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ZEMGALES MEŽSAIMNIECĪBAS 
RAKSTUROJUMS 

• Kopējā platība: 155.1 tūkst. ha 

• Mežs – 140 tūkst. ha, 90% 

• Citas meža un nemeža zemes – 15.1 tūkst. ha, 10% (t.sk. purvi 3,8 tūkst. ha, l/s zemes 3,2 

tūkst.ha) 

• Mežu dalījums pa apsaimniekošanas mērķiem : 

• Mērķis – Dabas aizsardzība – īpatsvars 14.5% no mežu platības 

• Mērķis – Koksnes audzēšana ar pap. nosacījumiem rekreācijai un vides aizsardz. – 14.1% 

• Mērķis – Koksnes un citu produktu ražošana – 69.8% 

• Mērķis – Nenoteikts – 1.6 % 
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Zemgales mežsaimniecības meža apsaimniekošanas 

plāna 2015.-2019. gadam galvenie rādītāji 

• Rekonstruēt un uzbūvēt 132.7 km meža autoceļu; 

• Atjaunot meža meliorācijas sistēmas – 11.1 tūkst. ha; 

• Koksnes ieguve – 2.93 milj. m3 (t.sk. 0,75 milj.m3 kopjot vidēja vecuma mežaudzes); 

• Meža atjaunošana 8020 ha; 

• No tiem 4040 ha plānots atjaunot stādot; atlikušais dabiskā atjaunošanās. 

• Jaunā meža kopšana: 

• Agrotehniskā kopšana – 13 000 ha (mežaudzes līdz 3 gadu vecumam); 

• Jaunaudžu kopšana – 23 500 ha (mežaudzes 3-20 gadu vecumam); 

• Sugu un biotopu kopšana – 125 ha platībā 

Vairāk informācijas - http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/meza-apsaimniekosanas-cikls/planosana/ 

mezu-apsaimniekosanas-plani/2222-zemagales-mezsaimniecibas-meza-apsaimniekosanas-plani 
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 Skaits – 22 gab. 

 Platība: 

 Kopējā – 12 644ha 

Max - 4331ha 

Min – 49.5ha 

 Apsaimniekošanas plāni - 11 gab. 

 70 gadus un vecāku audžu īpatsvars – 51.6% no kopējās ekomežu rekreācijai mežaudžu platības 

 Sabiedrībai nozīmīgu vietu skaits: 

 Kopējais - 58 gab.  

 ekomežos rekreācijai – 23 gab. 

 

EKOMEŽI  
REKREĀCIJAI (ATPŪTAI) 
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EKOMEŽI DABAI 

• Skaits - 42gab. 

• Platība: 

• Kopējā – 17 224ha 

Max – 4103 ha 

Min – 137 ha 

• Apsaimniekošanas plāni - 23 gab. 

• 70 gadus un vecāku audžu īpatsvars – 53.6% no kopējās ekomežu dabai mežaudžu platības 



 

1/14/2015 Andris Ivanāns 



Lielplatones skolas sporta 
taka «Tīsi» 

Dabas takas - 17 gab.  
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Atpūtas vietas - 30 gab. 

Atpūtas vieta “Zaķu pļava” DP “Vilce”  
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Apskates objekti - 10gab.  

Pilskalns DP «Vilce», Z 
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Elejas meža masīva 

raksturojums 

• Kopējā platība: 2863 ha 

• Mežs – 2740 ha, 95.7% 

• Citas meža un nemeža zemes – 123 ha, 4.3% 

• Mežu dalījums pa apsaimniekošanas mērķiem : 

• 1.un 2.mērķi – Dabas aizsardzība – īpatsvars 
7.7% no mežu platības (210 ha) 

• 3.mērķis – Koksnes audzēšana ar pap. nosacīj. 
rekreācijai un vides aizsardz. – 3.2% (87.5 ha) 

• 4.mērķis – Koksnes un citu produktu ražošana – 
83.5% (2288 ha) 

• Mērķis – Nenoteikts – 5.6 % (154 ha) 
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Meža autoceļi (MAC) Elejas meža masīvā 

