
Par meža apsaimniekošanas plānu saņemtie priekšlikumi un atsauksmes rekreācijas ekomežā “Vilkukalnu-Krievu 

kalna masīvs” 

 

Priekšlikums Rīcība (realizēts, noraidīts) 

Datums Saturs (īsumā) Iesniedzējs Saņemts 

(vēstule, e-

pasts, 

sanāksme) 

26.09.2014. Iepazinos ar radušos situāciju un nedaudz esam neizpratnē par 

cilvēku bažām un pretenzijām. Nezinu vai spēsim piedāvāt 

labāku priekšlikumu ko piedāvāja LVM pārstāvji  sanāksmē, 

kas bija izsmeļošs, saprotams un pilnīgi pieņemams-atbalstāms. 

Uzskatām, ka LVM ir profesionāļi  ar pieredzi savā jomā un 

pilnībā uzticamies viņu izstrādātajam priekšlikumam un tikai tā 

var veidot ilgtspējīgu mežsaimniecību.  

 

BSW Latvia SIA e-pasts Paldies par viedokli un atbalstu apsaimniekošanas plāna realizācijā 

30.09.2014. Noskaidrot tūrisma plūsmas nozīmīgumu teritorijā, lai tās 

interesēs būtiski ierobežotu citu tautsaimniecības nozaru darbu 

Latvijas 

kokrūpniecības 

federācija 

vēstule LVM uzsākusi sarunas ar LLU Meža fakultāti par rekreācijas ekomežu 

apmeklētāju plūsmas noteikšanas metodikas sagatavošanu. 

 Lūdzam sagatavot skaidrojumu par metodiku, kā tiek 

aprēķināta tūristu plūsma ekomežu teritorijās 

  Tūrisma plūsma visā ekomeža teritorijā netiek noteikta.  Atbilstoši LVM 

izstrādātai instrukcijai tiek novērtēts sabiedrībai nozīmīgu vietu (SNV) 

funkcionālais stāvoklis un apmeklētība. Šajā masīvā ir 6 atpūtas vietas, 

kur pēc šīs instrukcijas tiek veikts monitorings, kura mērķis ir iegūt datus 

par SNV apmeklētību, iegūt vērtējumu par katras SNV apmeklētību un 

nozīmi sabiedrībā, Identificēt nepieciešamos pasākumus  SNV ikdienas 

uzturēšanai un kontrolēt SNV funkcionālo stāvokli un iegūt informāciju 

apsaimniekošanai nepieciešamo  līdzekļu plānošanai. 



Pēc šīs instrukcijas SNV apmeklētību un funkcionālā stāvokļa 

raksturojošie rādītāji: 

(1) apmeklētāju skaits (cilvēki mēnesī vidēji ); 

(2) apmeklētāju radītais  SNV piesārņojums (savākto sadzīves 

atkritumu daudzums – m3); 

(3) infrastruktūras un apskates objektu bojājumi (bojājumu 

uzskaitījums – gab.); 

(4) infrastruktūras elementu nolietojums (vienību skaits). 

Vērtēšanas periods - tūrisma un atpūtas sezona  1.maijs līdz 31.oktobris 

 

 Norādīt indikācijas pie kādām LVM ekomežos ievieš 

stingrākus apsaimniekošanas nosacījumus , nekā to prasa 

likumdošana un FSC sertifikācija 

  Ekomeža statuss teritorijai tiek piešķirts un papildus nosacījumi 

apsaimniekošanai tiek noteikti, ja:  

-vairāk par 30% no teritorijas veido aizsargājamu sugu dzīvotnes un 

biotopi (ekomežs dabai),  

- teritorijā ir LVM labiekārtoti rekreācijas un vides izziņas objekti, 

vietējai sabiedrībai nozīmīgas rekreācijas iespējas, ainaviski vērtīgas 

teritorijas (ekomežs rekreācijai) 

 Lūdzam norādīt kā atbilstoši normatīviem aktiem veiktas 

ainaviskas kailcirtes var negatīvi ietekmēt tūrisma plūsmas ceļā 

uz apskates objektiem 

  Šobrīd nav šādu pētījumu, lai novērtētu tūrisma plūsmas izmaiņas 

atkarībā no izpildītā cirtes veida. 

 Lūdzam LVM sagatavot aprēķinu par iespējamo koksnes 

resursu piegādi tautsaimniecībai  no minētās ekomeža 

teritorijas pie nosacījuma, ka mežizstrāde šajā vietā tiek veikta 

atbilstoši likumdošanai un FSC sertifikācijas prasībām, 

nepiemērojot nekādus papildus īpašus nosacījumus 

  Iespējamais koksnes resursu piegādes apjoms tuvākajiem 5 gadiem 

tautsaimniecībai no minētās ekomeža teritorijas pie nosacījuma, ka 

mežizstrāde šajā vietā tiek veikta atbilstoši likumdošanai un sertifikācijas 

prasībām, nepiemērojot nekādus papildus īpašus nosacījumus, sastādītu 

80 tūkst.m3 (65 tūkst.m3 no galvenās cirtes cirsmām un 15 tūkst. m3 no 

krājas kopšanas un bojātu koku cirtes cirsmām). 

I Lūdzam izstrādāt nepieciešamo pasākumu kopumu, kas ļautu 

apskatāmajā teritorijā kvalitatīvi atjaunot meža platības, 

izmantojot visu meža zemes produktivitātes potenciālu un 

  Sagatavotais ekomeža apsaimniekošanas plāna projekts 2015.-2019., 

ņemot vērā teritorijas rekreācijas nozīmību vietējai sabiedrībai, nosaka 

apsaimniekošanas režīmu (pasākumu kopumu), kas, būtiski nemazinot 



nodrošinot maksimālu mežaudžu ražību mežaudžu ražību un koksnes plūsmu ilgtermiņā, nodrošina un pat uzlabo 

visa ekomeža un apmeklētāko vietu rekreācijas nozīmību (ogošanas un 

sēņošanas iespējas. 

30.09.2014. Mežizstrādes “kluso periodu”noteikt no 01.03.-30.09. Valdis 

Lukjanovs 

e-pasts Plānā noteiktais mežizstrādes neveikšanas sākuma termiņš 

01.04.pamatots uz ekomežos dabai noteikto ierobežojumu putnu 

vairošanās sezonai ; beigu termiņš 30.09.uz rekreācijas faktoru, 

netraucējot tūristu un sēņotāju pārvietošanos masīvā. 

1.10.2014. Pirms  jebkādu noteikumu maiņas ir stingri jānosaka 

komunikācijas mehānisms. 

