
Par meža apsaimniekošanas plāna aktualizēto projektu saņemtie priekšlikumi un atsauksmes rekreācijas ekomežā 

“Vilkukalnu-Krievu kalna masīvs” 

 

Priekšlikums Rīcība (realizēts, noraidīts) 

Datums Saturs (īsumā) Iesniedzējs Saņemts 

(vēstule, e-

pasts, 

sanāksme) 

28.11.2014. 2.lpp., ekomeža aprakstā “Teritorijā ir konstatēti sekojoši ES 

dabiskie meža biotopi:” nepieciešams precizēt jēdzienu “ES 

dabiskie meža biotopi”, kā arī norādīt konstatētās 

aizsargājamo biotopu veidu platības. Iesakām nedaudz 

paplašināt aizsargājamo biotopu aprakstus, lai uzsvērtu tieši 

šai teritorijai raksturīgās vērtības. 

 

Latvijas Dabas 

fonds 

vēstule Realizēts. 

Jēdziens “ES dabiskie meža biotopi” labots uz “ES aizsargājamie meža 

biotopi””  

   Apsekotajā teritorijā ir konstatēti sekojoši aizsargājami meža biotopi: 

9010* Veci vai dabiski boreāli meži - 76.2ha; 9020* Veci jaukti platlapju 

meži - 17.1ha; 9080* Staināju meži - 96.9ha; 91D0* Purvaini meži - 

14,3ha meži. Vēl teritorijā ir konstatēti sekojoši aizsargājami meža 

biotopi salīdzinoši nelielās platībās: 91E0* Aluviāli krastmalu un palieņu 

meži - 1,7ha; 7110*Neskarti augstie purvi - 1,9ha, 7140* Pārejas purvi 

un slīkšņas - 1,5ha.  

Teritorijā ir ipašs reljefs un daudzveidīgi meži. 

 

 Rosinām ekomeža aprakstā iekļaut arī informāciju no LU 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentes U. 

Liepiņas bakalaura darba par ekomeža nekoksnes vērtībām 

un to telpisko izvietojumu un A. Budreckas maģistra darba 

  Šie studentu darbi ir izmantoti kā informatīvi, teritoriju un tās attīstību 

aprakstoši materiāli un ir izvērtēti, izstrādājot konkrēto 

apsaimniekošanas plānu.  



par ekotūrisma iespējām minētajā masīvā. 

2. lpp., ekomeža apsaimniekošanas mērķus rosinām 

papildināt, ka šajā teritorijā, īpaši reljefa un daudzveidīgo 

meža tipu kontekstā, arī meža vide (“atrašanās mežā” 

pretstatā intensīvi apsaimniekotiem saimnieciskajiem 

mežiem) ir nozīmīgs rekreācijas resurss. Attiecīgi ražīga meža 

audzēšanai šajā teritorijā būtu jāizmanto citas metodes nekā 

ārpus rekreācijas ekomežiem. 

 

 

Rekreācias vērtību (resursu) nozīmīgums atspoguļojas ekomeža 

apsaimniekošanas mērķos (2. p.). Savukārt, mežaudzēs , kurās 

identificētas lielākā daudzumā sabiedrībai nozīmīgas dabas un 

rekreācijas  vērtības,  pielietojam  atšķirīgus apsaimniekošanas 

nosacījumus, ko var   redzēt arī meža apsaimniekošanas plān 5. p. – 

Apsaimniekošanas nosacījumi.  

 4. lpp., apsaimniekošanas vēsture: rosinām vienkāršot 

tekstu, kā arī papildināt sadaļu, jo pašlaik netiek sniegta 

nekāda informācija par “bioloģiskās daudzveidības 

struktūras elementiem”. 

 

   

Realizēts. Plānā veikti labojumi 

 5. lpp., apsaimniekošanas nosacījumi: konkrēti kurus 

“dabiskos procesus” atdarinošas meža apsaimniekošanas 

metodes šeit tiek uzskaitītas? Vai “mozaīkveida audzes 

iekšējās struktūras veidošanai” pietiek ar paaugas un 

nosaukto struktūras elementu saglabāšanu? Ar ko uzskaitītā 

struktūru saglabāšana ekomežā atšķiras no normatīvu 

prasību ievērošanas jebkurā saimnieciskajā mežā? Rosinām 

precizēt aprakstu atbilstoši “mūžīgā meža” 

apsaimniekošanas principiem u.c. atbilstoši meža tipam 

izmantojamām nekailciršu metodēm. 

