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METODISKĀ PIEEJA
2010. – 2018.



Dabas aizsardzības plānošana LVM - no funkcionālā zonējuma līdz 

ainavekoloģiskajam plānojumam 



BIOLOĢISKI AUGSTVĒRTĪGU MEŽAUDŽU (BAM) 

KONCENTRĀCIJAS TERITORIJU (EKOMEŽU) PLĀNOJUMS

o DA mežaudžu telpiskais plānojums

o Nodrošināta BAM funkcionāla saistība koncentrācijas teritorijās

Ekomeži

FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS

o DA mežaudžu telpiskais plānojums

ĪADT

DMB
ML

vides aizsargjoslas, …



AINAVEKOLOĢISKAIS TĪKLOJUMS 

(AET)



References parametri

Bioloģiski vērtīgas mežaudzes 

(BVM) DA platībās. 

BVM dalījums meža ekoloģiskās 

grupās (MEGr) pēc dominējošā 

dabiskā traucējuma. 

BVM ārpus DA platībām.

Reference - teorētiski aprēķinātā 

meža platība sadalījumā pa MEGr.

DA mežaudžu platības atbilstība 

referencei.



Ainavekoloģiskais tīklojums (AET)

Atbalsta

teritorija

BVM mežaudžu funkcionalitātes 

(sasaistes) nodrošinājums 

ainavekoloģiskā tīklojumā 

(kodolzonās, ekoloģiskajos 

koridoros, atbalsta teritorijās)

Kodolzona

Kodolzona



METODISKĀ PIEEJA
Ainavekoloģiskā plānojuma izveidošana un integrēšana LVM MAP



Ainavekoloģiskā plānojuma izveidošana un integrēšana LVM MAP

II. Kartogrāfisko datu 

atlase

• Dabas aizsardzības teritoriju, BVM 

atlase un klasifikācija

• Fona informācijas atlase

I. References 

parametru noteikšana

• Mežaudžu klasifikācija meža 

ekoloģiskās grupās (MEGr) pēc 

dabiskā dominējošā traucējuma 

dinamikas

• Kritēriju noteikšana potenciāli 

bioloģiski vērtīgu mežaudžu (BVM) 

atlasei un mežaudžu klasifikācijai 

MEGr

• MEGr references platību 

aprēķināšana

III. MEGr, dabas 

aizsardzības teritoriju 

un BVM apjoma analīze

• DA mežu atbilstības novērtēšana 

MEGR īpatsvaram ainavapvidos

• BVM telpiskā nozīmīguma 

novērtēšana

V. AE plānojuma 

integrēšana LVM MAP

• DA meža platību mērķapjoma

noteikšana katram LVM reģionam

• DA mērķa noteikšana mežaudzēm

IV. AE tīklojuma izveide

• Kodolzonu, ekoloģisko koridoru un 

atbalsta teritoriju noteikšana

• Telpiski nozīmīgu mežaudžu atlase

• Starptautisku 

nolīgumu mērķi

• Latvijas stratēģiju 

mērķi

• LVM stratēģiskie mērķi



• Kritēriju noteikšana potenciāli bioloģiski vērtīgu mežaudžu (BVM) atlasei 

un mežaudžu klasifikācijai MEGr pēc dabiskā dominējošā traucējuma 

dinamikas

• MEGr references platību aprēķināšana

I. MEGr izplatības noteikšana



Mežaudžu klasifikācija meža ekoloģiskās grupās pēc dabiskā 

dominējošā traucējuma dinamikas*

* Angelstam P., Bērmanis R., Ek T., Šica L. 2005. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana Latvijas mežos. 

(Noslēguma ziņojums. Rīga, Valsts meža dienests, AS «Latvijas valsts meži», Östra Götaland Meža pārvalde, 96 lpp.)



