
Priekšlikums Rīcība (realizēts, noraidīts) 

Datums Saturs (īsumā) Iesniedzējs Saņemts  

11.04.2022 
 

Lūdzu mainīt biedrības e-pasta 
adresi uz leb@entomologi.lv 
 

Latvijas 
Entomoloģijas 
biedrība 
 

11.04.2022 
 Mainīta interešu grupas e-pasta 

adrese 
 

19.04.2022 
 

Ierosinājumi par MAP publisko daļu, 
karti būtu: 
- Papildināt 4.1.7.sadaļu ar 
tekstu "Ainavu ekoloģiskā 
plānošanā, lai vērtīgo teritoriju 
koncentrāciju, koridoru teritoriju 
plānojums neattiektos tikai uz 
Latvijas valsts mežiem, bet 
nodrošinātu plašākas sugu 
pārvietošanās iespējas, veidojam 
sadarbību ainavu ekoloģiskās 
plānošanas jomā ar lielākajiem 
mežu apsaimniekotājiem, 
piemēram, SIA "Rīgas meži". 
- Norādītājā vietnē 
https://www.lvm.lv/sabiedribai/meza
-apsaimniekosana/meza-
apsaimniekosanas-plani/interaktiva-
karte publicēt arī Jūsu ainavu 
ekoloģiskā plāna informāciju, lai to 
būtu iespējams izmantot citiem 
meža īpašniekiem, kuri robežojas ar 
AS LVM, dabas un sociāli jutīgo 
teritoriju kopīgai plānošanai un 
apsaimniekošanai. 

SIA "Rīgas meži" 19.04.2022 
 

Precizēta MAP redakcija: "Lai dabai 
vērtīgāko teritoriju plānojums 
nodrošinātu plašākas sugu 
pārvietošanās iespējas, LVM būtu 
ieinteresēti veidot sadarbību ainavu 
ekoloģiskās plānošanas jomā ar 
lielākajiem mežu apsaimniekotājiem, 
piemēram, SIA "Rīgas meži"." 
Ekoloģiskā tīklojuma karte tiks 
publicēta pēc LVM ekoloģiskā 
plānojuma aktualizācijas atbilstoši 
projekta "Dabas skaitīšana" 
rezultātiem t.sk."Informatīvais 
ziņojums “Par aizsargājamo biotopu 
izplatības un kvalitātes apzināšanas 
rezultātiem un tālāko rīcību 
aizsargājamo biotopu labvēlīgas 
aizsardzības stāvokļa 
nodrošināšanas un tautsaimniecības 
nozaru attīstības interešu 
sabalansēšanai” . Uzsākot ekoloģiskā 
plānojuma aktualizāciju, LVM 
sazināsies ar SIA "Rīgas meži" 
pārstāvjiem. 

27.04.2022 
 

1. 20. lpp. priekšlikums aprakstu par 
meža ceļa izmantošanu papildināt ar 
informāciju par to, kā tiek 
nodrošināta un kādi ir nosacījumi 
meža ceļu izmantošanai 
iedzīvotājiem un nekustamo 
īpašumu īpašniekiem, kuru īpašumi 
pieguļ mežu ceļiem, kam ir 
komersanta ceļu statuss. Šis 
jautājums ir aktuāls kontekstā ar 
pašvaldību un LVM sadarbību ceļu 
pārņemšanā; 
2. 35. lpp. satur atsauci uz 7. 
pielikumu kā tūrisma vietu 
uzskaitījumu, bet faktiski vismaz 
Austrumvidzemes pielikumos tas ir 
8. pielikums. 
 

Smiltenes 
novada 
pašvaldība 
 

27.04.2022 
 

Papildināta MAP redakcija 
 

27.04.2022 
 

1.     Uzteicam MAP iekļauto 
Kultūras pieminekļu LVM 
Ziemeļlatgales reģionā sarakstu 
6.pielikumā, vienlaikus aicinām 
papildināt tabulu ar datiem  par 
pieminekļu Valsts aizsardzības 
numuriem no  valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu saraksta, lai 
informācija būtu precīza un 
nepārprotama. 
 

Balvu novada 
pašvaldība 
 

27.04.2022 
 

Papildināti MAP reģionu 8. pielikumi 
ar pieminekļu Valsts aizsardzības 
numuriem 
 

02.05.2022 
 

Kopumā plāns atbilst Rēzeknes 
novada pašvaldības un tās 
iedzīvotāju interesēm. 

Rēzeknes 
novada 
pašvaldība 

02.05.2022 8.nodaļā Kartes ir sekojoša 
norāde:LVM interaktīvajā kartē 
apskatāmas aktuālās plānotās LVM 



1. Gribētos akcentēt lielāku 
pašvaldības iesaisti AS LVM 
uzņēmuma ceļu plānošanas un 
būvniecības procesā, lai pašvaldība 
labāk varētu pārstāvēt vietējo 
iedzīvotāju intereses un iepriekš 
paredzēt aktivitātes pašvaldības 
ceļu tīkla uzturēšanā. 
2. Otra lieta, kas būtu pieminama, ir 
mežizstrādes darbu koncentrēšana 
telpā. Izprotot uzņēmuma vēlmi 
sasniegt augstu produktivitāti, 
iespēju robežās, aicinām plānošanā 
un darbu realizēšanā radīt mazāku 
vizuālo slodzi, ko rada vairākas 
kailcirtes vienā meža masīvā, lai 
iedzīvotājiem nerodas emocionālais 
stress no redzētā un palīdzētu vēl 
vairāk uzlabot uzņēmuma tēlu 
sabiedrībā. 
3. Ja AS LVM plāno darbus meža 
meliorācijas sistēmā, kura ietekmē 
arī  teritorijas ārpus meža, būtu 
vēlama savlaicīga informācija par 
paredzētajām aktivitātēm, lai 
Rēzeknes novada pašvaldība labāk 
izvērtētu savas iespējas 
hidromeliorācijas uzlabošanā. 
 

 meža apsaimniekošanas darbības 
(plānošanas vienību izvietojums pa 
gadiem un plānotajiem koksnes 
ieguves apjomiem atjaunošanas cirtē, 
attīstāmie autoceļi un atjaunojamās 
meliorācijas sistēmas), 4.2.3. Cirsmu 
plānošanu veic saskaņā ar mežaudžu 
apsaimniekošanas mērķiem (publiski 
pieejami LVM interaktīvajā kartē 
https://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-
apsaimniekosana/meza-
apsaimniekosanas-plani/interaktiva-
karte), ievērojot meža 
apsaimniekošanas plāna 
nosacījumus t.sk. informējot 
vienlaidus atjaunošanas cirsmu tiešā 
tuvumā (200 m attālumā) esošo māju 
iedzīvotājus. Ja saņemti priekšlikumi, 
iespēju robežās maina cirtes veidu, 
formu un saglabājamos dabiska meža 
struktūras elementus.  
 