 

  Realizējot kailcirtes priežu mežos un saglabājot dabiskam mežam 
raksturīgās struktūras tiek atdarināts liela mēroga dabiskais traucējums 
– meža degšana, tai sekojošā augsnes sagatavošana veicina augsnes 
virskārtas mineralizāciju; realizējot izlases un pakāpeniskās cirtes , tiek 
atdarināti zemas intensitātes dabiskie traucējumi (vējgāzes, atsevišķu 
koku izgāšanās, slimību un kaitēkļu bojājumi ), veidojot atvērumus 
audzes vainaga klājā,  saglabājot audzes stabilitāti, mikroklimatu, 
saglabājot dabiskam mežam raksturīgās struktūras (bioloģiski vecie koki, 
sausie koki un atmirusī koksne dažādās trūdēšanas stadijās, pamežs, 
paauga, pārmitrās ieplakas, īslaicīgi vai pastāvīgi pārplūstoši klajumi, 
neskartas koku grupas), meža videi raksturīgo sugu daudzveidību 
(dobumainie koki, dzeņveidīgo putnu izkalti koki, veci celmi un koksnes 
sēnes, skudru pūžņi un putnu ligzdas). Kā vienā , tā otrā gadījumā tiek 
veicināta  mozaīkveida audzes struktūras veidošanās.  

 



 5. lpp., apsaimniekošanas nosacījumi - vai 5 ha kailcirtes 

atbilst dabiskajiem procesiem visos ekomežā sastopamajos 

meža tipos? Rosinām izvēlēties meža tipiem atbilstošas 

nekailciršu metodes vai nepieciešamības gadījumā samazināt 

pieļaujamo kailcirtes cirsmas platību līdz minimumam. 

 

  Plāna 6.lpp pie GC apjoma un veida izvēles , pamatojoties uz VAK 

ierosinājumu , plāns papildināts ar punktu sekojošā redakcijā: “masīva 

vidējā kailcirtes platība gadā nepārsniedz 2 ha”, kas ir būtisks platības 

samazinājums, salīdzinot ar kopējo visos ekomežos noteikto 5 ha 

ierobežojumu.  

 Ņemot vērā mežaudžu sastāvu, vecumu un plānotos 

kopšanas ciršu apjomus, lūdzam ekomeža apsaimniekošanas 

plānā noteikt konkrētas prasības kopšanas cirtēm, kas 

veicinātu mežaudžu piemērotību izlases cirtēm, sasniedzot 

galvenās cirtes vecumu. 

 

   

Papildināti Apsaimniekošanas nosacījumi (5.p.) 

 Nav saprotams, kā noteikts plāna projektā minētais galvenās 

cirtes apjoms “GC apjoms 2015.-2019. pēc VMD metodikas 

(atbilstoši normatīvo aktu prasībām ) 180 ha” (6. lpp.)? 

Lūdzam sniegt skaidrojumu par pieļaujamā galvenās cirtes 

apjoma aprēķinu. 

 

  Skaidrojums. 

Meža likuma 45.pants nosaka, ka Koku ciršanas maksimālo apjomu 
hektāros un kubikmetros sadalījumā pa valdošajām koku sugām, ko 
atļauts nocirst galvenajā cirtē piecos gados, valsts mežiem aprēķina 
Valsts meža dienests un apstiprina Ministru kabinets. Šobrīd spēkā 
esošais Koku ciršanas maksimālo apjomu hektāros un kubikmetros 
sadalījumā pa valdošajām koku sugām valsts mežos 2011.-2015.gadiem 
ir apstiprināts ar MK 30.06.2010 rīkojumu Nr. 364 un Valsts Meža 
dienests aprēķinus veica pēc sekojošiem algoritmiem: 

Bērza, apses, melnalkšņa audzēm- Pirmā cirsma pēc vecuma (MPCAv), 
kuru aprēķina: 

MPCAv = (Pm +Pbm) / 2n, kur: 

• Pm- pieaugušu un pāraugušu audžu platība (bērzam 8. un 
lielākas vecumklases audzes); 

•  Pbm- briestaudžu platība (bērzam 7.vecumklases audzes);  



• n-  gadi vecumklasē (bērzam, apsei, melnalksnim-10 gadi). 