 

Anita Biseniece e-pasts Komunikācijas mehānisms ar sabiedrību ir noteikts un tiek realizēts 

saskaņā ar LVM meža apsaimniekošanas plānu sagatavošanas 

Vadlīnjām. 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, priekšlikumus saņemšanas un izvērtēšanas termiņi 

tiek noteikti individuāli katram gadījumam laicīgi, par to informējot 

vietējo sabiedrību un interešu grupas. 

 Priekšlikums uzlabot datu apkopošanu par teritoriju un 

analītisko plāna daļu 

  Priekšlikums ņemts vērā papildinot ekomeža MAP projektu. 

 Turpināt veidot masīvā izlases cirtes, no vidēja vecuma audzēm 

veidot mistrotas  

mežaudzes, kas perspektīvā būtu piemērotas mūžīgā meža 

veidošanai. 

 

   Ekomeža vēsturiskās apsaimniekošanas vērtējumus norāda, ka esošās 

mežaudžu veidošanu nodrošinājis tradicionālais apsaimniekošanas 

režīms: pieaugušas audzes cērtot kailcirtē (~10% arī pakāpeniskajā cirtē), 

tad audzi atjaunojot un kopjot. Bērza (arī apses) un egļu mistrotu audžu 

izveidošanā lielāka nozīme varētu būt dabiskās atjaunošanas salīdzinoši 

lielajam īpatsvaram. Egles otrā stāva biežo klātbūtni priedes audzēs 

nodrošina labie augšanas apstākļi – meža tips damaksnis (Dm) – plašāk 



pārstāvētais. Salīdzinoši mērenai koksnes ieguves apjoms sākot ar 20. gs. 

50 gadiem līdz pat mūsdienām nosaka mežaudžu vecumstruktūru - ~1/2 

no mežaudzēm ir vecākas par 70 gadiem. Apsaimniekošanas režīma 

maiņa - pielietojot tikai klasiskās izlases cirtes visā ekomeža teritorijā, 

būtu pārsteidzīga un ekomeža mērķim neatbilstoša, jo nākotnē 

samazinātu priežu audžu klātbūtni, līdz ar to būtiski mainot esošo vizuālo 

kvalitāti.   

Sugu mistrojuma un audžu saliktas struktūras veidošanu atbalsta MAP 

projekts, nosakot: 

 Palielinātu dabisko struktūru elementu (t.sk. E paaugas) 

saglabāšanu kailcirtēs; 

 Meža atjaunošanas nosacījumi, kas ierobežo vienvecuma egļu 

jaunaudžu veidošanu 

 Kartēt rekreācijas veidus dažādās teritorijas daļās. 

 

   2015.gadā tiks izstrādāts teritorijas rekreācijas iespēju kartējuma 

projekts.  

 Veidot ainavu cirtes. 

 

  Ainavu cirtes plānošanas periodā netiek plānotas. Skatu veidošanai tiks 

izmantotas krājas kopšanas cirtes u.c. cirtes veidi. 

2.10.2014. SIA Mārtiņš izskatīja Vilkukalna-Krievu kalnu ekomeža 

apsaimniekošanas plānu un to atbalsta. Uzņēmums uzskata, ka 

dotais apsaimniekošanas plāns dos ieguldījumu 

tautsaimniecībai un nenodarīs zaudējumus videi un rekreācijai. 

SIA Mārtiņš vēstule Paldies par viedokli un atbalstu apsaimniekošanas plāna realizācijā 

 Iesakām iekļaut apsaimniekošanas plāna projektā informācijas 

materiālu izgatavošanu- bukletu, avīžu, stendu veidā utt., 

iepazīstinot ar ekomeža attīstību vēsturiskā skatījumā, kas dotu 

informāciju par ciršanas apjomiem vēsturiskā laikposmā un kā 

arī sniedzot izpratni par dabiskās jeb bioloģiskās daudzveidības 

struktūras elementiem, kas saglabājami mežā un kas atrodami 

konkrētā meža masīvā, jo ar izpratnes veidošanu sabiedrībā 

iespējams sasniegt līdzsvara principu meža apsaimniekošanā. 

 

Zemgales 

virsmežniecība 

e-pasts Priekšlikums tiks ņemts vērā un budžeta ietvaros tiks plānota stendu 

izgatavošana un izvietošana masīva teritorijā. 



 

6.10.2014. Apsaimniekošanas nosacījumu., Galvenās cirtes apjomi un 

veida izvēle punktu izteikt : 

Plānā ir noteiktas augstas prasības galvenās cirtes paņēmiena 

izvēlē, ņemot vērā gan mežsaimniecisko, gan sabiedrības 

izvirzītos nosacījumus:  

izvēlēties galvenās cirtes paņēmienu atbilstoši meža tipam 

un audzes struktūrai; 

1) veidot ainaviskas kailcirtes (neregulāras formas, 

max.platība 5 ha, saglabāt dabiskos 

struktūrelementus – koku grupas, apaugumu ap 

avotiem, alām, mitrām ieplakām, pamežu utt.); 

2)  neveikt regulētās izlases cirtes priežu damaksnī un 

audzēs uz kūdras augsnēm; 

3) Bērzu audzēs kā prioritāti izvēlēties kailcirti; 

 

 

Zemkopības 

ministrija 

 Priekšlikumi iekļauti plānā 

 Plānā nenoteikt arī izlases cirtes pirmajā paņēmienā izcērtamo 

krājas apjomu. 

  Izlases ciršu izpildes nosacījumi atbilstoši LVM izlases ciršu vadlīnijām 

(projekts). 

 

 Ierosinājums plānā kā obligātu nosacījumu neizvirzīt, ka lapu 

koku audzēs pēc to nociršanas jāveic dabiskā meža 

atjaunošana, jo meža atjaunošanas veids un suga būtu jānosaka, 

izvērtējot katru konkrēto platību.  

Prasību, ka lapu koku audzes jāatjauno dabiski, plānā varētu 

ietvert kā rekomendējošu.   

  Priekšlikums iekļauts plānā 



 Ierosinājums pārdomāt par nosacījuma, ka no kailcirtēm uz 

minerālaugsnēm jāizvāc ciršanas atliekas, nepieciešamību.  

 

  Priekšlikums izvērtēts un ņemts vērā - varētu runāt tikai par ciršanas 

atlieku izvākšanu no kailcirtēm un gadījumiem, kad ciršanas atliekas nav 

nepieciešamas pievešanas ceļa stiprināšanai. 

 Priekšlikums – apsaimniekošanas plānā samazināt Ministru 

kabineta 18.12.2012. noteikumos Nr.947 “Noteikumi par meža 

aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu 

mežā” cirsmā pieļaujamo atstāto skuju koku apjomu uz 

hektāru.    

