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Ievads 

AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā – LVM) meža apsaimniekošanu Smiltenes mežu 

masīvā veic atbilstoši ar vietējo sabiedrību un interešu grupām apspriestajam meža apsaimniekošanas 

plānam (turpmāk tekstā – MAP) 2017.-2021. g.  Smiltenes apkārtnes meži tiek intensīvi apmeklēti un 

izmantoti atpūtai, vienlaikus šie meži ir saimnieciski vērtīgi un izmantojami. MAP projekts tika 

prezentēts LVM Austrumvidzemes reģiona organizētajā sanāksmē 2016.gada 10.novembrī, Smiltenē. 

1.Ekomeža apraksts 

Smiltenes meža masīvs atrodas Smiltenes pilsētas un Launkalnes pagastā teritorijā (skat. karti – 

1.pielikums). 

Ģeoloģiskie, ainaviskie un rekreācijai nozīmīgie objekti – 

Reljefs šajā teritorijā ir paugurains. Teritoriju šķērso Drandas, Cērtenes un Abula upītes. Šajā 

teritorijā atrodas 11 ezeri.  

Smiltenes apkārtnes mežu teritorija ir kompakts valsts meža masīvs 1363 ha platībā, kuros ir 

iekļauti pilsētas teritorijā esošie meži un piepilsētas meži, kā arī meži ap Saltupiem un Silvu. Tieši 

piekļaujas dzīvojamai zonai, ir gaiši, ar izteiktu mikroreljefu, tāpēc ir iecienīti iedzīvotāju pasīvai un 

aktīvai, organizētai un neorganizētai atpūtai. Teritorijā tiek rīkoti sporta un atpūtas pasākumi, masīvā ir 

iecienīti slēpošanas un riteņbraukšanas maršruti (3.pielikums). Rekreācijas ekomežā “Smiltenes meži” 

ietilpst populārākie un biežāk iedzīvotāju apmeklētie objekti  - Cērtenes pilskalns, Klievezers, Niedrāja 

un Spiciera ezeru apkārtnes meži, Pārkalnes, Silvas dendrārijs.  

Kopumā meža masīvā ierīkotas un uzturētas labiekārtotas 9 sabiedrībai nozīmīgās atpūtas  vietas.  

Kultūrvēsturiskie objekti – Valsts kultūras piemineklis - Cērtenes pilskalns ar priekšpili un 

dambi. 

Dabas objekti: 

 Mikroliegumi 56.4 ha platībā – aizsargājamiem putniem Meža balodis, Vistu vanags, parastais 

Plakanstaipeknis, Skuju koku meža biotops, mikroliegumiem noteiktas buferzonas 18.4 ha platībā.  

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

inventarizācija. Apsekotajā teritorijā ir konstatēti sekojoši DMB:  9010* Veci vai dabiski boreāli meži 

172.8 ha:  dažāda vecuma priežu, egļu vai mistrotas audzes, kurās sastopami bioloģiski veci koki; 

 91D0* Purvaini meži 23.3 ha: Skujkoku un lapu koku meži slapjās kūdras augsnēs. Vēl teritorijā ir 

konstatēti sekojoši DMB salīdzinoši nelielās platībās: 

  9080* Staignāju meži 6.7 ha: meži, kuri atrodas pastāvīgā virszemes ūdeņu ietekmē vai katru gadu 

periodiski applūst.   91E0* Aluviāli krastmalu un palieņu meži 1,5 ha. 
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2.Ekomeža apsaimniekošanas mērķis:  

 nodrošināt sabiedrībai iespēju izmantot nozīmīgus teritorijai raksturīgos rekreācijas resursus: 

 sabiedrībai nozīmīgās atpūtas vietas; 

 teritorijas ainavisko vērtību - izteikto teritorijas reljefu, 

 orientieristu un riteņbraucēju taku tīklu; 

 ogošanas un sēņošanas iespējas.  

 saglabāt dabas vērtības (dzīvotnes meža balodim, vistu vanagam, aizsargājamos meža 

biotopus); 

 saglabāt kultūrvēsturiskā mantojuma objektus; 

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

3.Informācija par mežu 

 Kopējā platība – 1363 ha ( t.sk. mežs 1249 ha ) 

70 gadus un vecāku audžu īpatsvars: 

esošais  - 65% no meža platības; 
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1.attēls Mežaudžu sadalījums pa valdošajā sugām 