Priedes, egles, ozola, oša audzēm- Otrā cirsma pēc vecuma (MPCAvv), 
kuru aprēķina: 

MPCAvv = (Pm +Pbm +Pmid) / 3*n vai 4*n, kur: 

• Pmid- vidēja vecuma audžu platība (priedei 3.un 4. 
vecumklases, eglei 3.vecumklases audzes). 

• Pm- pieaugušu un pāraugušu audžu platība (priedei 6. un 
lielākas vecumklases audzes); 

•  Pbm- briestaudžu platība (priedei 5.vecumklases audzes);  

n-  gadi vecumklasē (priedei, eglei, ozolam, osim-20 gadi). 

 

 Plāna projektā paredzētā izlases ciršu ierobežošana uz 

konkrētiem gadījumiem –“damakšņos un vēros (kurus 

plānots atjaunot ar egli ), ja audzē jau ir dažāda vecuma, 

augstuma un caurmēra koki, sugu mistrojums vai esoša 

paauga, audze ir aizsargāta no paaugstināta vēja bojājumu 

riska un audze piekļaujas pie sabiedrībai nozīmīgām vietām, 

ceļiem un velomaršrutiem, kas fiksētas LVM kartogrāfiskajā 

datu bāzē (karte 2.pielikumā” mūsu ieskatā neatbilst 

rekreācijas ekomeža būtībai – sabalansēt koksnes audzēšanu 

ar meža izmantošanu sociālām un dabas aizsardzības 

vajadzībām. Turklāt nav saprotams, kā tikai audzes, kuras 

“piekļaujas pie sabiedrībai nozīmīgām vietām, ceļiem un 

velomaršrutiem” var būt vēja noturīgas, ja pārējo mežu 

izcērt kailcirtēs. Lūdzam atkārtoti izvērtēt mežaudžu faktisko 

sastāvu un izstrādāt rekomendācijas nekailciršu metožu 

pielietošanai ilgtermiņā atbilstoši ekomeža 

  Galvenās cirtes paņēmiena izvēlei noteiktās prasības izstrādātas, ņemot 

vērā ekomeža apsaimniekošanas mērķus (2.p.) 

Mežaudžu faktiskais stāvoklis ir izvērtēts un ņemts vērā izstrādājot GC 

paņēmiena izvēles nosacījumus. 

Masīva apsaimniekošanas mērķi atbalsta gan kailciršu , gan izlases ciršu 

pielietojumu teritorijā. 

 



apsaimniekošanas mērķiem. 

 

 Lūdzam pilnveidot LVM komunikācijas mehānismu ar 

sabiedrību, jo “iespēja jebkurai ieinteresētajai pusei izteikt 

savu viedokli” un uzskaitītās darbības: “MAP kopsavilkuma, 

t.sk. papildinājumu publicēšana”, “sabiedrības interešu 

grupu (ieinteresēto pušu) pastāvīga apzināšana un 

uzturēšana”, “sabiedrības interešu grupu (ieinteresēto pušu) 

rakstiska informēšana par būtiskām izmaiņām”, “saņemto 

priekšlikumu izvērtēšana, konsultēšanās un atbildes 

nodrošināšana” nenodrošina pilnvērtīgu dialogu ar 

ieinteresēto sabiedrību. Lūdzam skaidrot, kā notiek 

konsultēšanās ar sabiedrību, kā sabiedrība tiek iesaistīta ar 

meža apsaimniekošanu saistītu lēmumu pieņemšanā un 

lēmumu izpildes uzraudzībā. 

 

  Papildināts MAP Sabiedrības līdzdalības pasākumi (7.p.) 

 Kādi aprēķini pierāda, ka tiek izvēlēts optimālais ceļu trašu 

platums ne tikvien no drošības, ceļu uzturēšanas, vides un 

ainavas viedokļa, bet arī atsver trašu ierīkošanai zaudēto 

meža platību, kur vairs netiks audzēta koksne? 

 

  MAP periodā 2015.-2019.gaam Vilkukalna – Krievu kalnu meža 

masīvā  tiek plānota viena meža ceļa rekonstrukcija (Ružu ceļš). 