03.05.2022 

 

1. Aktualizēt informāciju atbilstoši 
MAP periodam:  
a. 12.lpp. 6.attēlā ,,Meža īpašumu 
platības Latvijā sadalījumā pēc 
īpašuma formas’’ – atspoguļota 
informācija līdz 2020.gadam; 
b. 13.lpp. 8.attēlā ,,Privāto meža 
īpašumu struktūras dinamika” -
atspoguļota informācija līdz 
2018.gadam’’. 
2. Rosinām sadaļu 1.6. Meža 
sadalījums pa valdošajām sugām un 
vecuma desmitgadēm  papildināt 
mežaudžu vecumstruktūru pa 
vecuma desmitgadēm ar informāciju 
par mežaudžu vecumstruktūru 
desmitgadēs  mežos ar aizliegtu 
mežsaimniecisko darbību.  
 

Valsts meža 
dienests 
 

03.05.2022 

1. 6. un 8. attēls tiks aktualizēti, kad 
mūsu rīcībā būs pieejami aktuālāki 
dati.   
2. 1.6 nodaļa papildināta ar 
informāciju par dabas aizsardzības 
mērķī esošo mežu vecumstruktūru. 
 

03.05.2022 
 

Dienests atzinīgi vērtē plānotos 
meža apsaimniekošanas 
pasākumus un norāda, ka 
Dienestam kopumā nav iebildumu 
un priekšlikumu par aktualizēto 
Meža apsaimniekošanas plāna 
2022.-2026. gadam publisko daļu. 
 

Valsts vides 
dienests 

 

03.05.2022 
 

Paldies par sniegto novērtējumu! 
 

04.05.2022 
 

1. Ievadā attiecīgo teikumu izteikt 
šādā redakcijā: Lai mazinātu 
saimnieciskās darbības ietekmi uz 
iedzīvotājiem un to īpašumiem, 
plānoto kailciršu tiešā tuvumā esošo 
māju iedzīvotāji, kā arī meža 
īpašnieki, kuru mežs robežojas ar 
plānoto kailcirti, savlaicīgi tiek 
informēti par plānotajām darbībām, 
uzklausīti to ieteikumi un 

Vides 
aizsardzības 
klubs ZN 
 

04.05.2022 
 

1. Atbilstoši LVM 
normatīvajiem aktiem,  plānojot 
kailcirtes (meža atjaunošanas) 
cirsmas, t.sk. krautuves vietu un 
pievešanas ceļu, tiešā apdzīvotu māju 
tuvumā, ja iespējams, mutiski informē 
māju iedzīvotājus par plānoto kailcirti. 
Nepieciešamības gadījumā koriģē 
cirsmas robežas, saglabājamo koku 
apjomu un mežizstrādes darba laika 
ierobežojumus. 



priekšlikumi, kā arī iespēju robežās 
tie tiek ņemti vērā. 
2. Sadaļā 1.6. Mežu sadalījums pa 
valdošajām sugām un vecuma 
desmitgadēm, lai ieinteresētajām 
pusēm būtu iespēja gūt pilnvērtīgu 
un patiesu ainu par meža resursu 
pieejamību un to izmantošanas 
ilgtspējību, papildus aicinām attēlot 
mežu sadalījumu pa valdošajām 
sugām un desmitgadēm 
mežaudzēm, kuru pamatmērķis ir 
koksnes ražošana, respektīvi, 3. un 
4. apsaimniekošanas mērķa 
audzēm. 
3. Zem 2. Meža apsaimniekošanas 
novērtējums iepriekšējā periodā 
neiebilstot, ka LVM savos iekšējos 
normatīvajos aktos un savstarpējā 
saziņā var lietot jebkādu sev ērtu un 
tīkamu terminoloģiju, tomēr pat 
pieņemot, ka termins atjaunošanas 
cirte ir lietota galvenās cirtes nozīmē, 
kā tas norādīts tekstā, tad tas tomēr 
nedod skaidrojumu un pat rada 
jucekli cilvēku galvās par šīs cirtes 
izpildes veidu, proti, kailcirte vai 
izlases cirte. Tā kā MAP ir ne tikai 
LVM iekšējās lietošanas, bet arī 
publisks dokuments, atkārtoti 
aicinām termina „Atjaunošanas cirte” 
vietā gan šajā punktā, gan arī citur 
MAP tekstā lietot Meža likumā 
definētus un LR normatīvajos aktos 
plaši izmantotus, plašākai 
sabiedrībai pierastus un saprotamus 
terminus, galvenā cirte, kailcirte, 
izlases cirte utt. atbilstoši konkrētajai 
situācijai. 
4. 16. Tabulā pie augstvērtīgo mežu 
apsaimniekošanas nosacījumi. Lai 
augstvērtīgo mežu 
apsaimniekošanas nosacījumi 
nebūtu tikai formalitāte, bez reāla 
seguma, bet apliecinātu LVM 
patiesu vēlmi šīs teritorijas 
apsaimniekot atbilstoši Augstvērtīgo 
mežu definīcijas FSC 
Starptautiskajā standartā ieliktajai 
jēgai, aicinām attiecīgās sadaļas 
izteikt šādā redakcijā: 
• HCV1, HCV2 Apsaimnieko 
ar mērķi saglabāt dabas 
daudzveidību. Šajās platībās 
neplāno kailcirtes. Plānojot galvenās 
izmantošanas cirtes, tās neplāno 
pēc caurmēra, galvenās cirtes 
platība nepārsniedz 5% no 3. un 4. 
apsaimniekošanas mērķa audzēm 
šajā teritorijā 5 gados, kā arī vienā 
paņēmienā šajās cirtēs neizcērtot 
vairāk kā 15% no mežaudzes 
kopējās krājas. Nākošo ciršanas 
paņēmienu veic ne ātrāk kā pēc 10 
gadiem.    
• HCV5, HCV6  Līdz 
individuālā apsaimniekošanas plāna 

