm



LVM VISPĀRĒJAIS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

Īstenot valdījumā nodoto valsts stratēģisko aktīvu, tai skaitā 

valsts meža īpašuma, ilgtspējīgu (ekonomiski izdevīgu, 

videi draudzīgu, sociāli atbildīgu) apsaimniekošanu un tam 

nepieciešamās infrastruktūras, pakalpojumu un zināšanu 

attīstību.



LVM stratēģijas mērķi

1. Palielināt ilgtermiņa peļņu un nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās 
darbības

2. Palielināt uzņēmuma  apsaimniekojamo aktīvu un  kokaudžu vērtību

3. Būt par stabilu un prognozējamu partneri saviem klientiem, piegādātājiem un 
pakalpojumu sniedzējiem, veidot klientorientētu attieksmi

4. Veicināt un attīstīt augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, pakalpojumus 
un zināšanas

5. Attīstīt darba vidi, kas paaugstina darbinieku lojalitāti un atraisa pašmotivāciju

6. Veicināt sabiedrības līdzdalību un sadarbību meža apsaimniekošanā

7. Būt atbildīgam un uzticamam sabiedrības loceklim

8. Veidot sabiedrības saudzīgu attieksmi pret meža vidi

9. Palielināt apsaimniekojamo mežu devumu globālo klimata izmaiņu mazināšanā

10. Sniegt dabas un rekreācijas pakalpojumus no meža ekosistēmas



Līdzsvars



Darbības virzieni stratēģijas sasniegšanai

1. Resursu ilgtspēja 

2. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana 

3. Atpūtas iespējas dabā 

4. Sabiedrības līdzdalība meža apsaimniekošanā 

5. SEG emisiju samazināšana un CO2 piesaiste. Pielāgošanās globālajām 

klimata izmaiņām nākotnē;

6. Personāla vadība;

7. Sociālā atbildība.



4. Sabiedrības līdzdalība LVM meža apsaimniekošanas 

plānošanā

LVM 
stratēģija, 
analīzes

MAP, 
MAP 

publiskā 
daļa

Izpilde

Publicēšana

Apspriešana

Priekšlikumi

Komentāri

Izvērtēšana

Aktualizēšana

Sabiedrības līdzdalība



3. Atpūtas iespējas dabā – LVM rīcības un pasākumi

• Teritorijas atpūtai un vides izziņai – rekreācijas ekomeži, kurās veicot meža 

apsaimniekošanu, saglabā vai uzlabo atpūtas iespējas 

• Sabiedrībai nozīmīgas labiekārtotas atpūtas un piemiņas vietas mežā, kas 

ietver virkni infrastruktūras objektu – pastaigu, slēpošanas un riteņbraucēju 

takas, soliņus, skatu torņus, informācijas stendus u.c. 

• Komerciāli rekreācijas pakalpojumi - LVM Medības un rekreācija sniedz 

dažāda veida– medības, makšķerēšana, atrakcijas (LVM dabas parks Tērvetē 

u.c.)

• Vietai piemērotu apsaimniekošanas metožu un paņēmienu izvēle



Rekreācijas ekomeži – 81 gab., 34 000ha (- dzeltens)  



IETEKMES UZ VIDI VĒRTĒŠANA



LVM vispārējais stratēģiskais mērķis

Īstenot valdījumā nodoto valsts stratēģisko aktīvu, tai skaitā valsts meža 

īpašuma, ilgtspējīgu (ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu, sociāli 

atbildīgu) apsaimniekošanu un tam nepieciešamās infrastruktūras, 

pakalpojumu un zināšanu attīstību.

Ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai 

jārēķinās ar ietekmi, kuru tās darbības var 

atstāt uz vidi - dabu un cilvēkiem 



Definīcijas

• Ietekme uz vidi — paredzētās darbības (plānošanas dokumenta) īstenošanas 

izraisītas pārmaiņas vidē, kuras var ietekmēt cilvēku (veselību, drošību), kā 

arī bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, 

ainavu, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu
un visu minēto jomu mijiedarbību (LR Likums par ietekmes uz vidi novērtējumu)

• Ietekme var būt:

• pozitīva un negatīva

• tieša un netieša

• Ietekme ir jāapzina, jāvērtē, jāuzrauga, jācenšas novērst vai mazināt negatīvo 

ietekmi

• Ietekmes mazināšana samazina riskus LVM saimnieciskajai 

darbībai



Definīcijas

• Ietekmes uz vidi, t.sk. sociālās ietekmes vērtēšana (IVV) LVM - process, 

kas ietver:

• vides un sociālo mērķu noteikšanu

• plānotās darbības ietekmes novērtēšanu (analīzi) uz dabu un cilvēkiem

• pasākumu noteikšanu ietekmes mazināšanai

• kvalitātes kontroli un vides monitoringu

• IVV skar LVM ilgtermiņa, taktisko un darbību plānošanu



Ietekmes uz vidi un sociālās ietekmes vērtēšanas (IVV) 
process

LVM vides 
un sociālo 

mērķu, 
uzdevumu 
noteikšana

Ietekmes 
novērtēšana, 

analīze

Pasākumi 
negatīvās 
ietekmes 

mazināšanai

kvalitātes 
kontrole,

monitorings 

Vides vadlīnijas

Vides prasības meža 

darbiem

Sabiedrības līdzdalība

Bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšana

Rekreācijas iespējas

CO2 

Ieguldījumi LVM sociālajos 

projektos u.c.