Kritēriji bioloģiski vērtīgu mežaudžu atlasei pa MEGr*

* Diskriminantu analīzes rezultāti, LVM projekts «Daudzfunkcionāla meža apsaimniekošanas plānošana»



III MEGr

Bioloģiski vērtīgu mežaudžu atlase un klasifikācija MEGr references 

platību noteikšanai 

II MEGr

I MEGr

Sadalījums meža tipos

LVM Meža datu bāze



MEGR ĪPATSVARS UN TAM ATBILSTOŠĀS MEŽU PLATĪBAS 

PA MEŽU TIPIEM



• Dabas aizsardzības teritoriju, BVM atlase un klasifikācija

• Fona informācijas atlase

II. Kartogrāfisko datu atlase



Dabas aizsardzības teritorijas un BVM AET

STATISKĀ DAĻA DINAMISKĀ DAĻA

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un/vai to zonas ar šādiem 
normatīvo aktu noteiktiem mežsaimnieciskās darbības 
aprobežojumiem:

vispārējs mežsaimnieciskās darbības, galvenās cirtes, kailcirtes aizliegums

Mikroliegumi, īpaši aizsargājami meža iecirkņi

ES  nozīmes biotopi: 
vidēja, zema kvalitāte vai bez kvalitātes vērtējuma

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla (līdz 300m) DAP ES biotopi 9xxx, 2180 (7xxx)

ES nozīmes biotopi:
laba un izcila kvalitāte; Latvijā reti sastopami (9160, 9180*, 91F0, 7160, 
7210*, 7220*, 7230); atbilst DMB kritērijiem; cita kvalitāte - telpiski (AE 
kontekstā) nozīmīgi.  

Virszemes ūdensobjektu ierobežojuma josla

Aizsargājamu putnu sugu dzīvotnes, t.sk. medņa riesta vietas Purvu aizsargjoslas 

Purvu un ezeru salas Mežu aizsargjoslas ap pilsētām, meži pilsētu 

administratīvajās teritorijās

Virszemes ūdensobjektu ierobežojuma josla, telpiski (AE kontekstā) 

nozīmīgi nogabali

B. j. un R. j. l. ierobežotas saimnieciskās darbības 

josla (priežu sausieņu meži, līdz 5km no jūras piekrastes)

BVM, telpiski (AE kontekstā) nozīmīgi nogabali *



Fona informācijas atlase

• Ainavu apvidu karte

• Zemes lietojuma karte (CORINE LAND COVER):

o Virsmas pretestības karte

o Ainavas mozaīkas karte (mežs/lauki/reljefs)

• Zemes virsmas nogulumu karte (litoloģija)

• Reljefa dati - zemes virsmas spraiguma karte (vienības min/max reljefs)



III. Dabas aizsardzības mežu atbilstība referencei un BVM 

telpiskā analīze

• DA mežu atbilstības novērtēšana referencei ainavu apvidos 

• BVM telpiskā nozīmīguma novērtēšana



DA mežu atbilstības novērtēšana referencei ainavu 

apvidos

DA MEGr īpatsvara atbilstība referencei

DA«±%» = MEGrREF% - MEGrDA% 

MEGrREF%  - MEGr references īpatsvars ainavu apvidū,

MEGrDA% - DA MEGr īpatsvars ainavu apvidū.

(«-» vērtība norāda uz konkrētās DA MEGr īpatsvara pārpalikumu 

pret pārējām MEGr, «+» vērtība uz iztrūkumu pret pārējām MEGr)

Mērķis – samazināt MEGr īpatsvara atšķirības DA mežos pret referenci



DA mežu atbilstības novērtēšana referencei ainavu 

apvidos

50:25:2560:15:25

I MEGr : II MEGr : III MEGr

= DA meži 
Reference

Mērķis



DA mežu atbilstība MEGr references parametriem ainavapvidos



I MEGr

DA MEGr īpatsvara atšķirības no references ainavu apvidos

II MEGr III MEGr



BVM telpiskā nozīmīguma koeficientu aprēķināšana

B
(%)aplitūda 1-15

References komponente (ainavu apvidū)

A – SUM BVM īpatsvars 100 ha heksagonā

(apgr.prop. vērtība)

B – References starpība ainavu apvidū 

(apgr. prop.vērtība)

AET nozīmīguma koeficients

K AET = A + B
Aplitūda (1-115)

A
(%)  Ampl. 1-100

Telpiskā komponente

Mērķis: – nodrošināt vienmērīgu BVM telpisko izvietojumu un samazināt MEGr īpatsvara atšķirības DA 

mežos pret referenci. 