2. MAP 1.6 nodaļa papildināta 
ar informāciju par dabas aizsardzības 
mērķī esošo mežu vecumstruktūru. 
Atsevišķi izdalīt vecumstruktūru 3. un 
4. apsaimniekošanas mērķa audzēm 
nav nepieciešams.  
3. Terminu "Atjaunošanas 
cirte"   plaši lieto meža nozares 
publiskajā komunikācijā galvenās 
cirtes nozīmē.    Termins 
"Atjaunošanas cirte"  atbilst 
starptautiskajai meža  terminoloģijai, 
ar galveno cirti saprotot ne tikai 
koksnes ražas ieguvi, bet arī   
mežaudzes atjaunošanu. Aprakstīts 
MAP 2. nodaļā. 
4. 2021.gadā publiskajai 
apspriešanai tika nodots FSC 
Pagaidu Nacionālais meža 
apsaimniekošanas standarta projekts, 
t.sk. jauna augstvērtīgo mežu 
definīcija, kuru izstrādāja 
Starptautiskā FSC organizācija (FSC 
International). Pēc standarta stāšanās 
spēkā, LVM atbilstoši jaunā standarta 
prasībām, pārskatīs esošo 
augstvērtīgo mežu tīklu un 
apsaimniekošanas nosacījumus. 
5. Ņemot vērā, ka valstī iztrūkst 
jebkāda pieeja ES nozīmes biotopu 
apsaimniekošanai ārpus ĪADT un ML, 
LVM brīvprātīga pieeja ES nozīmes 
biotopu labvelīga aizsardzības 
stāvokļa nodrošināšanai ir izstrādāta 
un ieviesta. Tā tiks aktualizēta pēc 
tam, kad  Ministru kabinetā tiks 
izvērtēts  VARAM sagatavotais 
"Informatīvais ziņojums “Par 
aizsargājamo biotopu izplatības un 
kvalitātes apzināšanas rezultātiem un 
tālāko rīcību aizsargājamo biotopu 
labvēlīgas aizsardzības stāvokļa 
nodrošināšanas un tautsaimniecības 
nozaru attīstības interešu 
sabalansēšanai” un atbilstoši valstī 
noteiktajiem biotopu aizsardzības 
mērķiem un biotopu 
apsaimniekošanas plāniem . 
6. LVM pieeja ES nozīmes 
biotopu labvelīga aizsardzības 
stāvokļa nodrošināšanai ārpus 
aizsargājamām dabas teritorijām tiks 
aktualizēta pēc tam, kad  Ministru 
kabinetā tiks izvērtēts  VARAM 
sagatavotais "Informatīvais ziņojums 
“Par aizsargājamo biotopu izplatības 
un kvalitātes apzināšanas rezultātiem 
un tālāko rīcību aizsargājamo biotopu 
labvēlīgas aizsardzības stāvokļa 
nodrošināšanas un tautsaimniecības 
nozaru attīstības interešu 
sabalansēšanai” un atbilstoši valstī 
noteiktajiem biotopu aizsardzības 
mērķiem un biotopu 
apsaimniekošanas plāniem 
7. 2021.gadā publiskajai 
apspriešanai tika nodots FSC 



izstrādei individuāli 
apsaimniekojamai teritorijai, tajā 
neplāno kailcirtes. Individuālajos 
apsaimniekošanas plānos, kā 
minimālo prasību paredzot, ka 
galvenās cirtes šajās teritorijās 
neplāno pēc caurmēra. Prioritāri kā 
galvenās cirtes veidu izvēloties 
izlases cirti. Galvenās cirtes platība 
nepārsniedz 5% no 3. un 4. 
apsaimniekošanas mērķa audzēm 
šajā teritorijā 5 gados, turklāt 
plānojot kailcirtes, to maksimālā 
platība nepārsniedz 2.ha, un vidējā 
kailcirtes platība gadā nepārsniedz 
1ha. Apsaimniekošanas 
nosacījumus var precizēt 
konsultējoties ar ieinteresēto vietējo 
sabiedrību, NVO un pašvaldību. 
5. 4.1.7. ES nozīmes biotopu 
labvēlīga aizsardzības stāvokļa 
nodrošināšana un ainavu 
ekoloģiskās plānošanas nosacījumi. 
Lai apliecinātu LVM patiesas rūpes 
par ES nozīmes biotopu labvēlīga 
aizsardzības stāvokļa 
nodrošināšanu, aicinām attiecīgos 
teikumus tekstā izteikt šādā 
redakcijā: Jāņem vērā, ka Latvijā, 
saskaņā ar spēkā esošiem 
normatīviem aktiem un pieejamiem 
Tiesas spriedumiem, par 
aizsargājamu nav uzskatāms katrs 
ES nozīmes biotopa poligons, 
normatīvajos aktos ir definētas īpaši 
aizsargājamo mežu, krūmāju un 
purvu biotopus raksturojošās 
pazīmes, vienlaikus ievērojot labu 
mežsaimniecisko praksi un 
iepriekšminēto Latvijai  saistošo  ES 
Dzīvotņu Direktīvu,  kā arī Sugu un 
biotopu aizsardzības likumu,  LVM 
apņemas maksimāli nodrošināt visu 
ES īpaši aizsargājamo biotopu LVM 
apsaimniekotajās platībās, labvēlīgu 
aizsardzības stāvokli (orientējoši ap 
20% no dabiskā ainavā potenciāli 
iespējamā biotopa daudzuma 
(Angelstam et.al.,2005)). Ar 
labvēlīgu biotopu aizsardzības 
stāvokli saskaņā ar Sugu un biotopu 
aizsardzības likumu saprotot: 
• izplatības areāls un 
platības, kur tas atrodams, ir stabilas 
vai pa tā dabiskais plašinās;  
•  tam ir raksturīgā struktūra 
un funkcijas, kas nepieciešamas 
biotopa ilgstošai eksistencei, un 
paredzams, ka tās pastāvēs 
tuvākajā nākotnē;  
• ir nodrošināta labvēlīga tam 
raksturīgo sugu aizsardzība. 
 Lai pēc valstī pašreiz spēkā esošās 
metodikas noteiktajiem, 
pārbaudītajiem (vecie biotopu 
kartējumi, pDMB, DMB, “Dabas 
skaitīšanas” projekta plaša mēroga 