  Papildināts ekomeža MAP projekts papildus minēto Noteikumu prasībām 

nosakot ciršanas atlieku izvākšanu no kailcirtēm uz minrālaugsnēm.  

 Plānā neizdalīt kā vienu no regulētās izlases cirtes veikšanas 

nosacījumiem sabiedrībai nozīmīgās vietas, riteņbraucēju taku 

tuvumu, ogotāju un sēņotāju apmeklētākās vietas. 

Šāds nosacījums plānā var izraisīt pārpratumus, jo ne vienmēr 

sabiedrības pārstāvji spēs izvērtēt konkrētās mežaudzes 

atbilstību izlases cirtes prasībām no mežsaimnieciskā viedokļa, 

kas arī ir norādītas plānā un ir galvenais pamatojums cirtes 

veida izvēlē, lai nodrošinātu augstvērtīgu, ražīgu un vitāli 

noturīgu mežaudžu veidošanu.  

 

  Precizēts nosacījums regulētās (klasiskās) izlases cirtes pielietošanai: tās 

pielietojamas, ja izpildās visi minētie nosacījumi gan mežsaimnieciskie, 

gan  priekšlikumā minētais. Tiek izslēgtas sēņošanas un ogošanas vietas, 

jo tādas ir praktiski jebkurā vietā un mežā un tas nav objektīvi 

novērtējams nosacījums. 

 Ierosinām arī turpmāk meža apsaimniekošanas plāna 

nosacījumu izvērtēšanā iesaistīt sabiedrību, ņemot vērā 

Ministru kabineta 04.02.2014. “Noteikumi par meža 

apsaimniekošanas plānu” nosacījumus (skat. noteikumu 6., 7., 

11. u.c. punktus). 

 

  Priekšlikums ņemts vērā un tas arī turpmāk tiks darīts saskaņā ar LVM 

iekšējiem normatīvajiem aktiem.  

 Mežsaimniecības, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas daļa 

iekšzemes kopproduktā 2012. gadā veidoja 6%, savukārt 

eksporta apjoms sasniedza 1,7 miljardus eiro – 17% no valsts 

kopējā eksporta. Šobrīd Latvijā nav neviena pagasta, kur 

SIA Piebalgas e-pasts Realizējot šādu apsaimniekošanas plānu (uzliekot papildus nosacījumus 

ciršanas apjomiem un cirsmu izvietojumam), iespējamais koksnes 

resursu piegādes apjoms tuvākajiem 5 gadiem tautsaimniecībai no 



nevarētu atrast kādu mazāku vai lielāku koksnes pārstrādes 

uzņēmumu. Bieži vien tie ir apkārtnē nozīmīgākie darba devēji 

un līdz ar to arī vietējās ekonomikas un iedzīvotāju galvenais 

balsts. 

Lūdzam skaidrojumu kā šāda apsaimniekošanas plāna 

realizācija ietekmēs pastāvīgu koksnes plūsmu koksnes 

pārstrādes uzņēmumiem. 

 

minētās ekomeža teritorijas sastādītu 50 tūkst.ms (35 tūkst.m3 no 

galvenās cirtes cirsmām un 15 tūkst. m3 no krājas kopšanas un bojātu 

koku cirtes cirsmām). 

 Veikt apmeklētāju plūsmas monitoringu minētajā mežu masīvā   Priekšlikums tiks ņemts vērā un tuvākajos gados  uzsāksim tūrisma 

plūsmas vērtējumu un mērījumus. 

8.10.2014 Samazināt mežizstrādes kopējo intensitāti, neitrālajās zonās 

galveno cirti cirst ne vairāk kā 3-4% (nevis 5%) no pieaugušo 

mežu platībām (virs 70 gadiem) 5 gados 

Vides aizsardzības 

klubs 

 LVM noteiktā 5% intensitāte no kopējās meža platības šajā teritorijā ir 

izvērtēta un neradīs būtisku ietekmi uz šīs teritorijas ainavu un meža 

vecumstruktūru. Šāds apjoms nodrošina pilnu meža apsaimniekošanas 

rotācijas ciklu vismaz 100 gadu garumā un nesamazina esošo 70 gadus 

un vecāku audžu īpatsvaru meža masīvā .  

 Izvērtēt izlases ciršu iespējamību arī priežu damakšņos, bet 

gadījumā, ja tomēr jācērt kailcirte, neveikt kailcirti plašāku par 

2 hektāriem. 

 

Papildinājums - VAK rekomendē pilnībā atteikties no 

kailcirtēm šajā un citos ekomežos. 

 

  Līdzšinējā pieredze rāda, ka damakšņa augšanas apstākļu tipā izpildot 

izlases cirti, priedes atjaunošanās ir nesekmīga. Ar šādu cirtes izpildes 

veidu masīvā samazināsies priežu audžu īpatsvars. Notiks priedes 

nomaiņa ar egli un bērzu, bet priede ir nozīmīga suga gan no 

saimnieciskā viedokļa gan rekreācijas aspekta. 

Visas audzes, kas masīvā šobrīd nodrošina rekreācijas un dabas vērtības, 

ir radušās pēc kailcirtēm. Nav pamatota iemesla krasi mainīt 

apsaimniekošanas režīmu uz izlases cirtēm. 

Priekšlikums plāna redakcijai: “masīvā vidējā kailcirtes platība gadā 

nepārsniedz 2 ha”. Plānā ir izstrādāti nosacījumi un pamatoti kritēriji 

galvenās cirtes veida izvēlei balstoties gan uz mežsaimnieciskajiem,   gan 

rekreācijas nosacījumiem 

 VAK aicina izstrādāt ilgtermiņa Vilkukalna-Krievukalna 

ekomeža apsaimniekošanas stratēģiju un to publiski apspriest ar 

ekspertiem, vides NVO un vietējiem iedzīvotājiem, jo esošie 

   

Ekomeža apsaimniekošanas plānas projekts 2015.-2019.g. satur  



meža apsaimniekošanas plāni ar 5 gadu termiņu uzskatāmi par 

īstermiņa plānošanas dokumentiem, bet ekomežiem 

nepieciešami ilgtermiņa plānošanas dokumenti un attīstības, 

bioloģiskās daudzveidības un dabisko meža biotopu 

veidošanās/saglabāšanās mērķi 50-100-150 gadu periodiem. 

 

teritorijas perspektīvās ilgtermiņa attīstības mērķi – rekreācija un meža 

audzēšana. Kā nozīmīgs bioloģiskās daudzveidības rādītājs tiek 

izmantots par 70 g. vecāku audžu īpatsvars un piedāvātais 

apsaimniekošanas režīms (nosacījumi) nodrošina minētā rādītāja 

nepazemināšanos.  

 Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu – dzelzceļa uzbērumu no 

1.Pasaules kara  

 

  Pašreiz šis objekts ir apzināts, Plānojam to uzmērīt un iekļaut datu bāzē, 

lai nodrošinātu saglabāšanu.  

 Pēc iespējas neveidot egļu monokultūras, dot priekšroku 

mistraudzēm. Priežu audzēs veicot atjaunošanu, veidot 

pieļaujamo egļu piemistrojumu 15-20%. 

  Priekšlikums plāna redakcijai: “ veicot galveno un kopšanas cirti priežu 

audzēs, jāsaglabā esošā egļu paauga, kas veido mistrojumu”. 

 Sabiedrībai nozīmīgu vietu tuvumā, meža ceļu, taku, 

riteņbraucēju celiņu malās, ogotāju un sēņotāju apmeklētās 

vietās nepieciešams veidot izlases cirtes  

 

  Šis punkts ir iekļauts plānā, bet tikai tad veicamas izlases cirtes šādās 

teritorijās, ja izpildās pārējie plānā minētie mežsaimnieciskie nosacījumi. 

 Gatavojot augsni, neveidot dziļas vagas, bet pēc cirsmu 

izstrādes, izvākt lielāko daļu ciršanas atlikumu, ja tas nav 

pretrunā ar ekoloģiskajiem nosacījumiem. 

 

  Punkts jau iekļauts plānā – vagas veidot līdz 15 cm dziļas 

 Īpaši saudzēt par 140 gadiem vecākas priežu audzes un par 120 

gadiem vecākas egļu audzes. 

 

   Vides eksperts ir apsekojis visas šajā teritorijā esošās priežu audzes 

sākot no 137 gadiem un egļu audzes no 117 gadiem un vecākas un 

izvērtējis to atbilstību ES aizsargājamo biotopu noteikšanas metodikai; 

ES biotopu kritērijiem atbilstošās mežaudzes ir nokartētas, tām noteikts 

apsaimniekošanas mērķis – dabas aizsardzība. 

 Pēc iespējas izvairīties no jaunu meža autoceļu būvniecības, 

neveidot par 9metriem platākus autoceļus. 

  LVM meža ceļus būvē 4.5;  5; un 5.5 m platus, trases platums 12-14 m. 

Reizē ar ceļa būvniecību nepieciešams atrisināt ūdens novadīšanu no 



 ceļa, jārealizē projektētie  pasākumi.  Lai samazinātu ceļu būves 

izmaksas ceļu būvniecībā tiek izmantota vietējā minerālā 

grunts,  veidojami ierakumi , uzbērumi jāpārveido autotransporta kustībai 

bīstami līkumi tā nodrošinot drošu autotransporta kustību. Jāparedz vieta 

ceļa būvē neizmantojamas grunts, celmu, zaru novietošana ceļa malās tā 

rezultātā autotransportam izmantojamam ceļa platumam nāk klāt  grāvju, 

un celmu joslas platums. Katram ceļam tas ir atkarīgs no reljefa, grunts 

sastāva un citiem faktoriem.  Visa ceļu būvē nederīgā materiāla 

aizvešana būtiski sadārdzina ceļa būves realizācijas izmaksas.   Lai 

uzbūvēts ceļš kalpotu ar iespējami mazākiem ieguldījumiem ikdienas 

uzturēšanas darbos jānodrošina  ceļa nožūšana ,kas nav iespējama ja ceļu 

apēno blakus ceļa  augoši koki un krūmi.  

 Palielināt tādu teritoriju īpatsvaru, kur kā galvenais mērķis 

apsaimniekošanai ir dabas aizsardzība (1. un 2. mērķa grupa) 

visā Zemgales mežsaimniecībā. 

 

  Ik gadu Z MS-bā tiek izveidoti jauni mikroliegumu īpaši aizsargājamām 

sugām un biotopiem un veikta mežaudžu izvērtēšana atbilstoši 

aizsargājamo biotopu kritērijiem (ES biotopu kartēšana), konstatētajiem 

biotopiem tiek piešķirts mērķis – dabas aizsardzība. Zemgales MS 

2011.gada 1.jūnijā bija 19 267 ha audzes ar mērķi dabas aizsardzība; 

2014.gada 1.jūnijā – 20 320 ha. Tātad 1.un 2.mērķa audžu platības 

pieaug vairāk kā par 300 ha gadā.  

 

8.10.2014 Papildu iekļautai informācijai, nepieciešams teritorijas 

attīstības perspektīvas apraksts ilgākam laika periodam. 

Pasaules dabas 

fonds 

vēstule Priekšlikums iekļauts plānā. Teritorijas perspektīvās ilgtermiņa attīstības 

mērķi – rekreācija un meža audzēšana 

 Ņemot vērā teritorijas potenciālu, mērķus un statusu, 

saimniecisko darbību nepieciešams pielīdzināt dabas procesu 

norisēm, ciktāl tas nenonāk pretrunā ar teritorijas izveides 

būtību.  

 

  Ņemot vērā, ka teritorijas apsaimniekošanas mērķis ir rekreācija un koku 

audzēšana, apsaimniekošanas plāna projektā ir iekļautas sekojošas 

dabiskos procesus atdarinošas meža apsaimniekošanas metodes: a) 

mežaudzes līmenī mozaīkveida audzes iekšējās struktūras veidošanai - 

lapu koku mežaudžu dabiskā atjaunošana, lapu koku piemistrojuma 

saglabāšana skuju koku audzēs, paaugas grupu saglabāšana, t.sk. egļu 

paaugas grupu saglabāšana priežu mežaudzēs (damakšņos); bioloģiskajai 

daudzveidībai nozīmīgu mežaudzes struktūras elementu saglabāšana 

(bioloģiski veci koki, koki ar lielajām ligzdām, dobumiem, neskartu koku 



grupas, atmiruši sausi stāvoši un krituši koki un to grupas, mitras 

ieplakas, mežmalas, pameža grupas, skudru pūžņi, lieli akmeņi u.c.) tā, 

lai katrs nākamais elements būtu ne tālāk par 100m no cita elementa vai 

meža sienas; b) meža masīvu/ainavu līmenī – nesamazināt 70 gadus un 

vecāku audžu īpatsvaru (šobrīd 49%, pēc plāna realizācijas būs 52%), , 

neatjaunot meža meliorācijas sistēmas vietās, kur tas var negatīvi 

ietekmēt pārmitro mežu biotopu dabisko attīstību, saglabāt ainavā dabas 

daudzveidībai īpaši nozīmīgas vietas (aizsargājamu sugu dzīvotnes, 

aizsargājamus biotopus, meža robežjoslas gar ūdeņiem, mitrzemēm), 

plānot kailcirtes ne tuvāk par 100m no jaunaudzēm, kas nav sasniegušas 

6m augstumu, neplānot jaunu ceļu būvi, ievērot meža darbu aizliegumu 

no 1.aprīļa līdz 30.septembrim. 