• Kodolzonu un ekoloģisko koridoru noteikšana

• Kodolzonu un koridoru saistošo, nozīmīgo ainavu elementu  

identificēšana

• Telpiski nozīmīgu mežaudžu atlase DA platību funkcionalitātes 

nodrošināšanai

IV. AE tīklojuma izveide



AE tīklojuma pamatne 



Ainavu apvidos dominējošā mežu / lauku ainava



LVM mežu īpatsvars ainavu apvidos

%

0-10

11-25

26 – 47

48 – 50

50 - 80



Papildu nosacījumi AET veidošanā



Kodolzonas - teritorijas, 

kurām reģionā ir vislielākā 

nozīme bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanā. 

Kodolzonā attālums starp 

BVM < 275 m, kas nodrošina 

augstu funkcionālo saikni.

Ainavekoloģiskais tīklojums

Ekoloģiskie koridori -

teritorijas, kur vides apstākļi 

nodrošina sugu izplatību un 

pārvietošanos starp 

kodolzonām. Attālums starp 

BVM < 825 m. 

Atbalsta / lekšanas 

teritorijas - AET funkcionālas 

atbalsta vietas, tām ir 

ekoloģiski nozīmīga loma 

kodolzonu un/vai koridoru 

funkcionālā savienošanā. 



AET pamatne

Telpiski nozīmīgāko BVM atlase AET

AET
Telpiski nozīmīgas 

mežaudzes (AV)



ZKDKZGVDRVZL

Telpiski nozīmīgas mežaudzes AET 
(LVM reģionu piemēri)

DL



• Scenāriji DA apjoma sabalansēšanai LVM reģionos

• DA meža platības mērķapjoma noteikšana LVM reģioniem

• DA mērķa noteikšana mežaudzēm

V. AEP integrēšana LVM meža apsaimniekošanas plānā



Scenāriji Esošais DA apjoms Mērķapjoms Rīcības

A 14-16% 14-16 % Saglabā esošo apjomu, veic apmaiņu kvalitātes 

uzlabošanai (zemākas kvalitātes ES biotopus aizstāj 

ar augstākas kvalitātes vai AET telpiski nozīmīgiem 

BVM), pilnveido tīklojuma ģeometriju.

B > 16% 14-16 % Samazina esošo DA apjomu, atsakoties no 

apsaimniekošanas mērķa «DA» zemas kvalitātes 

ES biotopiem, veic apmaiņu kvalitātes uzlabošanai, 

pilnveidot tīklojuma ģeometriju.*

C <14% 14-16 % Izmantojot dinamisko daļu, palielina aizsardzības 

apjomu.

* Plānošanas periodā DA apjomu palielina/samazina ne vairāk kā par 2%.

Scenāriji DA apjoma sabalansēšanai LVM reģionos



Ieguvumi, ieviešot AEP

Izstrādāta dinamiska dabas aizsardzības 

plānošanas sistēma, kas nodrošina telpiski 

vērtīgāko mežaudžu atlasi: 

o DA teritoriju funkcionalitātei - ekoloģiskajai 

saistībai

o DA mērķapjoma sasniegšanai un apjoma 

izlīdzināšanai starp reģioniem 

o DA teritoriju virzībai uz referencei atbilstošu 

sadalījumu starp meža ekoloģiskajām grupām



Ainavekoloģiskais tīklojums



I MEGr

2.6

DA MEGr īpatsvara izmaiņas (%) pēc AEP ieviešanas Rietumvidzemes reģionā 

II MEGr

13.6

III MEGr

12.7



AE PLĀNOŠANAS INTEGRĒŠANA 

LVM MAP



Ainavekoloģiskā plānojuma izveidošana un integrēšana LVM MAP

II. Kartogrāfisko datu 

atlase

• Dabas aizsardzības teritoriju, BVM 

atlase un klasifikācija

• Fona informācijas atlase

I. References 

parametru noteikšana

• Mežaudžu klasifikācija meža 

ekoloģiskās grupās (MEGr) pēc 

dabiskā dominējošā traucējuma 

dinamikas

• Kritēriju noteikšana potenciāli 

bioloģiski vērtīgu mežaudžu (BVM) 

atlasei un mežaudžu klasifikācijai 

MEGr

• MEGr references platību 

aprēķināšana

III. MEGr, dabas 

aizsardzības teritoriju 

un BVM apjoma analīze

• DA mežu atbilstības novērtēšana 

MEGR īpatsvaram ainavapvidos

• BVM telpiskā nozīmīguma 

novērtēšana

V. AE plānojuma 

integrēšana LVM MAP

• DA meža platību mērķapjoma

noteikšana katram LVM reģionam

• DA mērķa noteikšana mežaudzēm

IV. AE tīklojuma izveide

• Kodolzonu, ekoloģisko koridoru un 

atbalsta teritoriju noteikšana

• Telpiski nozīmīgu mežaudžu atlase

• Starptautisku 

nolīgumu mērķi

• Latvijas stratēģiju 

mērķi

• LVM stratēģiskie mērķi



Dabas aizsardzības mērķapjoms LVM reģioniem 



LVM ilgtspējīga meža apsaimniekošana

1. Koksnes resursu ilgtspēja.

2. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana.