Pagaidu Nacionālais meža 
apsaimniekošanas standarta projekts, 
t.sk. jauna augstvērtīgo mežu 
definīcija, kuru izstrādāja 
Starptautiskā FSC organizācija (FSC 
International). Pēc standarta stāšanās 
spēkā, LVM atbilstoši jaunā standarta 
prasībām, pārskatīs esošo 
augstvērtīgo mežu tīklu un 
apsaimniekošanas nosacījumus. 
8. Ņemot vērā LVM darbības 
sociālo ietekmi (ietekmi uz koksnes un 
darba spēka plūsmām),  mežizstrāde 
minētajā laikā tiks ierobežota LV 
normatīvajos aktos un LVM tiesību 
aktos noteiktajās teritorijās un 
termiņos. Koku ciršana šajā laikā tiek 
veikta salīdzinoši nelielā platībā 
(mazāka par 1% no LVM 
apsaimniekoto mežu platības), kas ir 
nebūtisks apjoms no kopējās mežu 
platības. 



kartējumi u.c.) un reģistrētajiem ES 
nozīmes mežu biotopiem tiktu 
nodrošināts labvēlīgs aizsardzības 
stāvoklis,  līdz “Dabas skaitīšanas” 
projektā iegūto datu analīzes un 
lēmuma pieņemšanas valstiskā 
līmenī, visi meža biotopu poligoni 
tiek iekļauti LVM noteiktās dabas 
aizsardzības platībās, piešķirot 1. vai 
2.apsaimniekošanas mērķi, 
nepieļaujot ES nozīmes 
aizsargājamo meža biotopu 
turpmāku iznīcināšanu LVM 
apsaimniekotajos valsts mežos. 
Tāpat šī paša punkta pēdējā 
rindkopā nav saprotams teikums, kur 
ir sarēķināts 70% aizsardzības 
īpatsvars ES nozīmes dzīvotnēm 
LVM apsaimniekotajās zemēs. 
Ņemot vērā, ka Dabas skaitīšana 
tika veikta izlases veidā neaptverot 
visas potenciālās  ES nozīmes 
aizsargājamo biotopu platības LVM 
apsaimniekotajos mežos, turklāt 
katru gadu LVM ir veicis, tostarp, arī 
Dabas skaitīšanā konstatēto ES 
nozīmes aizsargājamo biotopu 
masveida iznīcināšanu nocērtot tās 
kailcirtēs, uzskatām, ka šis teikums 
kā nekorekts ir atmetams, vai arī tam 
prasās plašāks skaidrojums un 
pamatojums no LVM puses. 
6. 9.2.Pasākumi meža 
apsaimniekošanas ietekmes uz vidi 
mazināšanai attiecīgo rindkopu 
izteikt šādā redakcijā: Lai mazinātu 
koku ciršanas ietekmi uz vidi 
mežaudzes līmenī, potenciālajās 
cirsmu platībās vērtē dabiskam 
mežam raksturīgo struktūru 
daudzumu, kvalitāti un mežaudzes 
atbilstību ES aizsargājamo mežu, 
krūmāju un purvu biotopus 
raksturojošām pazīmēm, tiek 
kartētas arī aizsargājamo sugu 
atradnes. Ja mežaudze atbilst ES 
nozīmes aizsargājamā biotopa 
pazīmēm, novērtē biotopa kvalitāti 
un turpmāk apsaimnieko kā dabas 
aizsardzības mežu ar 1. vai 2. 
apsaimniekošanas mērķi. Ja 
mežaudzē netiek konstatēts biotops, 
plāno koksnes ieguvi un ietekmes uz 
vidi mazināšanai apzina un saglabā 
cirsmā dabiskam mežam raksturīgās 
struktūras, ūdeņu aizsargzonas, 
kultūrvēsturiskos objektus u.c. 
saglabājamos vides objektus, 
saskaņā ar LVM vides aizsardzības 
prasībām meža darbos un 
apstiprinātajiem sugu aizsardzības 
plāniem. 
7. 2. pielikums  Augstvērtīgie meži. 
Tā kā FSC nacionālā standarta 
izstrādes darba grupa 2018.gadā 
pārtrauca savu darbību tā arī 
nespējot vienoties, tostarp, arī par 



jaunu īpaši saglabājamo vērtību 
definīcijas adaptāciju Latvijai, 
tabulas vidējo kolonnu (Augstvērtīgo 
mežu definīcija (Nacionālā FSC 
meža apsaimniekošanas standarta 
Latvijai projekts) FSC-STD-LVA V1-
0 D2-5 EN 20.09.2013.) uzskatām 
par arhaisku, mākslīgi iesaldētu 
variantu projekta līmenī, atrautu no 
realitātes un neatbilstošu  FSC 
Principu un kritēriju jaunākās 
versijas būtībai, tāpēc izmantot to 
plānošanas dokumentos ir kā 
minimums ne pārāk smalks tonis ar 
pelējuma piegaršu. Lai LVM darbība 
šajā jomā būtu vairāk pietuvināta 
mūsdienu realitātei, un spējīga 
ieklausīties arvien pieaugošajā 
sabiedrības pieprasījumā pēc 
cilvēkam un dabai draudzīgākas kā 
arī ekonomiski pamatotas 
ilgtspējīgas mežsaimniecības, 
aicinām LVM turpmāk, līdz darba 
grupas atjaunošanai un/vai 
vienošanās par augstvērtīgo mežu 
definīcijas adaptāciju Latvijai 
panākšanai tehniskajā darba grupā, 
kā arī tās apstiprināšanu FSC, LVM 
meža apsaimniekošanas plānošanā 
izmantot tikai Augstvērtīgo mežu 
definīcijas atbilstoši pašreiz spēkā 
esošajam FSC Starptautiskajam 
standartam. Aicinām akceptēt arī 
atbilstoši FSC Starptautiskajam 
standartam VAK ZN izstrādātos un 
piedāvātos Augstvērtīgo mežu 
apsaimniekošanas pagaidu 
nosacījumus. 
8. Aicinām LVM laika posmā no 
1.aprīļa līdz 30.jūnijam putnu 
ligzdošanas laikā neveikt 
mežizstrādi (izņemot bojātu koku 
ciršanu, ja ir paredzama masveida 
mizgraužu savairošanās, 
ugunsgrēku likvidēšanas gadījumos, 
un tml. ārkārtas situācijās), kā arī 
ierakstīt to savā MAP. 
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1. Pārvalde aicina mežu 
apsaimniekošanas darbu ietvaros 
uzlabot pieejamību un atzīmēt dabā 
AS LVM Austrumvidzemes reģiona 
apsaimniekotajās teritorijās esošos 
ainaviski nozīmīgus kultūras 
pieminekļus un arī citas 
kultūrvēsturiski nozīmīgas vietas 
(piemēram, izvietojot norādes zīmes 
un informatīvos stendus). 
Aicinām AS LVM arī turpmāk veikt 
pasākumus, lai nodrošinātu šo 
pieminekļu saglabāšanu, tostarp 
iestrādāt norādes par aizliegumu 
lietot metālu detektorus 
informatīvajās zīmēs, kur tās tiek 
uzstādītas.   
Gadījumos, kad tiek konstatēti jauni 
postījumi arheoloģiskajos 
pieminekļos, lūdzam par to 