Aptauju rezultāti

Vides monitoringa 

pārskats

Kvalitātes 

atskaites

1x gadā

Ietekmes 

novērtējums 

(pozitīva/ negatīva, 

būtiska/ nebūtiska)

Vides norādījumi darbu izpildei



IVV LVM mežsaimniecības procesos

Ilgtermiņa plānošana
Apzin, novērtē 

(analizē) darbību 
ietekmes

LVM vides 
vadlīnijas un 

prasības meža 
darbiem

Telpiskā plānošana

Darbības plānošana 
(atbilstoši vadlīnijām, prasībām)

Nosaka pasākumus 
ietekmes uz vidi 

mazināšanai 
darbības vietā 

Vides norādījumi 
darba izpildei 

Darbība
(atbilstoši norādījumiem)

Pārbauda atbilstību DIPA

Kvalitātes 
kontrole un vides 

monitorings

Monitorings

Informācijas 
apkopošana

Aptauju rezultāti

Vides monitoringa 
pārskats

Kvalitātes 
atskaites

LVM stratēģijas mērķi, uzdevumi



Ietekmes būtiskums

• +/-1  - īslaicīgi(dažas dienas) neliels tieši ietekmēto (TI) personu loks / 

ietekmētā platība ;                                                                                               

+/-2 - īslaicīgi plašāks TI personu loks vai ilglaicīgi neliels TI personu loks/ 

ietekmētā platība;                                                                                                           

+/-3 - ilgākā termiņā, plašs TI personu loks / ietekmētā platība. 



Mežsaimniecības darbības un sociālās ietekmes jomas

Darbības

• GC apjoma izvietošana

• Cirsmu izvietošana

• Mežizstrāde,

• Kokmateriālu iekraušana un 
transports

• MAC izvietojums

• MAC būvniecība

• MMS atjaunošana un uzturēšana

• Atmežošana

• Zemes lietojums

• …….

Jomas

• Atpūtas iespējas dabā, meža 
blakusprodukti un pakalpojumi 
(ogošanas, pastaigu iespējas, 
medības)

• Ainavas vizuālā kvalitāte

• Troksnis

• Kultūras mantojums

• Objektu pieejamība, pārvietošanās 
ierobežojumi 

• Citu īpašnieku mantas, īpašuma 
vērtība

• …..



IV analīzes piemērs

Meža 

apsaimniekošanas 

process/darbība

Ietekmētās jomas un ietekmes būtiskums

Atpūtas 

iespējas dabā 

(ogošanas, 

pastaigu 

iespējas, 

medības kā 

process)

Blakusprodu

ktu un 

pakalpojumu 

(ogas,sēnes) 

apjoms

Blakusproduktu 

un pakalpojumu 

(malka,medījamie

dzīvnieki) apjoms

Ainava

Citu īpašnieku 

mantas, 

īpašuma 

vērtība

Trokšņa 

līmenis

Objektu 

pieejamība, 

pārvietošanās 

iespējas

Kultūras 

mantojums

Meža ieaudzēšana, l/s 

zemēs

- - - + + + - -

Jaunaudžu kopšana

- + -

MAC būvniecības objektu 

novietojums, trases 

platums (kategorija)
+ - - - + + + + - - + +

MAC   būvniecība

- - - - - -



VIDES VADLĪNIJAS UN PRASĪBAS 

MEŽA DARBIEM



IV analīze. Būtiskākās sociālās ietekmes jomas

1. Atpūtas iespējas dabā, meža blakusprodukti un pakalpojumi (ogošanas,

pastaigu iespējas, medības)

2. Ainavas vizuālā kvalitāte

3. Troksnis

4. Kultūras mantojums

5. Objektu pieejamība, pārvietošanās ierobežojumi

6. Citu īpašnieku mantas, īpašuma vērtība



Atpūtas iespējas dabā, meža blakusprodukti un 

pakalpojumi (ogošanas, pastaigu iespējas, medības)
• Izvēlas cirsmu izstrādei piemērotu sezonu un laika apstākļus. 

• Pēc mežizstrādes nodrošina meža celiņu un dabisko brauktuvju saglabāšanu 

labā vizuālā un tehniskā stāvoklī, atbrīvotus no zaru un koksnes atliekām, 

nolīdzina risas.

• veido atpūtas vietas ar iespējami piemērotu rekreācijas infrastruktūru un 

nodrošina uzturēšanu labā kvalitātē.

• saskaņo trešo pušu iesniegumus par plānoto zemes lietošanu, novēršot 

dažādu zemes lietojumu (medīšana, sporta sacensības, militārie pārgājieni un 

mācības) iespējamos konfliktus 

• ….



