
REKREĀCIJAS EKOMEŽA „AUGSTIE KALNI” 

APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS 2015.-2019.GADAM (KOPSAVILKUMS) 

 

Ievads 

AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā – LVM) meža apsaimniekošanu Augstā kalna masīvā veic 

atbilstoši ar vietējo sabiedrību un interešu grupām apspriestajam meža apsaimniekošanas plānam 

(turpmāk tekstā – MAP) 2015.-2019. g.  Rekreācijas ekomežs „Augstie kalni” 1997. gadā ar Lizuma 

pagasta padomes lēmumu piešķirts statuss vietējās nozīmes dabas parks.  MAP projekts tika prezentēts 

LVM Austrumvidzemes mežsaimniecības organizētajā sanāksmē 2015.gada 9. novembrī Lizuma 

pagasta pārvaldē, pamatojoties uz saņemtajiem priekšlikumiem, iegūto informāciju plāna publiskās 

apspriedes laikā, tika mainīts masīva daļas mežaudžu apsaimniekošanas mērķis, kas saistīts ar aktīvās 

atpūtas teritorijas izmantošanu (velo trašu izvietojums, ikgadējās sacensības biedrības “Moto 

piedzīvojumu klubs apPasaule”) un ekonomisku meža apsaimniekošanas realizēšanu saglabājot 

teritorijas pamatfunkciju. 

1.Ekomeža apraksts 

Augstie kalnu meža masīvs atrodas Gulbenes novada  Lizuma pagastā. 

Ģeoloģiskie, ainaviskie un rekreācijai nozīmīgie objekti – 

 Neliela, ainaviska reljefa teritorija, kurā pārsvarā vecas priežu audzes. Atrodas pie autoceļa 

Gulbene – Smiltene, nepilnu 2 km attālumā no Velēnas. Masīvu šķērso vietējas nozīmes ceļš un 

vairākas dabiskas brauktuves, kvartālstigas un takas. Vairāki pauguri pārsniedz 150 m augstumu virs 

jūras līmeņa. Masīva vidū atrodas smilts ieguves karjers (2. pielikums).  Augsto kalnu meža masīvs 

kopējā platība 178.5 ha (t.sk. mežs 173.4  ha), no tiem 174.5 ha platībā noteikts kā vietējās nozīmes 

dabas parks.  

Dabas objekti: 

2003.gadā teritorijā veikta dabisko meža biotopu (DMB) inventarizācija, izdalīti sekojoši DMB:  

Skujkoku  mežs 3.3 ha, slapji melnalkšņu mežs 0.8 ha, egļu un mistrots egļu slapjais mežs 4.4 ha. 

2015. gadā veikta ES un/vai Latvijas aizsargājamo biotopu, aizsargājamo sugu atradņu inventarizācija. 

 

2.Ekomeža apsaimniekošanas mērķis:  

 nodrošināt sabiedrībai iespēju izmantot nozīmīgus teritorijai raksturīgos rekreācijas resursus: 

 teritorijas ainavisko vērtību - izteikto teritorijas reljefu, 

 orientieristu un riteņbraucēju taku tīklu; 

 ogošanas un sēņošanas iespējas.  

 saglabāt dabas vērtības  aizsargājamos meža biotopus; 

 audzēt ražīgu mežu, saglabāt esošo mežaudžu valdošo koku sugu struktūru. 

 



3.Informācija par mežu 

 Kopējā platība – 178.5 ha ( t.sk. mežs 173.4 ha ) 

70 gadus un vecāku audžu īpatsvars: 

esošais  - 72% no meža platības; 

Masīvā dominē priežu audzes, mazāk kā 10 %  egļu un bērzu audzes, gar masīva ārējo robežu 

apšu un melnalkšņu audzes 2.pielikums. Priežu audžu vecumstruktūra atspoguļo, masīvā ir pieaugušas 

un pāraugušas audzes, vecumstruktūra nav vienmērīga. Masīvā nav ierīkotu un apsaimniekotu atpūtas 

vietu, dabas taku vai cita veida izziņas objektu. 