Nacionālā 

kultūras 

mantojuma 

pārvalde 

10.05.2022 

1. Kultūrvēsturiski nozīmīgu 
vietu tiešā tuvumā esošo Tūrismu 
vietu LVM infostendos tiek izvietota 
informācija par kultūras pieminekļiem. 
Saskaņā ar LVM Labas uzvedības 
noteikumiem 
https://www.lvm.lv/sabiedribai/ko-
drikst-meza/labas-uzvedibas-
noteikumi metāla detektorus ir 
aizliegts lietot. 
2. Informācija ir pieejama datu 
bāzē, apsaimniekošanu veicam 
atbilstoši 



nekavējoties informēt Pārvaldes 
Arheoloģijas un vēstures daļu, 
attiecīgo Pārvaldes reģionālo nodaļu 
un Valsts policiju.   
2. Pārvaldes ieskatā būtu 
lietderīgi kultūras pieminekļu 
teritorijas un zonas to tiešā tuvumā 
izdalīt kā atsevišķas teritorijas MAP 
daļā 4.1.3. Tāpat, ņemot vērā to, ka 
joprojām notiek postījumi mežu 
teritorijās esošajos arheoloģiskajos 
pieminekļos ar metālu detektoriem 
meklējot senlietas, aicinām AS LVM 
veikt papildus pasākumus, lai 
nodrošinātu šo pieminekļu 
saglabāšanu. Pārvalde aicina mežu 
apsaimniekošanas darbu ietvaros 
uzlabot pieejamību AS LVM 
valdījumā esošajiem ainaviski 
nozīmīgiem kultūras pieminekļiem 
un arī citām kultūrvēsturiski 
nozīmīgām vietām. Pārvalde aicina 
lielāku uzmanību tuvāko gadu laikā 
pievērst tieši AS LVM 
apsaimniekotajās teritorijās esošo 
pilskalnu atzīmēšanai dabā 
(piemēram, izvietojot norādes zīmes 
un informatīvos stendus). 
Nepieciešamību veikt 
augstākminētās darbības 
rekomendējam iestrādāt arī meža 
apsaimniekošanas plāna 4.1.6. 
sadaļā. 
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1. Pārvaldes ieskatā saskaņā 
ar  likuma “Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 23.2 pantā  minētajiem 
stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamības kritērijiem  un 
atbilstoši Ministru kabineta 
2004.gada 23.marta noteikumos 
Nr.157 „Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums” noteiktajām prasībām, 
MAP ieteicams piemērot ietekmes 
uz vidi stratēģisko novērtējumu 
2. Aktualizētajā MAP nav 
sniegta informācija par meliorācijas 
sistēmu izbūves un pārbūves 
radītajiem riskiem uz Eiropas 
Savienības (turpmāk - ES) nozīmes 
biotopiem un norādīti ietekmi 
mazinoši pasākumi un biotopu 
aizsardzības pasākumi. Atkārtoti 
aicinām noteikt, ka meliorācijas 
sistēmu pārbūvi/izbūvi iespēju 
robežās neveic caur ES nozīmes 
biotopiem, jo grāvja trases izciršana 
caur biotopu nozīmē ne tikai 
hidroloģiskā režīma pārmaiņu radītu 
ietekmi uz biotopiem, bet arī biotopa 
daļēju iznīcināšanu. 
3. Atkārtoti norādām, ka MAP 
norādītā pieeja aizsargāt tikai 
nozīmīgākos ES nozīmes biotopus 
ārpus Eiropas nozīmes 
aizsargājamām teritorijām (Natura 
2000) (turpmāk – Natura 2000 

Dabas 
aizsardzības 
pārvalde 
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1. Uzņēmuma meža 
apsaimniekošanas plāns sagatavots, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 67 "Noteikumiem par 
meža apsaimniekošanas plānu." 
(2014.gada 4.februāris) un tas 
neatbilst Ministru kabineta 
noteikumos Nr.157 (2004.gada 
23.marts), kas izdoti uz likuma par 
“Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
pamata, minētajiem plānošanas 
dokumentu veidiem, kuriem 
nepieciešams stratēģiskais 
novērtējums. Meža 
apsaimniekošanas plāns un Vides 
pārskats ir publiski pieejami 
dokumenti, kas regulāri tiek aktualizēti 
atbilstoši aktuālajai situācijai dabā un 
normatīvajā vidē, t.sk. pamatojoties 
uz ieinteresēto pušu sagatavotajiem 
priekšlikumiem. 
2. Ņemot vērā, ka valstī 
izstrūkst jebkāda ES nozīmes biotopu 
labvēlīga aizsardzības stāvokļa 
nodrošināšanas ārpus ĪADT un ML 
pieeja, LVM brīvprātīgi ir izstrādāta un 
ieviesta ES nozīmes biotopu 
aizsardzības pieeja, tā  ir atspoguļota 
MAP. Savukārt, atbilstoši katrā 
konkrētajā gadījumā izvērtētajiem 
riskiem, ietekmi mazinošos 
pasākumus nosaka vides eksperts 
(sertificēts dabas eksperts) saskaņā 
ar LVM Vides aizsardzības prasībām 