 Teritorijā veikt ne tikai statisku pasākumu īstenošanu 

bioloģiski augstvērtīgu mežaudžu aizsardzībai, bet pakāpeniski 

nodrošinātu dabas procesu klātbūtni vai saglabāšanu visā 

teritorijā, kā arī sniedzot atbalstu bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzībai ārpus teritorijas ainavu ekoloģijas nosacījumu 

īstenošanā. 

 

  Tā kā teritorijas apsaimniekošanas mērķis nav dabas aizsardzība 

neiejaucoties, bet ir rekreācija un koksnes audzēšana, tad dabas procesu 

klātbūtni minētajā masīvā plānots nodrošināt ar dabiskos procesus 

atdarinošām meža apsaimniekošanas metodēm. skat. Iepriekš. 

 Galvenās cirtes pielietojumā prioritāri izvelēties regulēto 

izlases cirti. Vietās, kur nav piemērota audzes struktūra vai citu 

īpatnību dēļ ir apgrūtināts regulētās izlases cirtes pielietojums, 

tad tās, pirmkārt, aizstāt ar vienlaidus vai grupu 

pakāpeniskajām cirtēm. 

 

   MAP projekts satur galvenās cirtes veida izvēles nosacījumus, paredzot 

arī klasiskās (regulētās) izlases cirtes pielietošanu (pamatojumu skat. 

Iepriekšējos rīcību aprakstos).  

 Kailcirtes īpatsvaru teritorijā samazināt līdz minimumam. Ja 

atsevišķās situācijas nav iespējams izvairīties no kailcirtes 

izmantošanas, tad nepieciešams nodrošināt papildu rīcību 

ietekmes uz vidi un rekreatīvo potenciālu mazināšanai, 

piemēram, telpisko nosacījumu īstenošanu, bioloģiskai 

daudzveidībai nepieciešamo struktūru saglabāšana lielākā 

apjomā, apjomu nosakot pēc būtības nevis tikai normatīvu vai 

  Priekšlikums daļēji iekļauts plānā.  

Galvenās cirtes veida izvēle notiek  ņemot vērā gan mežsaimnieciskos, 

gan sabiedrības izvirzītos nosacījumus. Teritorijā tiek veiktas ainaviskas 

kailcirtes ar nosacījumiem (novietojums attiecībā pret ceļiem un reljefa 

formām, neregulāra cirsmas forma, grupās un izklaidus saglabāti meža 

dabiskās struktūras elementi, t.sk. saglabājamo koku grupas, paauga, 



standartu prasībām. 

 

kultūrvēsturiskā mantojuma objekti  u.c. vides elementi).Izlases cirtes 

tiek veiktas audzēs, kur plānota atjaunošana ar egli, ja izpildās visi plānā 

minētie gan mežsaimnieciskie gan rekreācijas nosacījumi.  

 

 Teritorijā atkārtoti izvērtēt regulētās izlases cirtes pielietojuma 

periodiskuma nosacījumu, iespējams atteikties no tā. Atsevišķi 

noteikt nosacījumus vienlaidus un grupu pakāpenisko ciršu 

pielietojumam. 

 

    Precizēti galvenās cirtes paņēmiena izvēles nosacījumi. Pakāpeniskā 

cirte priežu audzēs vairāk piemērota nabadzīgos augšanas apstākļos (Sl, 

Mr, Ln u.c.), kas teritorija satopami ļoti reti, tāpēc nav iekļauta plānotajā 

apsaimniekošanā. 

 Teritorijā apsaimniekošanas nosacījumos nepieciešams iekļaut 

prasības arī mežaudzes krājas kopšanas cirtes izpildei, veidojot 

dabiskāku meža vides attīstību nākotnē, t.sk. mozaīkveida 

iekšējās struktūras veidošanu veiksmīgākai nākotnes 

nekailciršu mežsaimniecības attīstībai.  

 

   Meža dabisko struktūru elementus nodrošina LV M prasības Dabas 

aizsardzībai meža darbos. 

 Izvērtējot vietējās sabiedrības aktivitāti, veidot patstāvīgu 

konsultatīvu procesu teritorijas, novada vai reģionālās 

mežsaimniecības līmenī meža teritoriju robežu noteikšanai, 

plānošanas dokumentu izstrādei un teritorijas 

apsaimniekošanai, godprātīgi attīstot pro-aktīvu, nepārtrauktu 

un atklātu divvirzienu komunikāciju ar vietējām interešu 

grupām publisko interešu aizstāvībai.  

 

  LVM atbild par valsts mežu apsaimniekošanu, tātad arī par 

apsaimniekošanas plānošanu, nodrošinot vietējās sabiedrības un interešu 

grupu līdzdalību. Komunikācijas mehānisms ar sabiedrību ir noteikts un 

tiek realizēts saskaņā ar LVM meža apsaimniekošanas plānu 

sagatavošanas Vadlīnjām. Sabiedrības interešu grupu iesaisti un 

komunikāciju LVM 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. 



 

7.10.2014. Dobeles novada pašvaldība ir iepazinusies ar 

rekreācijas ekomeža  “Vilkukalna –Krievu kalnu masīvs” 

individuālā apsaimniekošanas plāna projektu. Paredzētās 

darbības atbilst Dobeles novada teritorijas plānojumam 2013.-

2025.gadam (Dobeles novada saistošie noteikumi Nr.5 

„Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā 

daļa” - stājušies spēkā 2013.gada 11.jūnijā). 

Vēršam uzmanību, ka arī Dobeles novada teritorija 

plānojumā minētais mežu masīvs atrodas novada nozīmes 

ainavu un rekreācijas teritorijās, kurās nav pieļaujama ainaviski 

nozīmīgu skata punktu aizsegšana, aizbūvējot ar ēkām, apstādot 

ar kokiem, vai aizaudzējot ar krūmiem, kā arī reljefa 

pārveidošana. 

Dobeles novada pašvaldībai nav iebildumu un 

papildus priekšlikumu apsaimniekošanas plāna papildināšanai. 

Vienlaikus Pašvaldība vērš uzmanību uz to, ka svarīgi ir 

ievērot, lai rekreācijas ekomeža  “Vilkukalna –Krievu kalnu 

masīvs”  individuālā apsaimniekošanas plāna projektā 

nodefinētie apsaimniekošanas mērķi un priekšlikumi galvenās 

cirtes apjoma un veida izvēlei, meža atjaunošanai, 

mežizstrādei, citām meža apsaimniekošanas darbībām atbilstu 

normatīvo aktu prasībām un labas mežsaimnieciskās prakses 

principiem. 