 

1.attēls Mežaudžu sadalījums pa valdošajā sugām 

 

2.attēls Mežaudžu sadalījums pa koku sugām un meža augšanas apstākļu tipiem 



 

3.attēls Mežaudžu vecumstruktūra 

 

4. Apsaimniekošanas nosacījumi  

 

Mežaudžu sadalījums atbilstoši apsaimniekošanas mērķim (1.pielikumā): 

- Dabas aizsardzībai (1.mērķa audzes) 23.9 ha veic biotehniskos pasākumus. 

- Koksnes ražošanai ar papildus nosacījumiem rekreācijai un vides aizsardzībai (3.mērķa audzes 

) – 149.5 ha ( 86 % no meža platības)  

Daļā no 3. mērķa mežaudzēm piešķirts papildus nosacījums  - apsaimniekošana ar papildus 

nosacījumiem  ainaviski saudzējama masīva daļa (1. pielikumā iesvītrotā daļa) 53.2 ha. 

Iespējami sekojoši cirsmu veidi:  

 krājas kopšanas; 

 galvenā izlases cirte; 

 bojātu koku izlases un bojātu koku kailcirtes.  

3. mērķa mežaudzēs ārpus ainaviski saudzējamā masīva daļas 96.3 ha iespējami iepriekš minētie 

cirsmu veidi un pieļaujamas kailcirtes līdz 1ha, izņemot gadījumus, ja nogabala platība ir līdz 1.3 

ha, tad cirsmu plāno visa nogabala platībā; 

 cirsmu plānošanai un mežizstrādei : 

 Masīvā periodā līdz 2019. gadam  kailcirtēs plānots izstrādāt 5-6 ha; 

 Meža masīvu/ainavu līmenī – nodrošināt, lai ekomeža teritorijā būtu vismaz 30% audžu, kas 

vecākas par 70 gadiem (šobrīd ir 72%); 

 Ainaviski saudzējama masīva daļā (1. pielikumā iesvītrotā daļa) saskaņo plānoto darbību ar 

Lizuma pagasta pārvaldi, ja tiek izlemts veikt galvenās cirtes veidu; 

 Lai saglabātu vizuālo daudzveidību kailcirtēs  un izlases cirtēs, cirsmā saglabā neskartas koku 

grupas ar pamežu; 



 Kailcirtes plānojamas asimetriskas un neregulāras formas tā, lai taisnās malas garums nav 

garāks par 50 m un platība līdz 1ha, izņemot gadījumus, ja nogabala platība ir līdz 1.3 ha, tad 

cirsmu plāno visa nogabala platībā; 

 Visās cirtēs ir saglabājami dabas elementi – atstājamo koku grupas, purviņi, mitrās ieplakas 

u.c.; 

 Teritorijas apsaimniekošanā tiks sekots līdz koku stāvoklim (bīstamie koki) gar takām, ceļiem, 

citām atpūtnieku bieži apmeklētām vietām; 

 Meža izstrādi neveic laikā no 1.aprīļa līdz 1.novembrim, lai netraucētu sabiedrības ierastās 

aktivitātes; 

 Pievešanas ceļus un krautuves ierīkot nebojājot dabiskās brauktuves, takas, reljefa formas, bet 

pēc izstrādes uz dabiskajām brauktuvēm un izveidotajām velo trasēm ( 1.pielikums) neatstāt 

ciršanas atliekas.  

 meža atjaunošanai un kopšanai :  

 Lapu koku audzēs, izvērtējot konkrēto audzi, rekomendējoši veikt dabisko meža atjaunošanu; 

Izvērtē atjaunošanās intensitāti un vajadzības gadījumā atsevišķās audzēs veic mākslīgo 

atjaunošanu; 

 Skuju koku audzēs: 

Priežu audzēs novērtē dabiskās atjaunošanās intensitāti; pēc vajadzības veic 

atjaunošanu, papildināšanu stādot priedi; 

Egļu audzēs saglabā esošo paaugu un veido egļu audzi vai egli ar lapu koku 

piemistrojumu; 

Jaunaudžu kopšanu veikt atkarībā no mērķa sugas un atjaunošanās intensitātes. 