Masīvā dominē priežu audzes (2. pielikums). 86 % teritorijas aizņem sausieņu augšanas 

apstākļu tipi. 84.9 % sastāda mētrājs, lāns, damaksnis; 10 % pārmitrie augšanas apstākļu tipi – 

slapjaiņi un purvaiņi; 4 % nosusinātie augšanas apstākļu tipi. 
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2.attēls Mežaudžu sadalījums pa koku sugām un meža augšanas apstākļu tipiem 
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3.attēls Mežaudžu vecumstruktūra 
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4. Apsaimniekošanas nosacījumi  

Mežaudžu sadalījums atbilstoši apsaimniekošanas mērķim (1.pielikumā): 

Dabas aizsardzībai (1.mērķa audzes) 211.2 ha (17 % no meža platības) veic biotehniskos pasākumus 

un Dabas aizsardzībai ar nebūtisku koksnes ieguvi (2.mērķa audzes) –59.3 ha ( 5% no meža 

platības ); 

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

– 978 ha ( 78 % no meža platības).  

Plānā ir noteiktas īpašas prasības galvenās cirtes paņēmiena izvēlē, ņemot vērā gan mežsaimnieciskos, 

gan sabiedrības izvirzītos nosacījumus:  

 Galvenās cirtes kailcirtes plāno tikai 3.mērķa (koksnes ražošana ar papildus nosacījumiem 

vides aizsardzībai un rekreācijai) audzēs un galvenās izlases cirtes plānojamas 2.mērķa 

audzēs (Dabas aizsardzībai ar nebūtisku koksnes ieguvi). 

 Galvenās cirtes (GC) apjoms nepārsniedz 5% no kopējās meža platības, 62 ha 2017. - 

2021. 

 cirsmu plānošanai un mežizstrādei : 

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

vecākas par 70 gadiem plānot kailcirtes ne tuvāk par 100 m no izcirtuma vai jaunaudzēm, kas 

nav sasniegušas 6m augstumu, ja plānotās cirsmas un minētā izcirtuma vai jaunaudzes kopējā 

platība pārsniedz 5 ha;  

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

grupas ar pamežu; 

 Masīvā plāno ainaviskās kailcirtes, plānojamas asimetriskas un neregulāras formas tā, lai 

taisnās malas garums nav garāks par 50 m; 

 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; 

 Sabiedrības bieži apmeklētās vietās ( gar ceļiem, gājēju, riteņbraucēju takām, atpūtas vietām 

u.c.) saglabājamās sausās koksnes daudzumu samazina līdz normatīvajos aktos noteiktajam 

apjomam; 

 Mežizstrādes darbus plāno tad, kad  vismazāk traucēs apmeklētājiem – sportiskām un sociālām 

aktivitātēm;  

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

pēc izstrādes uz dabiskajām brauktuvēm (1.pielikums) neatstāt ciršanas atliekas.  
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 Sabiedrībai nozīmīgās vietās (SNV) – atpūtas un vides izziņas objekti : Smiltenes apkārtnes 

meži ir ļoti apmeklēti, tajos ir blīvs ceļu tīkls, kājāmgājēji un riteņbraucēji ir ieminuši un 

iebraukuši takas.  Masīvā ir izveidotas 9 sabiedrībai nozīmīgas vietas, kurās tiek plānoti ikgadēji 

uzturēšanas un labiekārtošanas darbi : 

 Atpūtas vietas pie Niedrāja ezera: vairākas labiekārtotas atpūtas vietas pie Niedrāja 

ezera, nodalītas nelielas peldvietas ar laipām u.c.  (1.attēls, 2. attēls) 

 

 

1.attēls 

 

2.attēls 
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 Atpūtas vieta pie Klievezera: ezera krastā koka zviļņi, labiekārtota ugunskura vieta.  

 Cērtenes pilskalns: pēc kāpiena stāvajā kalnā atpūties ar draugiem piknika vietā ar 

iekārtotu ugunskura vietu un izbaudi gleznainu dabas ainavu, kas paveras no pilskalna 

virsotnes. 

 Atpūtas vieta pie Spiciera ezera: ezera krastā piknika vieta ar galdu, soliem un iekārtotu 

ugunskura vietu. Šis ir ūdens motosportistu iecienīts ezers. 

 Silvas dendrārijs: brīnišķīga pastaigu vieta – dendroloģiskais parks, kur apskatāmas 

dažādas augu sugas. 

 Atpūtas vieta pie Priedaines: atpūtas vieta soliem ūdenstilpnes krastā. 

