
Par Elejas masīva meža apsaimniekošanas plāna aktualizēto projektu saņemtie priekšlikumi un atsauksmes  

 

Priekšlikums Rīcība (realizēts, noraidīts) 

Datums Saturs (īsumā) Iesniedzējs Saņemts 

(vēstule, e-

pasts, 

sanāksme) 

23.01.2015. Minētajam masīvam piešķirt LVM Ekomeža statusu A.Asaris, N.Kralliša, 

I.Lešinska 

Ē.Grinēvics, I. 

Niedra 

e-pasts Izvērtējot teritoriju no rekreācijas aspekta ņemam vērā LVM rīcībā 
esošo informāciju par teritorijas rekreācijas vērtībām: LVM 
apsaimniekoto atpūtas un izziņas objektu izvietojumu; informāciju 
no pašvaldībām saņemtajiem iesniegumiem, teritoriju 
plānojumiem, ĪADT dabas aizsardzības plāniem par bieži 
apmeklētām rekreācijas teritorijām; vizuāli vērtīgām meža ainavām 
(atrodas gar galvenajiem autoceļiem, rekreācijā un tūrismā 
izmantojamās meža ainavas (piepilsētas meži; ĪADT zonas ar 
rekreācijas mērķi ), kur cauri mežam virzās nozīmīgi tūrisma 
maršruti: gājēju, velo, autotransporta); 

Kā jau minējām 8.janvāra sanāksmes prezentācijā, saskaņā ar iepriekš 
minēto izvērtējumu, LVM uzskata par nepamatotu masīvā veidot 
ekomežu rekreācijai. 

Savukārt no dabas vērtību aspekta, tas ir mežs ar nepilniem 15% dabas 
vērtību, kas ir sastopamas jebkurā līdzīgā mežu teritorijā un nav 
uzskatāms par augstu dabas vērtību koncentrāciju. 

Tāpēc nav pamatota lēmuma šeit veidot ekomežu dabai. 

 

 



 Samazināt ciršanas intensitāti līdz apjomam, kas ir ilgtspējīgs 

vismaz 100 gadu perspektīvā, nesamazina veco audžu 

īpatsvaru, saglabā un palielina meža vērtību 

  LVM ir samazinājis plānoto cirsmu apjomu par 30 %. 

Elejas masīva meža apsaimniekošanas plānā 2015.-2019.gadam 

noteiktais GC apjoms ir ilgtspējīgs , ko parāda 70 gadus un vecāku audžu 

pieaugums jau tuvāko 60 gadu laikā līdz 46% ( skatīt mājas lapā ievietoto 

plāna prezentāciju )  

Skatīt arī pēc Valsts meža dienesta metodikas aprēķināto ilgtspējīgo 

galvenās cirtes ciršanas apjomu Elejas masīvam, kas ir divas reizes lielāks 

par LVM apsaimniekošanas plānā noteikto apjomu .  

 Atbalstam rīkot darba tikšanos, kurā apspriest konkrētu 
vietu risinājumus un konkrētus priekšlikumus. 
 Lūdzam pirms šīs tikšanās vai vismaz sanāksmes laikā sniegt 
konkrētu informāciju par 2015.gadā un vēlāk plānoto cirsmu 
izvietojumu (kartogrāfisko materiālu), platībām, 
pielietotajiem cirsmu veidiem un to pielietojuma 
pamatojumu (nepieciešams apspriest nogabalu līmenī, kādēļ 
ir vai nav iespējams pielietot izlases cirti), kā arī informāciju 
par vides inventarizācijas laikā apsekotajiem nogabaliem. 
 

  LVM 17.februārī aicina ieinteresētās puses uz tikšanos Elejas mežā par 

ainavisku kailciršu un izlases ciršu pielietošanas principiem konkrētos 

meža nogabalos Elejas masīvā, kā arī iespējas diskusijām un jūs 

interesējošiem jautājumiem.  

Informācija par konkrētām plānotām cirsmām un kartogrāfiskais 

materiāls apskatāms uz vietas Zemgales mežsaimniecībā.  

 

24.01.2015. Minētajam masīvam piešķirt LVM Ekomeža statusu Latvijas Dabas 

fonds 

e-pasts Skatīt atbildi uz pirmo priekšlikumu 

 Turpināt sarunas ar vietējiem iedzīvotājiem, vērtējot 

plānotos darbus nogabalu līmenī 

  Sarunas ar ieinteresētajām pusēm  tiek veiktas. LVM 17.februārī aicina 

ieinteresētās puses uz tikšanos Elejas mežā par ainavisku kailciršu un 

izlases ciršu pielietošanas principiem konkrētos meža nogabalos Elejas 

masīvā, kā arī iespējas diskusijām un jūs interesējošiem jautājumiem.  

Plānošana nogabalu līmenī ir LVM konkrēto darbinieku atbildība un 

kompetence. Diskutēt varam par ciršu veidu pielietojumu un principiem. 



 Jābūt pieejamai informācijai par plānoto cirsmu veidiem un 

vietām nogabalu līmenī 

  Informācija par konkrētām plānotām cirsmām un kartogrāfiskais 

materiāls apskatāms uz vietas Zemgales mežsaimniecībā.  

 

 Pašlaik 3. mērķa audzes masīvā ir ļoti maz, jo īpaši kontekstā 

ar LVM topošajām izlases ciršu vadlīnijām - ja tajās paliks, ka 

4. mērķa audzēs izlases cirti necērt, tad šeit to nevarēs 

plānot, lai cik piemēroti nogabali būtu dabā, 

 

  LVM palielinājis 3.mērķa audžu īpatsvaru Elejas masīvā par 3 % 

sabiedrībai jūtīgās un apmeklētās vietās, kas bija norādītas interešu 

grupu priekšlikumos.  

Ir iespējams diskutēt un uzklausīt vietējos iedzīvotājus, izvērtēt 

sabiedrībai nozīmīgas mežaudzes autoceļu un taku tuvumā, mainot tām 

apsaimniekošanas mērķi  ja lēmums ir abpusēji pamatots. 

 

 