MAC nosaukums MAC 

garums, km 

Ekspluatācijā 

pieņemšanas 

gads 

Veiktā darbība 

Grenču ceļš 2.9 2007 Rekonstrukcija 

Karavīru ceļš 2.6 2013 Rekonstrukcija 

Zāmeļa ceļš 2.6 2012 Rekonstrukcija 

Velliņu-Celma ceļš 7.9 2007 Rekonstrukcija 

Robežnieki-Novadnieki 2.8 2004 Būvniecība 

Dēņa ceļš 2.5 2012 Būvniecība 

Kopā 21.3 
1/14/2015 Andris Ivanāns 



1/14/2015 Andris Ivanāns 



1/14/2015 Andris Ivanāns 



2012.-2014. gados plānotie un veiktie 

mežsaimnieciskie darbi Elejas meža masīvā 

• Uzbūvēti vai rekonstruēti meža autoceļi 7.7 km; 

• Meža atjaunošana 68.6 ha 

• Jaunaudžu kopšana 48.7 ha; 

• Vidēja vecuma meža kopšana 129.5 ha 

• Atkritumu vākšana: 

• Savākti 50 m3; 

• Galvenā cirte 166.2 ha 

• 2014.gadā nocirstas cirsmas 63.2 ha apjomā 

• 2015.gadā plānota ciršana 103 ha apjomā 



Saņemtie priekšlikumi par Elejas masīva 

plānoto meža apsaimniekošanu 

• 21.07.2014. saņemtā informācija: 

1. Par nogabaliem, kuros tiek rosināts neveikt kailcirti ( 955 ha); 

2. Par sociāli nozīmīgām vietām; 

3. Ierosinājums noteikt teritorijai LVM ekomeža statusu. 

 

Iesniedzēji – Aigars Asaris, Natālija Kralliša, Ieva Lešinska, Ēriks Grinēvics, 

Ingus Niedra 



1. Par nogabaliem, kuros tiek rosināts neveikt 

kailcirti 

• Sertificēti LVM vides eksperti Dace Kroģere un Ilze Rēriha 2014. gada septembrī-novembrī ir veikuši papildus vides 
inventarizāciju Elejas meža masīvā.  

• Apsekotas: visas plānotās galvenās cirtes cirsmas un priežu audzes, kas vecākas par 120 gadiem, izvērtējot mežaudžu 
atbilstību ES aizsargājamo mežu biotopu pazīmēm. 

• Kopā masīvā apsekotas 134 mežaudzes 399 ha platībā: 

• No ierosinātajiem 354 nogabaliem  (platība, 955 ha ) apsekoti 85 nogabali 298 ha 

• 72 audzēm (218 ha) noteikts apsaimniekošanas mērķis – dabas aizsardzība: 

• 9010* – 191 ha (Veci vai dabiski boreāli meži); 

• 9020* – 11 ha (Veci jaukti platlapju meži); 

• 9080* – 2.5 ha (Staignāju meži); 

• 9160* – 12.5 ha (Ozolu meži) 

• Kopumā ciršanas apjoms 5 gadu periodam Elejas masīvā samazināts par 30% 

 

 



2. Par sociāli nozīmīgām vietām 

• Visi minētie objekti uzmērīti un iekļauti LVM datu bāzē un tiks ņemti vērā 

meža apsaimniekošanas plānošanas procesā. 

• Dižkoki – Vīnavu priede, Čigānu un Zāmeļu ozoli, Zāmeļa egle - nepieciešamības gadījumā 

plānojam veikt dižkoku apsaimniekošanu - novākt kokus, kas sniedzas šo koku vainagos; 

• Ēku pamatu drupas – Grenču ceļa galā, blakus apgriešanās laukumam. Mežaudze, kurā 

atrodas šīs drupas, atbilst ES biotopam – Veci jaukti platlapju meži; mežaudzei noteikts 

mērķis – dabas aizsardzība; 

• Meža lapene – 233. kvartālā pie ceļa «Robežnieki - Novadnieki» mednieku izveidota nojume. 



Par sociāli nozīmīgām vietām 

• Blankenfeldes muižas parks – nepieder AS Latvijas valsts meži. LVM meža 

nogabaliem, kas piekļaujas muižas parkam, noteikts 3.meža apsaimniekošanas 

mērķis - Koksnes audzēšana ar papildus nosacījumiem rekreācijai un 

vides aizsardzībai; 

• Briežu dārzs – iežogota un apmeklētājiem nepieejama iznomāta teritorija 

dzīvnieku audzēšanai. 