 

Dobeles novada 

pašvaldība 

e-pasts MAP projekts sagatavot ņemot vērā Dobeles novada teritorijas 

plānojumam 2013.-2025.gadam (Dobeles novada saistošie noteikumi 

Nr.5 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” - stājušies spēkā 

2013.gada 11.jūnijā). 

 Mēs vēlamies, lai LVM attīsta patiesu kvalitatīvu dialogu ar 

sabiedrību pirms iecerētu darbu veikšanas sabiedrībai nozīmīgā 

teritorijā. Tai ir jābūt savstarpējai viedokļu apmaiņai, kuras 

Biedrība 

“Zemgales kalnos” 

un citi 

vēstule Priekšlikums ņemts vērā un tas arī turpmāk tiks darīts saskaņā ar LVM 

meža apsaimniekošanas plānu sagatavošanas Vadlīnjām.  Sabiedrības 

interešu grupu iesaisti un komunikāciju LVM veic sekojoši: 



gaitā tiktu ņemti vērā arī būtiski mūsu ieteikumi par meža 

apsaimniekošanu.  

 

parakstījušies 

vietējie iedzīvotāji 

• 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. 

 

 Mēs vēlamies, lai gan pašvaldību, gan LVM dokumentos, šie 

pieci, 2010. gadā kā rekreācijas meži definētie mežu masīvi, 

tiek apzīmēta kā vienota teritorija un tā arī turpina savu 

funkciju, attīstot gan mežsaimniecisko darbību izlases ciršu 

veidā, gan vietējo iedzīvotāju nekoksnes resursu izmantošanu, 

gan tūrismu plašākā mērogā visā teritorijā kopīgi.  

 

  Šobrīd netiks veidota vienota rekreācijas teritorija, bet jautājums tiks 

analizēts. Minētie ekomeži ir ar dažādu statusu – daļa dabas ekomeži, 

daļa rekreācijas ekomeži ar attiecīgi atšķirīgiem apsaimniekošanas 

nosacījumiem un mērķiem, kas apgrūtina to apvienošanu. 

Būtiski ņemt vērā faktu, ka Auces novada teritorijas plānošanas 

dokumentos Vilkukalna-Krievu kalnu masīvs nav minēts kā vietējiem 

iedzīvotājiem nozīmīga rekreācijas teritorija, nav arī tā perspektīvās 

attīstības piedāvājuma novada skatījumā. 

Atgādinām, ka tūrisma perspektīvas skatījums un attīstība ir novadu 

pašvaldības kompetencē un atbildībā. 

LVM nodarbojas ar meža apsaimniekošanu, šajā gadījumā ar tādu meža 

apsaimniekošanu, kas nodrošinātu ekomeža apsaimniekošanas plānā 

minēto pamatmērķu sasniegšanu , kas ir  rekreācija un   koku audzēšana. 

 Kopā ar LVM un pašvaldībām vēlamies izstrādāt un uzturēt 

spēkā šīs teritorijas ilgtermiņa attīstības dokumentu, īpašus 

apsaimniekošanas noteikumus šai teritorijai, kas paredzētu 

apsaimniekot to tikai ar izlases ciršu metodi un mūžīgā meža 

modeļa veidošanu, kā prioritāti izvirzot dabas un 

kultūrvēsturisko vērtību un nekoksnes vērtību saglabāšanu un 

vairošanu.  

  LVM atbild par valsts mežu apsaimniekošanu, tātad arī par 

apsaimniekošanas plānošanu,  nodrošinot vietējās sabiedrības un interešu 

grupu līdzdalību. 

Visas audzes, kas masīvā šobrīd nodrošina rekreācijas un dabas vērtības 

ir radušās pēc kailcirtēm. Vēsturiskās masīva meža apsaimniekošanas 

analīzes neatbalsta krasu apsaimniekošanas režīma maiņu masīvā no 

kailcirtes saimniecības uz izlases cirtēm. 



 

 Mēs vēlamies, lai LVM arī turpmāk ievēro šo meža masīvu 

individuālos apsaimniekošanas noteikumus, ņemot vērā mūsu 

papildinājumus tiem, veidojot visu teritoriju kopumā par 

mūžīgo mežu, kurā ir izveidots priekšzīmīgas, ekoloģiskas 

meža apsaimniekošanas pieredzes apmaiņas centrs, un kuru gan 

vietējie iedzīvotāji, gan LVM darbinieki, gan meža īpašnieki un 

citi interesenti var izmantot gan izglītībai, gan nekoksnes 

vērtību ieguvei un atpūtai.  

 

   Sagatavotais ekomeža MAP projekts (papildināts saņemot vietējās 

sabiedrības un interešu grupu  priekšlikumus), papildus koksnes un 

rekreācijas vērtībām, nodrošina arī iespēju pieredzes apmaiņai gan 

vietējiem iedzīvotājiem, gan citiem meža īpašniekiem, kā arī LVM 

darbiniekiem. 

 Nekavējoties sniegt informāciju par Silakalnu un Vilkukalna- 

Krievkalnu rekreācijas masīvos  plānotajām cirsmām 2015. 

un2016. gadā 

(kvartāls, nogabals, cirtes veids); 

  Papildināti ekomeža MAP projekta saturs, precizējot plānoto ciršanas 

apjomu, pa cirtes veidiem 5 gadu periodam, kā arī nosacījumus cirtes 

paņēmiena izvēlei. LVM darbinieki informēs tiešā cirsmas tuvumā esošu 

māju iedzīvotājus, nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas cirsmas 

plānojumā. Visu darbības vietu, t.sk. cirsmu iekļaušana ekomeža MAP 

kopsavilkumā nesamērīgi apgrūtinātu LVM saimniecisko darbību, 

palielinot ražošanas izmaksas, kavējot ražošanas uzdevumu un piegāžu 

izpildi.  

 Rekreācijas masīvos galvenajā cirtē prioritāri pielietot izlases 

cirtes atbilstoši rekreācijas masīvu izveidošanas mērķim un 

vērtībām un kailcirtes plānot  tikai pēc vietu saskaņošanas 

rekreācijasmasīvu 

apsaimniekošanas darba grupā (skat. nākošo punktu); 

 

  Izlases cirtes tiks pielietotas mežsaimnieciski pamatotās vietās – vēros un 

damakšņos, kur plānota atjaunošanā ar egli, ja izpildās visi plānā minētie 

mežsaimnieciskie un rekreācijas nosacījumi. 