teritorija) un mikroliegumiem 
nesniedz pietiekamu ieguldījumu, lai 
nodrošinātu biotopu labvēlīgu 
aizsardzības statusu. 
4. Pārvaldes ieskatā 
kvalitātes vērtējuma pārskatīšana, 
ņemot vērā īpaši aizsargājamo sugu 
un sugu, kuru aizsardzībai veidojami 
mikroliegumi, klātbūtni, novērstu 
situācijas, kad mežsaimnieciskās 
darbības rezultātā tiek iznīcinātas 
īpaši aizsargājamu sugu dzīvotnes. 
5. MAP netiek norādīti Sugu 
un biotopu aizsardzības likuma 
11.un 12.pantā noteiktie nosacījumi, 
kas aizliedz iznīcināt īpaši 
aizsargājamas sugas un to 
dzīvotnes. 
6. Mehāniska sugu 
punktveida dzīvotņu datu pārnese 
no DDPS Ozols uz LVM ĢEO šobrīd 
neveicina Sugu un biotopu 
aizsardzības likuma ievērošanu, jo 
pēc MAP aprakstītajiem kritērijiem 
lielākajai daļai no DDPS Ozols 
reģistrētajām īpaši aizsargājamo 
sugu dzīvotnēm netiek noteikta 
aizsardzība un tās tiek attēlotas kā 
apsaimniekošanai paredzētās 
platības ar mērķi - koksnes 
ražošana. 
7. MAP nav sniegta 
informācija par teritorijām, kur 
plānota/pieļaujama vēja 
elektrostaciju (turpmāk – VES) 
būvniecība. Ministru kabineta 
2013.gada 30.aprīļa noteikumi 
Nr.240 “Vispārējie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas  un 
apbūves noteikumi” pieļauj Mežu 
teritorijās (M) VES izvietošanu. 
Ņemot vērā publiski izskanējušo 
informāciju[1] un to, ka pēc 
Pārvaldes rīcībā esošās informācijas 
šobrīd tiek veikta priekšizpēte 
dažādiem VES visā Latvijas 
teritorijā, tai skaitā lielās platībās arī 
LVM meža zemēs, Pārvaldes 
ieskatā MAP sadaļa “8.Kartes” būtu 
jāpapildina ar karti, kurā būtu 
attēlotas iespējamās VES 
izvietošanas teritorijas vai teritorijas, 
par kurām tiek veikta priekšizpēte, jo 
šādas ieceres ietekmēs turpmāko 
meža apsaimniekošanas plānošanu 
(tai skaitā jaunu ceļu būvi, 
meliorācijas sistēmu izveidi u.c. 
darbības, kas var būt saistītas ar 
atmežošanu). 
8. MAP nav atrodama 
informācija par teritorijām, kur 
plānota/pieļaujama jaunu derīgo 
izrakteņu ieguves vietu ierīkošanu, 
esošo atradņu paplašināšana, taču 
no iepriekš veikto projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumiem redzams, ka ir 
situācijas, kad pēc sākotnēja ceļu 

meža darbos: 
https://www.lvm.lv/biznesa-
partneriem/iepirkumi/liguma-
pielikumi/contractadd/19?start=40, 
balstoties uz aktuālie lauka 
apsekojumiem. 
3. Ņemot vērā, ka valstī 
izstrūkst jebkāda ES nozīmes biotopu 
labvēlīga aizsardzības stāvokļa 
nodrošināšanas ārpus ĪADT un ML 
pieeja, LVM brīvprātīgi ir izstrādāta un 
ieviesta pieeja ES nozīmes biotopu 
labvelīga aizsardzības stāvokļa 
nodrošināšanai valdījumā esošajās 
zemēs. Tā  tiks aktualizēta pēc tam, 
kad  Ministru kabinetā tiks izvērtēts  
VARAM sagatavotais "Informatīvais 
ziņojums “Par aizsargājamo biotopu 
izplatības un kvalitātes apzināšanas 
rezultātiem un tālāko rīcību 
aizsargājamo biotopu labvēlīgas 
aizsardzības stāvokļa 
nodrošināšanas un tautsaimniecības 
nozaru attīstības interešu 
sabalansēšanai” un atbilstoši valstī 
noteiktajiem ES nozīmes biotopu 
aizsardzības mērķiem un biotopu 
apsaimniekošanas plāniem, kad tādi 
tiks sagatavoti. 
4. Ņemot vērā, ka lielākā daļa 
informācijas par LVM valdījumā 
esosajās zemēs kartētajiem ES 
nozīmes biotopiem ir atspoguļota tieši 
DDPS "Ozols", novērtēsim, ja DDPS 
"Ozols" par ES nozīmes biotopiem un 
sugām atspoguļotā informācija būs 
aktualizēta atbilstoši situācijai lauka 
apstākļos. Dabas datu pārvaldības 
sistēmas "Ozols" informācija par īpaši 
aizsargājamo sugu reģistrējumiem 
tiek izmantota meža 
apsaimniekošanas plānošanā, bet 
mežaudžu apsaimniekošanas mērķa 
maiņa tiek veikta tikai pēc konkrētās 
teritorijas apsekošanas dabā, 
visbiežāk - pirms saimnieciskās 
darbības plānošanas. Attiecīgi: 
- ja īpaši aizsargājamas sugas 
dzīvotnes aizsardzība ir plānota visa 
nogabala/mežaudzes platībā, tad 
nogabalam tiek noteikts 
apsaimniekošanas mērķis - dabas 
aizsardzība; 
- ja aizsardzība ir plānota 
nogabala daļā (platībā, kas ir lielāka 
par 0.2 ha), tad līdz laikam, kamēr tiek 
nodalīts apakšnogabals, 
apsaimniekošanas mērķis tiek 
noteikts - koksnes ražošana ar 
papildus vides aizsardzības 
nosacījumiem; 
- ja īpaši aizsargājamās sugas 
reģistrējums ir apsaimniekojams 
atsevišķos saglabājamos laukumos 
(ar tajos noteiktu aizsardzību), kas 
nav lielāki par 0.1-0.2 ha, nogabalam 
apsaimniekošanas mērķis ir koksnes 