 Atpūtas vieta pie Tepera ezera: plānots uzstādīt galdu un solus,  slēgt sadarbības līgumu 

ar Smiltenes novadu par teritorijas  apsaimniekošanu. 

 Atpūtas vieta pie Zummera: atpūtas vieta pie ezera, galds, soli, laipa. 

 Atpūtas vieta pie Tupurīša: ierīkota atpūtas vieta ar ugunskura vietu, galdu ar soliem. 

 Meža infrastruktūrai un citām meža apsaimniekošanas plānošanas darbībām 

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

vērtējumu; 

 Masīvā plānota Torņa ceļa būve 2019.gadā (1.pielikums), ceļu trasi plānots realizēt jau 

esošās dabiskās brauktuves novietojumā; 

 Saglabāt kultūrvēsturiskās un aizsargājamās dabas vērtības, unikālās reljefa formas; 

 Kultūras pieminekļu aizsargjoslā saimnieciskā darbība saskaņojama ar VKPAI. 
 

 Rekreācijas ekomeža “SMILTENES MEŽI” veiktie apsaimniekošanas pasākumi 2012.-2016. 

 Izvērtējot rekreācijai nozīmīgo teritoriju meža apsaimniekošanas darbu plānošana notiek 

pakāpeniski: 

 2012.gads  Galvenā cirte (izlases cirte) 1.5 ha, Galvenā cirte (kailcirte) 12.5 ha, kopšanas cirtes 

2.8 ha; 

 2013.gads Galvenā cirte ( izlases cirte ) 13.2 ha, Galvenā cirte (kailcirte) 6.2 ha, kopšanas cirtes 

2.1 ha; cirte pēc VMD sanitārā atzinuma 0.7 ha; 

 2014.gads  Galvenā cirte (kailcirte) 12.9 ha, kopšanas cirtes 3.1 ha, cirte pēc VMD sanitārā 

atzinuma 1.6 ha  ; 

 2015.gads Galvenā cirte (kailcirte) 0.8 ha, kopšanas cirtes 6.5 ha, cirte pēc VMD sanitārā 

atzinuma 9.1 ha; 

 2016. gads Kopšanas cirtes 12.4 ha; 

 Sanitārās cirtes: 382 ha. 

 Atjaunošana : Priede- 37 ha, Egle 15 ha, Ozols 1 ha, Bērzs 2 ha. 

 Jaunaudžu kopšana un agrotehniskā kopšana: 146 ha. 
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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 reģiona klientu centrā: 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 30. 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. 
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1.pielikums 

Mežaudzes apsaimniekošanas mērķi rekreācijas ekomežā „Smiltenes meži”  
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2.pielikums 

Rekreācijas ekomeža „Smiltenes meži” mežaudzes pa valdošām koku sugām 
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3.pielikums 

Smiltenes velotakas 
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4.pielikums 

 

Ieinteresēto pušu ierosinājumi un priekšlikumi par  rekreācijas ekomeža apsaimniekošanas plānu 

Priekšlikums  

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

pasts, sanāksme) 

10.11.2016. 1.Plānoto ceļu būvēt no Bilskas 

pagasta Zeltiņu puses, pagarinot 

daļēji jau pārbūvēto pašvaldības 

ceļu. 2. Samazināt tās vietas mežā, 

kur var izbraukt ar mašīnām. 3. 

Būvējamā ceļa klātnei vajadzīgs 

šķembu maisījums, var būt 

drupināta grants? 4. Atstāt 

būvējamo ceļu pēc iespējas 

dabīgāku? 

Smiltenes domes 

pārstāvis deputāts 

G.Markss, K.Markss, 

Launkalnes pagasta 

pārvaldes pārstāvis 

M.Lazdiņš, 

Riteņbraucēju 

pārstāvis J.Brakovskis 

Sanāksme Izvērtējot priekšlikumus, pārskatot ekonomiskās, sociālās un 

vides prasības, lai realizētu Torņa ceļa būvniecību nolemts trasi 

virzīt a/s “LVM” valdījumā esošajās zemēs, Torņa ceļa 

būvniecība plānojama esošās trases novietojumā, iespējami 

kopējot reljefu. Ceļa projektēšanas darbiem, tiks izvirzīti 

nosacījumi būvēt iespējami šauru klātni. Lai izvērtētu un 

ierobežotu transporta pārvietošanos pa meža ceļiem atšķirīgi 

apsaimniekotajā teritorijā, nepieciešama konkrētāka 

informācija, ierosinājumi. 

 