Ainavas vizuālā kvalitāte

• apzina vizuāli vērtīgākās teritorijas 

• atsedz skatu uz vizuāli augstvērtīgām ainavām, ainavas elementiem

• izvairās no vizuāli plašu izcirtumu un jaunaudžu (H<6m) platību veidošanos

• gar ceļiem, gājēju, riteņbraucēju takām, atpūtas vietām u.c. saglabājamās 

sausās koksnes daudzumu samazina

• vienojas ar cirsmai  blakus esošo  māju iedzīvotājiem par atsevišķu koku vai 

kokaugu grupas atstāšanu, skatoties no biežāk izmantotā skatu punkta 

(piemēram no mājas logiem)

• meža atjaunošanai izvēlas koku sugu vai sugu mistrojumu, kas dažādo ainavu

• neveido garus, taisnus meža autoceļu posmus 

• būvējot meža auto ceļus, iespēju robežās kopē esošo reljefu





Troksnis

• Ap apdzīvotām mājām nosaka 

mežizstrādes vai kokmateriālu 

iekraušanas darba laiku 

ierobežojumus diennakts 

stundās, brīvdienās un svētku 

dienās. 



Objektu pieejamība, pārvietošanās ierobežojumi 

• Nodrošina alternatīvas pieejas mājām, 
īpašumiem meža darbu laikā

• Plānojot un projektējot meža 
autoceļus, saglabā nobrauktuves uz 
pienākošajiem celiņiem un stigām.

• Atpūtas vietās nodrošina 
nepieciešamo infrastruktūru 
apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām.

• Nododot zemi trešo pušu lietošanā 
ilgāk par 1 diennakti, nodrošina brīvu 
pieeju LVM rekreācijas infrastruktūrai 
un publiskām atpūtas vietām.

• …..



Kultūras mantojums

• Apzina kultūras mantojuma 

objektus, kultūras pieminekļus 

un saglabā meža darbu laikā

• …..



Citu īpašnieku mantas, īpašuma vērtība

• Noskaidro un respektē īpašumu ārējās robežas.

• Cirsmas gar īpašuma robežām veido tikai gadījumos, ja robežas ir skaidri 

redzamas dabā

• Maksimāli samazina mežizstrādes un transportēšanas darbību iespējamību uz 

cita īpašnieka zemes. Nepieciešamības gadījumā noslēdz abpusēji parakstītu 

darbību saskaņojumu.

• Saglabā medību infrastruktūru.

• …..



Ietekmes uz vidi, t.sk. sociālās ietekmes vērtēšanas (IVV) 
process

LVM vides 
un sociālo 

mērķu, 
uzdevumu 
noteikšana

Ietekmes 
novērtēšana, 

analīze

Pasākumi 
negatīvās 
ietekmes 

mazināšanai

kvalitātes 
kontrole,

monitorings 



VIETAI PIEMĒROTA 

APSAIMNIEKOŠANA



No stratēģijas līdz audzes apsaimniekošanai

ILGTERMI
ŅA

•skats: 120< gadi, 
•rezultāti - 5 gadu periodam,
•LVM (MS)

TAKT

• skats: 5-10 gadi,

• rezultāti: 1 gadam,

• PLV, sākotnējās darbību vietas (kamerāli)

DARB

• termiņš: 1gads,

• darbību vietas (apsekotas un novērtēta dabā)

Cik 

daudz 

LVM?

Cik 

daudz 

PLV?

Kurās 

vietās? 

Kādā 

veidā?

LVM stratēģijas mēŗki



Paņēmieni IV mazināšanai

• Iedzīvotāju informēšana

• Galvenās cirtes veids: kailcirte vs izlases cirte vs pakāpeniskā cirte vs

ainaviska kailcirte

• Kailcirtes lielums, forma, savstarpējais novietojums

• Saglabājamo dabisko struktūru elementu daudzums

• Mežizstrādes laiks, krautuves, transportēšana

• Atjaunošanas veids un suga



Mežaudzes apsaimniekošana atbilstoši 

mērķim

Dabas aizsardzībai:

• bioloģiskās daudzveidības saglabāšana neiejaucoties vai 
veicot biotehniskos pasākumus (pazīme nogabala datos – 1)

• bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ar nebūtisku koksnes 
ieguvi (2)

Koksnes ražošanai (u.c. produktu):

• koksnes ražošana ar papildus vides/sociālajiem nosacījumiem 
(3)

• koksnes ražošana (4)

Neskaidrs, nenoteikts mērķis (5)



Mežaudzes mērķim un vietai piemērota apsaimniekošana

Rekreācijai                         Efektīva koksnes ražošanaDabiskāki meži

Lielas kailcirtes

Pielāgotas kailcirtes?

Pakāpeniskā cirte

Pastāvīgs vainaga klājs

Sugu mistrojums

Vairāki stāvi Dabiskā atjaunošana Mākslīgā atjaunošana

Meža dabisko struktūru elementi

Šauras kailcirtes

LVM mežaudžu 

apsaimniekoša

nas mērķi
1. 2. 3. 4.

Bez 

apsaimniekošanas Biotopa kopšana



Apsaimniekošanas lēmums



Paldies par uzmanību!