izbūves projektu izvērtējuma šajā 
pat teritorijā tiek plānotas nākošās 
ieceres, piemēram, attīstītas derīgo 
izrakteņu ieguves platības. 
9. MAP (24.lpp.) norādīts, ka 
LVM apsaimniekotie meži nodrošina 
visus MAP minētos ekosistēmu 
pakalpojumus, ka turpmāko gadu 
laikā atsevišķas izpētes 
programmas ietvaros plānots veikt 
ekosistēmu pakalpojumu kartēšanu 
visā LVM teritorijā un novērtēt 
mežsaimniecības ietekmi uz meža 
un saistīto ekosistēmu pakalpojumu 
kvalitātes izmaiņām. Pārvaldes 
ieskatā, ņemot vērā jau izveidoto 
meža ceļa tīklu, fragmentētos meža 
masīvus, plānoto VES būvniecību 
meža teritorijās  u.c. LVM 
veikto/plānoto saimniecisko darbību, 
mežsaimniecības ietekmi uz meža 
un saistīto ekosistēmu pakalpojumu 
kvalitātes izmaiņām būtu jāveic 
iespējami ātrāk, turklāt vērtējot ne 
tikai mežsaimniecības ietekmi, bet 
arī citu saistīto darbību ietekmi. 
10. MAP 31.lpp norādīts, ka, 
izmantojot aktuālo informāciju par 
ES nozīmes biotopu izplatību LVM 
valdījumā esošajā teritorijā, ir 
plānots aktualizēt informāciju par 
dabas vērtību koncentrācijas 
teritorijām, kā arī dabas vērtību 
izplatīšanās un atbalsta teritorijām, 
kas veido ainavu ekoloģisko 
tīklojumu. MAP netiek iekļauts 
termiņš, kad tiks aktualizēta šāda 
informācija – aicinām to precizēt 
dokumentā. 
11. Attiecībā uz MAP 42. lpp. 
4.4.3. un 4.4.5. apakšnodaļu “Meža 
atjaunošana”.  Izvēloties sugu, ar ko 
tiek atjaunotas mežaudzes, lūdzam 
ņemt vērā faktu par egļu astoņzobu 
mizgrauža straujajām savairošanās 
iespējām, it īpaši klimata pārmaiņu 
rezultātā[1], un šīs sugas radītajiem 
postījumiem saimnieciskajos mežos. 
Rekomendējam neveidot plašas 
egļu monokultūras audzes,  
nodrošināt koku sugu mistrojumu 
meža masīva līmenī un iespēju 
robežās ņemt vērā ieteikumus no 
Eiropas platauša sugas aizsardzības 
plāna[2], saistībā ar kura 
ieteikumiem Pārvalde rosina 
virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslās, atjaunojot nocirstās 
baltalkšnu audzes, būtiski samazināt 
egļu īpatsvaru atjaunojamās 
mežaudzes platībās. 
12. MAP publiskās daļas 2. 
nodaļā (26. lpp.) teikts: “LVM 
iekšējos normatīvajos aktos 
galvenās cirtes nozīmē lieto terminu 
“atjaunošanas cirte” kā atbilstošu 
starptautiskajai terminoloģijai, ar 

ražošana ar vispārējiem vides 
aizsardzības nosacījumiem. Ievērojot 
augstākminēto, šāda pieeja nodrošina 
īpaši aizsargājamo sugu, kuru 
aizsardzības nodrošināšanai ir 
iespējama mikrolieguma 
ierosināšana, reālu aizsardzību arī 
tajos gadījumos, kad mērķa sugas 
dzīvotne atrodas ārpus ES nozīmes 
biotopu platībām. Norādām, ka valstī 
nav izstrādāti īpaši aizsargājamo sugu 
aizsardzības (kvantitatīvie un 
kvalitatīvie) mērķi , kā arī nav 
aktualizēts īpaši aizsargājamo sugu 
saraksts. 
5. MAP nedublē spēkā esošo 
normatīvo aktu prasības. Attiecībā par 
DAP pieminēto piemēru, norādām, ka 
darbība tika īstenota ar spēkā esošu 
ciršanas apliecinājumu. Tāpat, 
norādām, ka darbību plānošanas laikā 
DDPS Ozols nebija ievadīta 
informācija par īpaši aizsargājamām 
sugām mērķa nogabalos - atbilstīgi, 
plānošana nav iespējama ar 
atpakaļejošu datumu. Norādām, ka 
valstī nav izstrādāti īpaši 
aizsargājamo sugu un biotopu 
aizsardzības (kvantitatīvie un 
kvalitatīvie) mērķi, kā arī nav 
aktualizēts īpaši aizsargājamo sugu 
saraksts, tādējādi nenodrošinot visu 
reto sugu aizsardzību pēc būtības. 
6. "Dabas datu pārvaldības 
sistēmas "Ozols" informācija par īpaši 
aizsargājamo sugu reģistrējumiem 
tiek izmantota meža 
apsaimniekošanas plānošanā, bet 
mežaudžu apsaimniekošanas mērķa 
maiņa tiek veikta tikai pēc konkrētās 
teritorijas apsekošanas dabā, 
visbiežāk - pirms saimnieciskās 
darbības plānošanas." skat. 4.1 
nodaļu . Norādām, ka valstī nav 
izstrādāti īpaši aizsargājamo sugu un 
biotopu aizsardzības (kvantitatīvie un 
kvalitatīvie) mērķi valsts līmenī, kā arī 
nav aktualizēts īpaši aizsargājamo 
sugu saraksts. Ilgstošā skaidru dabas 
vērtību aizsardzības principu un 
mērķu neesamība būtiski apgrūtina 
jebkādu plānošanu. 
7. Priekšizpētes teritorijas 
netiek iekļautas MAP publiskās daļas 
sastāvdaļa. 
8. Katra zemes dzīļu ieguves 
vieta tiek vērtēta normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā.  
9. LVM brīvprātīgi iniciētais un 
finansētais pētījums tiks īstenots 
saskaņā ar noslēgto pētniecības 
līgumu un darbu izpildes kalendāro 
plānu. LVM ieskatā šāds ekosistēmu 
pakalpojumu kartējums un vērtējums 
būtu jāveic valsts mērogā atbilstoši 
atbildīgo institūciju - VARAM ( DAP) 
noteiktajai pieejai un uzstādītajiem 