 

 Meža infrastruktūrai un citām meža apsaimniekošanas  

 Meža autoceļu un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanu veic saskaņā ar ietekme uz vidi 

vērtējumu; 

 

5.Vietējo iedzīvotāju nodrošināšana ar kurināmo koksni 

Vietējiem iedzīvotājiem pastāv sekojošas iespējas iegādāties kurināmo koksni: 

 LVM piedāvā iegādāties sagatavotu kurināmo koksni par vienošanās cenu, piegādājot to pircēja 

norādītajā vietā.  

 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 Austrumvidzemes mežsaimniecības birojā: Smiltenes 

novada, Launkalnes pagasts, Silva. 

 

6. Sabiedrības līdzdalības pasākumi (komunikācija) 

 

Komunikācijas mehānisms ar sabiedrību ir noteikts un tiek realizēts saskaņā ar LVM meža 

apsaimniekošanas plānu sagatavošanas Vadlīnijām. Sabiedrības interešu grupu iesaisti un 

komunikāciju veic 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. 

MAP apspriešanas, priekšlikumu saņemšanas un izvērtēšanas termiņi tiek noteikti individuāli 

katram gadījumam, laicīgi par to informējot vietējo sabiedrību un interešu grupas. 

 



1.pielikums 

Mežaudzes apsaimniekošanas mērķi  

  rekreācijas ekomežā „Augstie kalni”  

 

2.pielikums 

Rekreācijas ekomeža „Augstie kalni” 

 mežaudzes pa valdošām koku sugām 

 



Par  rekreācijas ekomeža “Augstie kalni” meža apsaimniekošanas plānu saņemtie 

priekšlikumi un vērtējums 

Priekšlikums Rīcība (realizēts, 

noraidīts) Datums Saturs (īsumā) Iesniedzējs Saņemts 
(vēstule, e-pasts, 

sanāksme) 
04.11.2015. 

09.11.2015. 
1.Iekļaut plānā 

esošas riteņbraucēju 

trases; 

2.Norāda, ka aktīvi 

tiek izmantota 

masīva daļa- 

velosportam, 

orientēšanās, 

vienkārša atpūta, 

kur ir piešķirts 2. 

mērķis Dabas 

aizsardzība ar 

nebūtisku koksnes 

ieguvi; 

 

 

Riteņbraukšanas 

komandas "Lizums" 

kapteinis Aivars 

Dārznieks 

e-pasts 

sanāksme 

1.Iekļauts; 

2. Lai saglabātu masīva 

pamatfunkciju, kas 

saistīts ar aktīvas atpūtas 

teritorijas izmantošanu, 

2.mērķa mežaudzēm 

Dabas aizsardzībai ar 

nebūtisku koksnes ieguvi 

mainīts uz 3. mērķi  

Koksnes ražošanai ar 

papildus nosacījumiem 

rekreācijai un vides 

aizsardzībai, un izdalīta 

papildus ainaviski 

saudzējamā masīva daļa, 

kur plānojot Galvenās 

cirtes veidu, darbības 

saskaņos ar Lizuma 

pagasta pārvaldi. 
09.11.2015. Lai masīvā 

neveidotos atsevišķi 

nenocirstas 

nogabala daļas, 

palielināt kailcirtes 

platību, ja nogabala 

platība ir līdz 1.3 

ha, tad cirsmu plāno 

visā nogabalā. 

Mežsaimniecības 

izpilddirektors 

J.Upens 

sanāksme Iekļauts 

09.11.2015. 357. kv. Dienvidu 

daļā 2 nogabalos, 

kur ir veiktas izlases 

cirtes izņemt no 

ainaviski 

saudzējamās daļas. 

Plānošanas vadītāja 

Gunta Dudele 

sanāksme Iekļauts 

28.12.2015. Nav iebildumu par 

iekļautajiem 

priekšlikumiem 

rekreācijas ekomeža 

“Augstie kalni” 

apsaimniekošanas 

plānā 

Gulbenes novada 

Lizuma pagasta 

pārvalde 

vēstule - 

 