3. Atpūtas iespējas dabā.

4. Sabiedrības līdzdalība meža apsaimniekošanā

5. Oglekļa piesaiste un emisiju samazināšana. Pielāgošanās 

globālajām klimata izmaiņām nākotnē.



LVM meža apsaimniekošanas plāns

Vides t.sk. rekreācijas plānošana LVM 

1. 2. 3.

BD un R nozīmīgas 

mežsaimniecības

teritorijās 

Audzes 

apsaimniekošanas 

mērķis:

• DA

• KR

Vides norādījumi 

darbu vietās:

• Meža struktūras 

elementu saglabāšana

• Termiņa 

ierobežojumi u.c.

.

ANALĪZES, t.sk ietekme uz vidi

DATI, mežaudzes, vides, normatīvi

LVM stratēģiskie 

mērķi un 

uzdevumi

AE analīzes un plānošana

Meža platība 

koksnes 

ražošanai >84%

Meža 

kapitālvērtība, 

milj. EUR 2451



Plānotais DA meža mērķapjoms LVM reģionos

LVM reģioni
Meža platība

DA meža mērķapjoms

Kopā Statiskā daļa Dinamiskā daļa

ha % ha % ha % ha

AV 177892 16.8 29886 13.8 24564 3.0 5322

DK 218303 14.5 31654 12.0 26273 2.5 5381

DL 148672 16.9 25126 12.4 18490 4.5 6635

RV 161607 16.0 25857 12.3 19866 3.7 5991

VD 164987 14.0 23098 7.5 12316 6.5 10783

ZG 137520 14.1 19390 8.9 12294 5.2 7096

ZK 214395 17.1 36662 16.5 35311 0.6 1351

ZL 160790 21.2 34087 19.5 31314 1.7 2774

LVM 1384166 16,3 225760 13,0 180428 3,3 45333



IEVIEŠANA



Ieviešanas plāns, 2018.

• Sagatavoti LVM normatīvo dokumentu aktualizēti projekti

• Mācības/informācija LVM darbiniekiem

• Sagatavots ainavekoloģiskā plānojuma (meža apsaimniekošanas plāna) 

projekts 8 reģioniem 

• Novērtēta ainavekoloģiskā plānojuma projekta ietekme uz LVM saimnieciskās 

darbības rādītājiem

• Aktualizēts meža apsaimniekošanas plāns;



Ieviešanas plāns, 2018.

• Informācija par projekta rezultātiem ieinteresēto pušu pārstāvjiem:

• LU – 20.02. (doktorantūras skola) un 27.04. (maģistrantiem);

• LLU – 11.05., 18.05.;

• Dabas diena u.c.

• Ekoloģiskā plānojuma metodikas nodošana recenzijām LR ekspertiem;

• Recenziju rezultātu izvērtēšana, ja nepieciešams, darba uzdevumu 

formulēšana AEP metodikas pilnveidošanai;

• Informācija ZM, VARAM pārstāvjiem, t.sk.:

• Ietekmes uz LVM saimnieciskās darbības rādītājiem novērtējums;

• Metodikas tulkošana, nodošana atzinumiem ekspertiem ārpus LR;

• Inovāciju darba grupas izveidošana



Turpmākās ieceres 
• Kodolzonu ģeometrijas un sarežģītības optimizācija

• Kodolzonu funkcionalitātes pārbaudes dabā 

• Virsmas pretestības pārbaudes dabā

• Datu analīzes online rīka izstrādāšana

• 1. MEGr nozīmīgu elementu (saglabājamo ekoloģisko koku, koku grupu) 

integrēšana AEP

• Pārrēķins pēc ES biotopu kartēšanas projekta pabeigšanas

• Telpiski sociālekonomisko aspektu iekļaušana AEP