atjaunošanas cirti saprotot ne tikai 
koksnes ražas ieguvi, bet arī iespēju 
veikt mežaudzes atjaunošanu. 
Turpmāk tekstā lietots termins 
“atjaunošanas cirte”. Latvijā spēkā 
esošajos ar meža apsaimniekošu 
saistītajos normatīvajos aktos 
(piemēram, Meža likumā) neparādās 
termins – atjaunošanas cirte. Lai arī 
tiek norādīts, ka šo terminu izmantos 
iekšējos normatīvajos aktos, tomēr 
tas tiek lietots arī MAP publiski 
pieejamajā redakcijā, tādējādi radot 
neizpratni daļā no sabiedrības, kas 
nav ar specifiskām zināšanām mežu 
apsaimniekošanas terminoloģijā. 
13. Pārvalde aicina papildināt 
MAP ar statistiku, piemēram, tabulu 
ar no jauna atklāto ligzdu skaitu par, 
piemēram, pēdējiem pieciem 
gadiem, kā arī iekļaut statistisku 
informāciju par konstatēto lielo 
ligzdu skaitu, kas vairs netiek 
apdzīvotas, norādot, kādās vietās 
šādas ligzdas tiek konstatētas. 
14. Aicinām MAP precizēt, ka, 
plānojot meža autoceļu trases, tiek 
vērtēta aizsargājamo putnu dzīvotņu 
aizsardzības nodrošināšana jau 
sākotnējā plānošanas stadijā un tam 
tālāk sekojošie ierobežojumi un 
nosacījumi meža autoceļu 
projektēšanai un būvniecībai, 
atkāpes no sugu aizsardzības 
plānos ietvertajām rekomendācijām 
pamatojot katrā individuālā 
gadījumā. 
15. Izvērtējot paredzētās 
darbības ietekmi uz dabas vērtībām, 
Pārvalde ņem vērā DDPS Ozols 
esošos datus, bet šī informācija var 
būt nepilnīga. Nezinot LVM rīcībā 
esošo informāciju par, piemēram, 
aizsargājamo putnu ligzdām, 
mākslīgo ligzdu pamatņu atrašanās 
vietām u.c. var izveidoties situācijas, 
ka Pārvalde izsniedz atļauju kādas 
darbības veikšanai vai saskaņo 
pārgājiena maršrutu, paļaujoties tikai 
uz DDPS Ozols esošo informāciju, 
tādā veidā negribot radot traucējumu 
dabas vērtībām, par ko informācija 
pieejama tikai uzņēmuma 
ekspertiem. 
16. Attiecīgi gadījumā, ja 
teritorijās putnu sugu dzīvotņu 
aizsardzībai teritorijās tiek plānota 
saimnieciskā darbība, ne Valsts 
meža dienestam, kas izsniedz 
ciršanas apliecinājumus, ne Valsts 
vides dienestam, kas izsniedz 
tehniskos noteikumus, ne Pārvaldei 
šī informācija nav pieejama, tādējādi 
to nevar izvērtēt, izsniedzot atļaujas 
un saskaņojumus vai sniedzot 
viedokli par ietekmes uz vidi 
novērtējumu dažādām darbībām. 

mērķiem, pēc līdzīgas pieejas kā ES 
dalībvalstis strādā ar īpaši 
aizsargājamo sugu un biotopu 
aizsardzības mērķu (kvantitatīvo un 
kvalitatīvo) noteikšanu valsts līmenī. 
10. LVM informāciju par dabas 
vērtību koncentrācijas teritorijām 
plāno aktualizēt MAP 2022.-2026. 
darbības laikā, balstoties uz pieejamo 
informāciju. 
11. Viedokli esam izvērtējuši. 
12. Terminu "Atjaunošanas 
cirte"   plaši lieto meža nozares 
publiskajā komunikācijā galvenās 
cirtes nozīmē.    Termins 
"Atjaunošanas cirte"  atbilst 
starptautiskajai meža  terminoloģijai, 
ar galveno cirti saprotot ne tikai 
koksnes ražas ieguvi, bet arī   
mežaudzes atjaunošanu. Aprakstīts 
MAP 2. nodaļā. 
13. Papildināta MAP redakcija 
un Informācija ir atspoguļota arī  
ikgadējā Vides pārskatā, kas ir MAP 
pielikums : 
https://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-
apsaimniekosana/vides-parskats. 
14. Precizēta MAP redakcija. 
15. Saskaņojot trešo pušu 
plānotās darbības LVM valdījumā 
esošajā teritorijā, aicinām DAP 
sazināties ar LVM pārstāvjiem par 
rīcībā esošo aktuālāko informāciju.  
Savā darbā izmantojam dabas datu 
pārvaldības sistēmas DDPS Ozols 
informāciju. Ja ikdienas darba gaitā 
mūsu rīcībā būs vēl kāda citādāka 
informācija, kāda tā atzīmēta DDPS 
Ozols, tad aktuālās informācijas 
apmaiņu nodrošināsim saskaņā ar 
LVM un Dabas aizsardzības 
pārvaldes datu apmaiņas līgumu pēc 
tā abpusējas parakstīšanas - līguma 
projekts nosūtīts DAP izvērtēšanai 
24.08.2021. 
16. Gadījumos, kad 
nepieciešams kompetento vides 
institūciju lēmums par ietekmes uz vidi 
novērtējumu, LVM kompetentetajām 
institūcijām iesniedz visu LVM rīcībā 
esošo informāciju par sugu 
reģistrējumiem un LVM vides 
ekspertu ieteikumus sugu 
dzīvotņu/putnu ligzdošanas teritoriju 
aizsardzībai un plānoto darbību 
ietekmes mazināšanai. 

https://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/vides-parskats
https://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/vides-parskats


 