• Ozolu aleja – Grenču ceļa rekonstrukcijas projektēšanas laikā ozolu alejas 

vērtība tika izvērtēta  un ceļš tika projektēts , lai ozolus saglabātu.  



Par sociāli nozīmīgām vietām 
Tīsu raķešu bāze 

• Tīsu jaunsargu bāze – atrodas pašvaldības teritorijā; LVM teritorijā atrodas 

bijušās raķešu bāzes šahtas. 

• Šobrīd teritorija ir bīstama un nav paredzēta apmeklētājiem. 

• LVM apsaimniekojamā teritorijā ir izvietotas zīmes “Bīstami“. 

• LVM ir pasūtījis un SIA GEO Consultants veicis Vides piesārņojuma detālo 

izpēti bijušās PSRS raķešu bāzes “Tīsi” teritorijā, risku novērtējumu un 

sanācijas darbu pamatojuma izstrādi. 

 



3. Ierosinājums noteikt teritorijai LVM 

ekomeža statusu. 

• Teritorija vēsturiski ir bijusi saimnieciskie meži, kas apsaimniekoti ar kailciršu 
saimniecību; 

• Teritorija nav iekļauta Jelgavas novada Teritorijas plānojumā 2011.-2023. gadam kā 
rekreācijai nozīmīga teritorija ( ņovada noteiktā plānotā ( atļautā ) izmantošana 
Elejas masīvam ir Mežsaimniecības teritorijas ( M )- Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 
kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu)  

• Masīvā nav ierīkotu un apsaimniekotu atpūtas vietu, dabas, tūrisma taku vai cita 
veida izziņas objektu; 

• Teritorija ir mazapdzīvota, tuvākā apdzīvotā vieta Eleja atrodas 2 km attālumā; 



Ierosinājums noteikt teritorijai LVM ekomeža 

statusu. 

• Elejas tiešā tuvumā jau ir izveidots ekomežs dabai «Vilku dārzs»;  

• Pie Lielplatones internātskolas ir izveidots ekomežs rekreācijai «Lielplatones mežs ar 
sporta taku»; 

• 5 km attālumā no šī meža masīva atrodas Dabas parks «Vilce» ar attīstītu rekreācijas 
un vides izziņas infrastruktūru iedzīvotāju atpūtai; 

• 10 km attālumā atrodas Tērvetes dabas parks; 

Saskaņā ar iepriekš minēto izvērtējumu, LVM uzskata par nepamatotu masīvā veidot 
ekomežu rekreācijai (atpūtai). 



Ierosinājums noteikt teritorijai LVM ekomeža 

statusu. 

• Ekomeža dabai statusu LVM piešķir teritorijām, kurās ir augsta dabas vērtību 

koncentrācija (dabas vērtību platības īpatsvars vismaz 30% no ekomeža 

platības).  

• Dabas vērtības Elejas meža masīvā – 440 ha jeb 15.4% no kopējās meža 

masīva platības jeb 14.6% no mežu platības. 

• LVM uzskata par nepamatotu masīvā veidot ekomežu dabai. 

 



Sakarā ar LVM lēmumu apturēt ciršanu Elejas 

masīvā pirmo reizi netika izpildītas līgumsaistības ar 

klientiem 
• Neizpildītas līgumsaistības par sortimentu piegādi klientiem: 

• Skuju koku zāģbaļķi – 6000 m3; 

• Lapu koku zāģbaļķi – 2000 m3; 

• Bērza finierkluči – 8000 m3; 

• Malka – 4500 m3; 

• Neizpildītas līgumsaistības ar mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem 36 000 m3;  

• 2015. gadā samazināts apjoms mežsaimniecisko darbu pakalpojumu sniedzējiem 
(augsnes gatavošana, meža stādīšana, agrotehniskā kopšana ) 



 

Pēc sabiedrības interešu grupu priekšlikumiem 

aktualizētais Elejas masīva meža 

apsaimniekošanas plāns 2015.-2019.gadam 

 



Mežu dalījums pa 

apsaimniekošanas mērķiem: 
1. un 2. mērķi – Dabas aizsardzība – īpatsvars 

14.6% no mežu platības (401 ha)- izmaiņa+191 

ha jeb +7% 

3. Mērķis – Koksnes audzēšana ar pap. 

nosacīj. rekreācijai un vides aizsardz. – 6.4% 

(174 ha) izmaiņa+86.5 ha jeb +3%; 