 Rekreācijas masīvu ilgtspējīgai pārvaldībai un 

apsaimniekošanai līdz 2014. gada 1. novembrim izveidot darba 

grupu, kurā darbojas vismaz VAS „Latvijas valsts meži”, 

Auces un Dobeles pašvaldību, biedrības „Zemgales kalnos" 

pārstāvji un konsultācijām var tikt pieaicināti nepieciešamie 

speciālisti; 

  LVM atbild par valsts mežu apsaimniekošanu, tātad arī par 

apsaimniekošanas plānošanu, nodrošinot vietējās sabiedrības un interešu 

grupu līdzdalību. 

 LVM ir izveidota vienota komunicēšanas kārtība ar sabiedrību visu 

mežu t.sk.ekomežu apsaimniekošanas plānošanā, kas dod iespēju 

jebkurai ieinteresētajai pusei izteikt savu viedokli konkrētās vietas 

apsaimniekošanas plānošanā. Sabiedrības interešu grupu iesaisti un 



 komunikāciju LVM  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. 

Papildus minētajiem, LVM darbinieki informēs tiešā cirsmas tuvumā 

esošu māju iedzīvotājus, nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas 

cirsmas plānojumā. 

 MAP apstiprināšanu priekšlikumā minētajā darba grupā uzskatām par 

nelietderīgu.  

 Rekreācijas masīvu individuālo apsaimniekošanas plānu 

aktualizāciju, plānotās cirsmas un citus pasākumus savlaicīgi 

apspriest  iepriekšējā punktā minētajā darba grupā un 

apstiprināt tikai pēc darba grupā panāktas vienošanās. 

 

  Skat. iepriekšējo rīcības aprakstu. 

9.10.2014. Novads ir iepazinies ar Vilkukalna-Krievu kalna individuālā 

apsaimniekošanas plāna projektu, kā arī ar sabiedriskās 

apspriešanas sanāksmes prezentāciju. Informējam Jūs, ka 

attiecībā uz Auces novada Īles pagastā esošo mežu Vilkukalns 

un Krievu kalns apsaimniekošanu, priekšlikumu nav, jo 

apsaimniekošanas plāna projektā ieplānotās darbības vērstas uz 

rekriācijas nozīmes paaugstināšanu. 

  

Auces novada 

pašvaldība 

e-pasts Paldies par viedokli un atbalstu apsaimniekošanas plāna realizācijā 

 
Reģionālā līmenī izveidot darbojošos sistēmu 

sabiedrības līdzdalībai mežu apsaimniekošanas plānošanā un 

   

 LVM atbild par valsts mežu apsaimniekošanu, tātad arī par 



23.10.2014. apsaimniekošanas izvērtēšanā, nodrošinot savlaicīgu un 

regulāru informācijas apmaiņu starp ieinteresētajām pusēm un 

koleģiālu problēmu izvērtēšanu un risinājumu meklēšanu. 

Piemēram, veidojot darba grupu ar AS LVM speciālistu, 

pašvaldību pārstāvju, vietējo iedzīvotāju, vides un meža 

nozares u.c. speciālistu piedalīšanos. 

 

Latvijas Dabas 

fonds 

vēstule apsaimniekošanas plānošanu, nodrošinot vietējās sabiedrības un interešu 

grupu līdzdalību. 

 LVM ir izveidota vienota komunicēšanas kārtība ar sabiedrību visu 

mežu t.sk.ekomežu apsaimniekošanas plānošanā, kas dod iespēju 

jebkurai ieinteresētajai pusei izteikt savu viedokli konkrētās vietas 

apsaimniekošanas plānošanā. Sabiedrības interešu grupu iesaisti un 

komunikāciju LVM  veic sekojoši: 

• MAP kopsavilkuma, t.sk. papildinājumu un ekomežu 

apsaimniekošanas plānu kopsavilkuma 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. 

Papildus minētajiem, LVM darbinieki informēs tiešā cirsmas tuvumā 

esošu māju iedzīvotājus, nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas 

cirsmas plānojumā. 

 

 
Papildināt ekomežu apsaimniekošanas plānu saturu 

atbilstoši konkrētās teritorijas specifikai. Piemēram, rekreācijas 

ekomeža “Vilkukalna – Krievu kalnu masīvs” individuālajā 

apsaimniekošanas plānā iekļaut arī informāciju par teritorijas 

ģeoloģiskajām, ainaviskajām, rekreācijas, kultūrvēsturiskajām 

un īpaši aizsargājamām dabas vērtībām, kā arī par plānotajiem 

pasākumiem šo vērtību saglabāšanai un attīstīšanai. 

 

   

Priekšlikums iekļauts plānā, izveidota sadaļa “Ekomeža apraksts” 

 
Turpināt diskusiju ar vietējiem iedzīvotājiem un 

pārējām ieinteresētajām pusēm par rekreācijas ekomeža 

“Vilkukalna – Krievu kalnu masīvs” individuālo 

   

 Arī pēc ekomeža MAP saskaņošanas LVM Zemgales mežsainmiecība ir 



apsaimniekošanas plānu, respektējot teritorijas vērtības un 

iedzīvotāju intereses, konstruktīvi izvērtējot visus 

priekšlikumus un rodot iespēju ekomeža teritorijā kailcirtes 

īpatsvaru samazināt līdz minimumam. 

 

atvērta priekšlikumiem attiecībā uz meža apsaimniekošanu.  

Visas audzes, kas masīvā šobrīd nodrošina rekreācijas un dabas vērtības 

ir radušās MAP aprakstītās vēsturiskās apsaimniekošanas sadaļā. 

Vēsturiskās masīva meža apsaimniekošanas analīzes neatbalsta krasu 

apsaimniekošanas režīma maiņu masīvā no kailcirtes saimniecības uz 

izlases cirtēm. 

 

 
Nodrošināt publiski pieejamu kartogrāfisko informāciju 

par AS LVM speciālistu un piesaistīto ekspertu konstatētajiem 

aizsargājamajiem biotopiem, piemēram, informāciju par 

biotopu atradnēm, kura pašlaik ir tikai AS LVM rīcībā, 

iesniedzot Dabas aizsardzības pārvaldei iekļaušanai dabas datu 

pārvaldības sistēmā “Ozols”. 

  Publiski pieejama kartogrāfiskā informācija par LVM valdījumā 

sastopamajām dabas vērtībām tiks ievietota LVM mājas lapā: 

http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/meza-

apsaimniekosanas-cikls/dabas-aizsardziba/aizsargajamas-teritorijas-karte 

 

 
 Prognozējot koksnes ieguves apjomus galvenajā cirtē 

AS LVM pārvaldītajos mežos 2016.-2020. gadu periodā, ņemt 

vērā arī ekomežus, aizsargājamos biotopus un citas teritorijas, 

kur AS LVM sabiedrības interesēs plāno ekstensīvāku meža 

apsaimniekošanu vai neplāno koku ciršanu. 