Meža ceļu trašu platumus projektē meža ceļu sertificēts projektētājs un 

risinājumi ir atbilstoši Latvijas republikas būvnormatīviem, 

būvnoteikumiem autoceļu tīklā, Latvijas valsts standartiem un ceļu 

satiksmes noteikumiem. Projekts tiek izstrādāts pamatojoties uz 

projektēšanas uzdevuma, būvatļaujas, komunikāciju  īpašnieku, valsts 

vides dienesta izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

 

 Konkrēti kādi parametri raksturo “ainavisko kailcirti” 

salīdzinājumā ar kailcirti, kurā struktūras elementi saglabāti 

  Plānā šie parametri atspoguļoti 



atbilstoši vispārējo normatīvu un FSC prasībām. 

 Nav saprotams, kā tieši “cirsmu iekļaušana ekomeža MAP 

kopsavilkumā nesamērīgi apgrūtinātu LVM saimniecisko 

darbību, palielinot ražošanas izmaksas, kavējot ražošanas 

uzdevumu un piegāžu izpildi.”. Turklāt nav saprotams, kādēļ 

plānotās cirsmas nogabalu līmenī nebūtu iespējams ar 

sabiedrību apspriest un iekļaut MAP tā ikgadējās 

aktualizācijas laikā? Lūdzam sniegt informāciju par cirsmām, 

kas šajā ekomežā plānotas 2014. un 2015. gadā. 

 

  Papildināts MAP Sabiedrības līdzdalības pasākumi – 7.p. 

 

 

 Aiicinām LVM krasi nemainīt pašu definētā ekomeža 

apsaimniekošanas modeli uz 4. mērķa audzēm atbilstošo, 

bet saglabāt pieeju, ka tās ir 3. mērķa audzes.  

 

Zemgales kalnos E=pasts Minētajā ekomežā ir tikai 1.un 2.mērķa audzes, kur GC netiek plānota. 

Pārējās ir 3.mērķa audzes, kas tiek apsaimniekotas pēc atšķirīgi 

apsaimniekojamo teritoriju – ekomežos ( dabai un rekreācijai) un medņu 

riestos- vadlīnijām, plus šajā plānā ietvertajiem apsaimniekošanas 

nosacījumiem 

Neviena no masīvā esošām mežaudzēm netiek plānota apsaimniekot kā 

4.mērķa audzes. 

 1.Ekomeža apraksts 

Vēl izteiksmīgas pozitīvas reljefa formas ir Govskuņģa kalni, 
Āžmugura, Liepu kalns, Vilku kalns u. c.  

Vairākās vietās ir ainaviski izteiksmīgas termokarsta ieplakas 
ar iespaidīgām relatīvā augstuma starpībām.  

 

  Plānā veikti labojumi sadaļā Ekomežu apraksts 

 Masīvā atrodas arī Lauku ceļotāja katalogā esošā meža tipu 

izziņas taka „Mēs nevaram viens bez otra”, kurā izveidots 

  Zemgales mežsaimniecības rīcībā nav oficiālu datu un ar LVM nav  

saskaņota  šādas takas atrašanās vieta un tur plānotās aktivitātes un 



poligons izlases cirtes koku izvēlei . 

Aktivitātes tajā organizē vides gide A. Biseniece. 

 

tūristu plūsmas 

 

 Māras birzs ierīkošanas iniciatori un izpildītāji ir vietējā NVO 
Zebrus draugi. 

 

  Papildinājumi plānā veikti 

 Vilku kalns – ir zināms kā vilku uzturēšanās un medību vieta 

jau kopš muižas laikiem 

   Papildinājumi plānā veikti 

 Boreālo mežu mikroliegumi 106. un 107. kvartālā. 
 

  Papildinājumi plānā veikti 

 Ekomeža teritorijā pēdējo 5 gadu laikā ir izstrādāti divi 
zinātniskie darbi, kuru rezultāti ir augstvērtīgāki nekā 
eksperta apraksts, un kuri tādējādi ir iekļaujami ekomeža 
tekstuālajā un kartogrāfiskajā aprakstā. 
LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes studentes U. 
Liepiņas bakalaura darbs par ekomeža nekoksnes vērtībām 
un to telpisko izvietojumu un A. Budreckas maģistra darbs 
par ekotūrisma iespējām minētajā masīvā.  
Abi šie darbi ir iesniegti LVM praktiskai pielietošanai, jo tādēl 
tie izstrādāti. 
 