4. Mērķis – Koksnes un citu produktu 

ražošana – 77.5% (2125 ha) izmaiņa -163 ha 

jeb -6%; 

5. Mērķis – Nenoteikts ( ES aizsargājamo 

mežu biotopu nogabalu daļas) – 1.5% (39 ha) 

izmaiņa -115 ha jeb -4%; 

Elejas masīva meža apsaimniekošanas 

plāns 2015.-2019.gadam 

 



Apsaimniekot ar mērķi – dabas aizsardzība 

1., 2. un (5.) mērķi – kopā 440 ha: 

93 ha – Mikroliegumi: 

 2 gab.- veci vai dabiski boreāli meži; 1 gab. – melnajam stārķim; 
1gab.- meža balodim; 2gab.- baltmugurdzenim; 1gab.- vidējam 

dzenim; 1gab. - mazajam ērglim ) 

96 ha – vides un dabas aizsargjoslas; 

33 ha – Dabisko mežu biotopi; 

218 ha - ES nozīmes aizsargājamie mežu biotopi  

 

Elejas masīva meža apsaimniekošanas 

plāns 2015.-2019.gadam 

 





• Galvenā cirte – 103 ha ( apjoms samazināts par 30%, bija 177 ha ) 

• Augsnes gatavošana 52 ha; 

• Meža atjaunošana -166 ha, t.sk meža stādīšana - 77 ha; 

• Jaunā meža kopšana: 

• Agrotehniskā kopšana – 180 ha (mežaudzes līdz 3 gadu vecumam); 

• Jaunaudžu kopšana – 280 ha (mežaudzes 3-20 gadu vecumam); 

• Aizsardzība pret meža dzīvnieku bojājumiem ( jauno kociņu apstrāde 

ar Cervakolu, spirāles uzlikšana jauno kociņu stumbriem ) 27.5 ha  

 

 

 

 

Aktualizētais Elejas masīva meža apsaimniekošanas 

plāns 2015.-2019.gadam 

 



• Infrastruktūras objektu uzturēšana (meža autoceļu greiderēšana, zāles un atvašu pļaušana 

ceļa nomalēs ) 30 km  

• Meža meliorācijas grāvju pārtīrīšana, lokālo šķēršļu un bebru dambju likvidēšana, caurteku 

nomaiņa ) 2 km; 

• Stigu tīrīšana 10 km; 

• Atkritumu vākšana pēc nepieciešamības; 

• Sabiedrībai nozīmīgas vietas uzturēšana – Lielplatones sporta taka – internātskolas un 

sabiedrības vajadzībām; 

 

 

 

Aktualizētais Elejas masīva meža apsaimniekošanas 

plāns 2015.-2019.gadam 

 

 

 



• Sugu un biotopu kopšana – 0.5 ha platībā ( dižkoku apsaimniekošana ); 

• Aizsargājamo biotopu inventarizācija – 500 ha platībā (pamatojoties uz saņemtajiem 
ierosinājumiem tiks veikta platību inventarizācija; galvenā cirte netiks plānota līdz 
ierosinājumā minēto platību inventarizācijai)  

• Tīsu raķešu bāzes teritorija ir iekļauta LVĢMC potenciāli bīstamo vietu reģistrā. LVM 
iesniedzis lūgumu Jelgavas novada domei pieņemt lēmumu par Tīsu raķešu bāzes pazemes 
būvju  - raķešu palaišanas šahtu nojaukšanu un pazemes tuneļu un komandcentra 
konservāciju, novēršot vides un cilvēku drošības apdraudējumus, vienlaikus saglabājot īpaši 
aizsargājamo sugu ziemošanas vietas. Atbilstoši būvvaldes lēmumam (ja attiecīgais lēmums 
tiks pieņemts) , un Jelgavas Reģionālās vides pārvaldes norādījumiem tiks veikti 
nepieciešamie pasākumi bīstamo pazemes būvju demontāžai un atlikušo būvju konservācijai, 
lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu – sikspārņu ziemošanas vietas saglabāšanu. Pēc visu 
būvdarbu pabeigšanas nepieciešams atjaunot mežaudzi. 

 

 

 

Aktualizētais Elejas masīva meža apsaimniekošanas 

plāns 2015.-2019.gadam 

 

 

 



Lūdzu sūtīt priekšlikumus līdz š.g.23.janvārim 

uz e-pastu v.ostrovska@lvm.lv! 