 

  Priekšlikums neattiecas uz Vilkukalna – Krievu kalnu ekomeža 

apsaimniekošanas plānu. 

24.10.2014. 
Pievienojamies viedoklim par ilgtermiņa 

apsaimniekošanas plāna nepieciešamību gan Vilkukalna Krievu 

kalnu, gan arī Silakalnu, Pokaiņu, Spārnu un Zebrus masīviem 

kā vienotai teritorijai, kurā noteicošais attīstības virziens ir 

dabas vērtību saglabāšana un rekreācija.  

Uzskatam, ka šāda plāna veidošanai un īstenošanai 

dzīvē ir jāveido pastāvīga darba grupa, kurā ietilptu gan LVM, 

gan vietējo un valsts mēroga NVO, gan pašvaldību pārstāvji. 

 

Biedrība “Zebrus 

draugi “ 

 

vēstule 

 Šobrīd netiks veidota vienota rekreācijas teritorija, bet jautājums tiks 

analizēts. Minētie ekomeži ir ar dažādu statusu – daļa dabas ekomeži, 

daļa rekreācijas ekomeži ar attiecīgi atšķirīgiem apsaimniekošanas 

nosacījumiem un mērķiem, kas apgrūtina to apvienošanu. 

Būtiski ņemt vērā faktu, ka Auces novada teritorijas plānošanas 

dokumentos Vilkukalna-Krievu kalnu masīvs nav minēts kā vietējiem 

iedzīvotājiem nozīmīga rekreācijas teritorija, nav arī tā perspektīvās 

attīstības piedāvājuma novada skatījumā. 



Atgādinām, ka tūrisma perspektīvas skatījums un attīstība ir novadu 

pašvaldības kompetencē un atbildībā. 

Sabiedrības interešu grupu iesaisti un komunikāciju LVM  veic sekojoši: 

• MAP kopsavilkuma, t.sk. papildinājumu un ekomežu 

apsaimniekošanas plānu kopsavilkuma 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. 

Papildus minētajiem, LVM darbinieki informēs tiešā cirsmas tuvumā 

esošu māju iedzīvotājus, nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas 

cirsmas plānojumā. 

31.10.2014. Izveidot  3 vai 4 vietās "Tērvetes stilā" vai radot individuālus 

lielāka izmēra Infostendus( 2mx1,5m?) ar vietas raksturojumu 

un skaidri saredzamu brīdinājumu un aizliegumu izgāzt mežā 

līdzvestās/-nestās mēslukravas, proti, vienu uz Īles-Sutumu 

iebraucamā ceļa masīvā, otru - no Auces šosejas ceļa 

galā(Bikstos), griežoties uz Silkalnu masīvu, tresõ - Auces 

šoseja - Slagūnes skolas virziens(mežmalā pie Ārīšmuižas 

jaunkundzes skābarža?, ceturto - Īles-Upenieku ceļā(no 

Kaķenieku puses), pagriežoties uz Zebrus ezeru. 

Biedrība “Zebrus 

draugi “ 

e-ppasts Priekšlikums tiks ņemts vērā un budžeta ietvaros tiks plānota stendu un 

brīdinājuma zīmju izgatavošana un izvietošana masīva teritorijā. 

 Apsvērt iespēju likt barjeras atsevišķiem "aklajiem" ceļiem, lai 

novērstu iespēju dziļi nobēdzināt mēslu kravas 

  Minētais meža masīvs ir rekreācijas ekomežs , kura viens no mērķiem ir 

nodrošināt sabiedrībai iespēju izmantot nozīmīgus teritorijai raksturīgos 

rekreācijas resursus. Tāpēc varētu būt runa tikai par atsevišķiem 

sabiedrības atpūtai neizmantotiem ceļiem. 

 Ja tiek izveidota   "Zemgales kalnos" iniciētā, LDF un Strautiņa 

kunga atbalstītā "darba grupa turpmākā teritorijas 

apsaimniekošanā un uzraudzīšanā", tad šiem grupas 

  LVM atbild par valsts mežu apsaimniekošanu, tātad arī par 

apsaimniekošanas plānošanu, nodrošinot vietējās sabiedrības un interešu 

grupu līdzdalību. 



dalībniekiem jāapzinās ne tikai tiesības mācīt un pieprasīt, bet 

būtu nodefinējami arī pienākumi un atbildība šī unikālā meža 

masīva koptības un skaistuma saglabāšanā, netraumējot 

Zemgales mežsaimniecības darbību un budžetu 

LVM ir izveidota vienota komunicēšanas kārtība ar sabiedrību visu mežu 

t.sk.ekomežu apsaimniekošanas plānošanā, kas dod iespēju jebkurai 

ieinteresētajai pusei izteikt savu viedokli konkrētās vietas 

apsaimniekošanas plānošanā. 

MAP apstiprināšanu priekšlikumā minētajā darba grupā uzskatām par 

nelietderīgu. 

 Simpatizējot mežkopības idejai par “mūžīgo mežu” un atbalstot 

izlases ciršu pieaugošo izmantošanu a/s LVM apsaimniekotajos 

mežos kopumā, varam atzīmēt, ka šāda izpratne iezīmējas arī 

jaunajā masīva individuālajā apsaimniekošanas plāna projektā. 

 

  Paldies par viedokli un atbalstu apsaimniekošanas plāna realizācijā 

 Biedrība Zebrus draugi, noskaidrojot faktu, ka līdzšinējais 

masīva apsaimniekošanas plāns tapis 2010.gadā, neiesaistoties 

plašam vietējo iedzīvotāju un NVO lokam, kā arī norādot, ka 

šādu plānu korekcija ir a/s LVM kompetencē, vēršam 

uzmanību, ka jaunā apsaimniekošanas plāna izstrādē ir 

iesaistīts tiešām plašs interesentu loks, vērtējam kā pozitīvu 

notiekošo individuālā apsaimniekošanas plāna korekcijas un 

apstiprināšanas procesu. 

  Paldies par viedokli un atbalstu apsaimniekošanas plāna realizācijā 

 Biedrība Zebrus draugi uzsver līdzšinējo pozitīvo sadarbību ar 

a/s LVM Zemgales mežsaimniecības vadību gan kopīgu ideju 

iedzīvināšanā, gan sarunās par Zebrus ezera apkārtnes attīstību. 

Biedrība apsveic atvērtību nepastarpinātas informācijas 

sniegšanā par situāciju rekreācijas masīvu pārvaldīšanā.  

  Paldies par viedokli un atbalstu apsaimniekošanas plāna realizācijā 

 