 

  Šie studentu darbi ir izmantoti kā informatīvi, teritoriju un tās attīstību 

aprakstoši materiāli un ir vērtēti izstrādājot konkrēto apsaimniekošanas 

plānu.  

2015.gadā LVM veiks teritorijas rekreācijas iespēju kartējuma projekta 

izstrādi. 

 Ekomeža apsaimniekošanas mērķis papildināt ar   

o Izzināt mežu un tā kopšanu, šim nolūkam 

izmantojot masīvā izveidotās izlases 

cirtes, kopšanas cirtes un citus labas 

   

Piecgadē netiek plānota teritorijas izmantošana šādiem mērķiem 



mežsaimniecības prakses objektus, 

o Starptautiskā līmeņa orientēšanās sporta 

attīstības iespējas, 

o sabiedrībai nozīmīgas kultūrvēsturiskās, 

dabas un atpūtas un makšķerēšanas 

vietas,  

 

Šāds punkts plānā jau pastāv nedaudz atšķirīgā formulējumā. 

 

. 

Šie mērķi plānā jau izdalīti kā atsevišķi punkti 

 

 Dzēst = pēc plāna realizācijas -52% no meža platības; 

 

  Saglabāts plānā, jo raksturo masīva teritoriju pēc 5 gadu plāna 

realizācijas. 

Pieaugušo mežu platības masīvā turpinās palielināties pie plānotās 

ciršanas intensitātes. 

 Dzēst -Koksnes ražošanai ar vispārējiem nosacījumiem 

(4.mērķa audzes) – 0ha (0%) 

 

  Ieraksts saglabāts, jo parāda, ka masīvā nav audžu, kuras tiks 

apsaimniekotas ar 4.mērķa audzēs paredzēto apsaimniekošanas režīmu. 

 Lielais slapjo mežu daudzums norāda uz kailciršu 

neiespējamību.  

Kā zināms, Latvijā nokrišņi ir pārsvarā pār iztvaikošanu. ( N. 

Temņikova, 1975). 

 

  LVM rīcībā nav pētījumu par to, ka slapjo mežu daudzums norādītu uz 

kailciršu neiespējamību. 

 Likumdošana pieļauj kailcirtes slapjajos meža augšanas apstākļu tipos 

un normatīvie akti nosaka maksimāli pieļaujamo kailcirtes platību 

slapjajos tipos 2 ha. 

Masīvā šādas audzes neatrodas ceļu un taku tiešā tuvumā, līdz ar ko nav 

paredzama būtiska ietekme uz ainavas kvalitāti.  

Mežizstrādes ietekme uz mežaudzi un augsni būs mazāka realizējot 

kailcirtes, kur ir iespējams ciršanas atliekas ieklāt pievešanas ceļos. 

Izlases cirtēs atliekas ir salīdzinoši maz, kas var atstāt zināmu ietekmi uz 



augsnes bojājumiem mežizstrādes laikā. 

 

 Tā kā masīvā esošajās audzēs piemistrojumā ir sastopamas 

arī tādas sugas kā liepa, kļava, osis, tad ierosinām LVM 

pastiprināti pievērsties šo sugu dabiskai atjaunošanai šajā 

masīvā. 

 

  MAP meža atjaunošanas nosacījumi (5.p.) nodrošinās palielinātu 

dabiskās atjaunošanas īpatsvaru un ekomežā sastopamo koku sugu 

daudzveidību, t.sk. liepas, kļavas, oša klātbūtni nākotnē.  

 

28.11.2014. Ņemot vērā teritorijas mērķi, kā arī dažādo meža 

apsaimniekošanas metožu pielietojumu galvenā cirtē, nav 

viennozīmīgi saprotama nepieciešamība pēc precīzas 

platības definēšanas galvenā cirtē (130ha). Ja tas ir domāts 

kā platības indikators traucējumiem vai ainavas estētiskajām 

izmaiņām, tad būtu jādod plašāks diapazons. Citādi šādā 

teritorijā svarīgāka būtu informācija par izcirst plānoto m3 

apjomu.  

 

Pasaules dabas 

fonds 

e-pasts Izcirsts plānotais m3 apjoms galvenajā cirtē plānots sekojošs 130 ha/ 

35000 m3 

 

 

 Nav saprotams kāpēc obligāti jācērt kailcirtes visās bērzu 

audzēs, tuvāk neraksturojot audzes īpatnības, piemēram, 

sastāvu, egļu II stāva klātbūtni, egļu paaugu? Kāpēc pie 

atbilstošām sastāva īpatnībām (5B,4E,1P), attīstīta egļu II 

stāva vai egļu paaugas nevar veikt klasisko izlases cirti vai 

pakāpenisko cirti? Ieteikums tuvāk raksturot tās bērza 

audzes, kurās tiks īstenota kailcirte. 

 

  Plānā nav tāda nosacījuma, ka bērzu audzēs obligāti jācērt kailcirtes. 

Ir nosacījums, ka bērzu audzēs kā prioritāti izvēlēties kailcirti.  

Tātad, ja paredzama valdošās sugas maiņa, piemēram uz egli, arī bērzu 

audzēs izlases cirte netiek izslēgta. Cirtes veida izvēle bērza audzēs ir 

plānotāja izvēle balstoties un konkrētās audzes stāvokli dabā un plānoto 

atjaunošanos. 

 Nav viennozīmīgi vērtējams ierosinātā atteikšanās visos 

gadījumos no nekailcirtes mežos uz kūdras augsnēm, šādi 

   



nonākot nepārprotamās pretrunās ar velmi meža 

apsaimniekošanas modeļus pielīdzināt dabas procesu 

norisēm un arī pašreizējā FSC nacionālā standarta prasībām. 

Ieteikums precizēt kādās mežaudzēs uz kūdras augsnēm. 

 

Lēmums par cirtes veidu uz kūdras augsnēm tiek pieņemts konkrētajā 

vietā skatot mežaudzi dabā un vērtējot apsaimniekošanu ietekmējošos 

faktorus (atjaunojamā suga, augsnes nestspēja, u.c.).  

 Nav saprotami plāna projektā minētie izlases cirtes 

nosacījumi.  Vai kaut kur detalizētāki (izmērāmi) aprakstīts 

uzskaitītais raksturojums (vecuma dažādība, augstuma un 

caurmēru dažādības, sugu sastāvs, paaugas apjoms)? 

Savukārt vēja bojājumus nereti var mazināt veidojot „pārejas 

joslas”. Vai tiešām izlases cirtes plānotas tikai ceļmalās, 

pieņemot, ka tālāk no ceļa rekreācijas ekomeža funkcijas 

mainās, izzūd?  

 

   

 MAP minētie galvenās cirtes paņēmiena izvēles nosacījumi ir pietiekoši 

mežkopim vietai atbilstoša un profesionāla lēmuma pieņemšanai.  

 Pašreizējie izlases cirtes nosacījumi diemžēl nepārprotami 

virzās uz kailcirtes izvēli, kas nav saprotami, jo īpaši 

rekreācijas ekomežā. Ieteikums būtu plānā aprakstīt tikai 

iespējami precīzas situācijas kailcirtes pielietojumam, 

kopumā kā prioritāti izvēloties izlases cirtes mežsaimniecību.  

 

  Gandrīz visas audzes ( aptuveni 90% ), kas masīvā šobrīd nodrošina 

rekreācijas un dabas vērtības, ir radušās pēc kailcirtēm.  

Nav pamatota iemesla krasi mainīt apsaimniekošanas režīmu uz izlases 

cirtēm. 

 

 Rrekreācijas ekomeža “Vilkukalna-Krievu kalnu masīvs” 

piemērs, kā arī neviennozīmīgi vērtējamie citi gadījumi 

Latvijā, t.sk. Zemgales reģiona mežsaimniecībā, norāda par 

citu mehānismu nepieciešamību vai piemērošanos konkrētai 

situācijai. Jautājums vai aprakstītais komunikāciju 

mehānisms ir mērķis vai līdzeklis un vai tas ļauj izzināt 

vietējās sabiedrības, interešu grupu viedokļus, novērš 

   

MAP papildināts ar sabiedrības līdzdalības pasākumiem (7.p.) 



pārpratumus, konfliktus un meža apsaimniekošanu virza 

sabiedrībai akceptētā veidā. Ja attīstās konflikts un vietējās 

interešu grupas ļoti vēlas darba grupas procesu vai 

konsultatīvu platformu, lai pilnībā izdiskutētu jautājumus un 

iegūtu savstarpēju uzticību, tad šādi mehānismi ir 

jānodrošina, pieaicinot arī vietējās pašvaldības pārstāvjus. 

 

 PDF ar šo priekšlikumu vēlējās uzsvērt citu nepieciešamību - 

audzes veidošanu izlases cirtes mežsaimniecībai nākotnē, 

veicot krājas kopšanas cirti, piemēram, cik lieli atvērumi 

varētu tikt veidoti, kādā vecumā, kāda rīcība ar II stāva 

saglabāšanu, koku izvēles krājas kopšanas cirtē utt.? Ņemot 

vērā šī jautājuma nozīmību un to, ka tas nav aplūkots LVM 

Izlases ciršu vadlīniju projektā, jācer, ka tas tiks iekļaut 

vismaz šajā dokumentā. 

 

   

Atvērumu lielumu ierobežo LR normatīvie akti. Savukārt, 2. stāva un 

paaugas saglabāšanā pamata nosacījums ir to dzīvīgums (dzīvotspēja). 

 Priekšlikums bija balstīts uz redzējumu teritoriju izmantot 

plašāk, aicinot meklēt iespējas rekreācijas ekomežu izmantot 

arī aktīvākai rīcībai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai 

un atjaunošanai masīva un ainavu līmeņos, pieņemot, ka 

šādā teritorijā tas ir īstenojams vieglāk nekā ārpus ekomežu 

teritorijas. Papildu vēlamies atgādināt par LVM prezentācijā 

“LVM ekomežu apsaimniekošanas vadlīnijas” (A.Dudelis, 

17.09.2014) 6. un 7.slaidā “Principi meža apsaimniekošanā 

integrēt …. vai nodalīt” paustiem centieniem virzīties uz 

integrāciju, kas atbilst arī mūsdienu mežsaimniecības 

uzstādījumiem. 

 

  Meža masīva apsaimniekošanas plānā ietvertie apsaimniekošanas 

nosacījumi ir vērsti uz dabas, sociālo un ekonomisko interešu integrāciju. 

 Kailcirtes izmantošana visās mežaudzes, nevērtējot uz 

dažādās mežu ekoloģijas īpatnības, pat ar dabas un meža 

  Kailcirte nav vienīgais meža apsaimniekošanās plānā minētais galvenās 

cirtes veids. Galvenās cirtes veida izvēle un cirsmu izvietojuma telpā 



ilglaicībai raksturīgo struktūru saglabāšanu, neatbild uz 

jautājumu – koku ciršanas intensitāte telpā un iekšējā audzes 

attīstības īpatnības.  

 

nosacījumi ir pamatoti apsaimniekošanas plānā. 

 

 Rosinot šo priekšlikumu, PDF vēlējās norādīt arī par 

nepieciešamību precizēt teritorijas vienkāršotus 

kvantitatīvos, kvalitatīvos indikatorus nākotnes perspektīvai, 

piemēram, kopējā teritorija pieaugs vai samazināsies; vai tiks 

savienota ar citu teritoriju; iekšēji teritorijas mežaudžu 

sadalījuma pēc mērķiem prognozētās izmaiņas; vai 

rekreāciju vietu skaits pieaugs; ceļu tīkla raksturojums 

rekreācijas vajadzībām, nākotnes tendences; vai “dabas 

objektu” īpatsvars pieaugs utt. Par nākotnes perspektīvu 

nepieciešams vienoties arī ar vietējo sabiedrību. Informācijas 

trūkums, t.sk. par teritorijas nākotnes veidolu, ir radījis ļoti 

daudz pārpratumus, diemžēl līdz pat viedoklim, ka LVM 

trūkst redzējuma par teritorijas attīstību rekreācijas 

nodrošinājumam un teritorijas apsaimniekošana balstās tikai 

un vienīgi uz periodā nepieciešamā koksnes resursu ieguves 

apjomu. 

   

Sagatavotais ekomeža MAP nodrošina Vilkukalna – Krievu kalna  

izmantotās mežu vērtības (pirmkārt jau koksnes un rekreācijas) arī 

nākotnē. 

 Ekomeža teritorijas apvienošana ar blakus esošām teritorijām tiks 

vērtēta. 

LVM ir uzsācis darbu, lai attīstītu teritorijas rekreācijas vērtības 

kvantitatīvo un kvalitatīvos indikatorus. 

 


