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11.00 – 12.00 
Rekreācijas ekomeža Vilkukalna-Krievu kalna plānotā 

apsaimniekošana. 
Ilgonis Rozītis 

12.00 – 12.30 
2015. gada cirsmu plānojums. 
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12.30 – 16.00 Objektu apskate dabā. 

~16.30 Apspriedes noslēgums 



LVM EKOMEŽU 

APSAIMNIEKOŠANAS VADLĪNIJAS 



Saturs 

1. LVM meža apsaimniekošanas plānošana īsumā 

2. Ekomežu (rekreācijai) izveidošana un apsaimniekošana 

3. Sabiedrības līdzdalības pasākumi 

4. Galvenās cirtes paņēmienu izvēle 



LVM meža apsaimniekošanas stratēģijas nozīmīgākie 

mērķi 
• palielināt apsaimniekojamo kokaudžu vērtību, 

• kļūt par stabilu un prognozējamu partneri saviem klientiem, piegādātājiem un 

pakalpojumu sniedzējiem (koksnes produktu plūsmas ilgtspēja), 

• apsaimniekot mežu līdzsvarotā un Latvijas sabiedrības akceptētā veidā. 

• saglabāt dabas daudzveidību un samazināt saimnieciskās darbības ietekmi uz 

vidi. 

• Vairāk www.lvm.lv 



Meža vērtības 

• Koksnes produkti 

• Citi meža resursi, produktu un pakalpojumi: 

• Sugas un dzīvotnes, 

• Rekreācija – takas, atpūtas vietas, 

• Medījamie dzīvnieki, 

• Ūdens un augsnes aizsardzība, 

• Zemes dzīles 

• U.c. 

 



Principi meža apsaimniekošanā: Līdzsvars 



Principi meža apsaimniekošanā: Integrēt… 

Koksne 

Rekreācija 
Sugas, 
biotopi 



……vai nodalīt? 

Koksne 

Rekreācija Sugas, 
biotopi 



Tomēr - integrēt 

Koksne 

Rekreācija 
Sugas, 
biotopi 



Vides, t.sk. sociālo mērķu integrēšana meža 

apsaimniekošanā 
1. Atšķirīgi apsaimniekojamas teritorijas - Ekomeži 

(dabai,rekreācijai), medņu riesti: 
• atšķirīgi nosacījumi darbību apjomam un izvietošanai, 

• termiņa ierobežojumi u.c. nosacījumus dabas aizsardzībai un rekreācijai nozīmīgās 
teritorijās, 

2. Audžu apsaimniekošanas mērķis: 
• mērķim atbilstošam darbību paņēmieni, veids, 

• 4 grupas. 

3. Cirsmu veidošana: 
• Cirtes paņēmiens 

• Cirsmu forma (veidols), 

• Dabiskās struktūras elementu saglabāšana 

4. Saudzīga mežizstrāde: 
• augšņu un ūdens aizsardzības pasākumi 

• dabas aizsardzības pasākumi 

 



Ekomežu (rekreācijai) izveidošanas kritēriji 

 

• LVM apsaimniekoto sabiedrībai nozīmīgo vietu - atpūtas un izziņas objektu 

klātbūtne; 

• vietējai sabiedrībai nozīmīgas rekreācijas iespēju teritorijas: 

• ainaviski vērtīgas teritorijas; 

• 50 līdz 5 000 ha vienkopus 

 



Apsaimniekošana ekomežos (rekreācijai) 

• Nozīmīgākie nosacījumi: 

• par 70 gadiem vecākas audzes vismaz 20% audžu, bet skuju koku ekomeža* 

teritorijā - vismaz 30% audžu.  

• Kailcirtes: 

• neregulāras formas,  

• Max. 5 ha; 

• ne tuvāk par 100 m no izcirtuma vai mežaudzes, kuras augstums ir mazāks par 6 m, ja 

plānotās cirsmas un minētā izcirtuma vai jaunaudzes kopējā platība pārsniedz 5 ha;  

• var noteikt papildus nosacījumus dabas vai rekreācijas vērtību saglabāšanai. 

 



Cirsmu veidošana un saudzīga mežizstrāde. 

1. Cirsmas veidošana: 

• Vizuālās kvalitātes aspekti – rekreācijas mežos un mežaudzēs, kas robežojas ar 

autoceļiem, 

•  Kailcirtes ekomežos: 

• pēc iespējas neregulāra forma, 

• platība nepārsniedz 5 ha, 

• attālums starp kailcirtes malām un/vai saglabājamiem dabiska meža struktūras elementiem - 

ekoloģisko koku grupām, nepārsniedz 100m; 

• Dabiskās struktūras elementu saglabāšana 

• Koku grupas, 

• Apauguma saglabāšana ap avotiem, alām, mitrām ieplakām utt., 

• Pameža saglabāšana 

Vidējā kailcirtes platība LVM (2008-2013) 1,8-2,0 ha. 

 

 



Mežaudzes apsaimniekošana atbilstoši 

mērķim 

Dabas aizsardzībai: 

• bioloģiskās daudzveidības saglabāšana neiejaucoties vai 
veicot biotehniskos pasākumus (pazīme nogabala datos – 1) 

• bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ar nebūtisku koksnes 
ieguvi (2) 

Koksnes ražošanai (u.c. produktu): 

• koksnes ražošana ar papildus vides/sociālajiem nosacījumiem 
(3) 

• koksnes ražošana (4) 

Neskaidrs, nenoteikts mērķis (5) 



Sabiedrības līdzdalības pasākumi. 

• MAP kopsavilkuma (arī papildinājumu) publicēšana www.lvm.lv  

• sabiedrības interešu grupu (ieinteresēto pušu) pastāvīga 

apzināšana un uzturēšana,  

• informēšana par būtiskām izmaiņām LVM meža apsaimniekošanas 

apjomā un metodēs, 

• saņemto priekšlikumu izvērtēšana, konsultēšanās un atbildes 

nodrošināšana. 

http://www.lvm.lv/


Plānošana un apspriešana  

Vērtējums, 

analīzes 

Plāns, plāna 
kopsavilkums 

Izpilde 

Apspriešana 

Priekšlikumi 

Izvērtēšana 



Meža apsaimniekošanas režīmi 

• Tradicionālais (vēsturiskais) - pieaugušas mežaudzes cērt kailcirtē, pēc 

nociršanas atjauno un veic jaunā meža kopšanu un retināšanu. 

 





Meža apsaimniekošanas režīmi 

• Tradicionālais (vēsturiskais) - pieaugušas mežaudzes cērt kailcirtē, pēc 

nociršanas atjauno un veic jaunā meža kopšanu un retināšanu. 

• Mežaudzes atstāj dabas aizsardzībai  

• Izvērtējot līdzšinējo pieredzi, LVM meklē alternatīvas meža 

apsaimniekošanas iespējas, kas: 

• nodrošinātu mežaudžu ražību, un vienlaicīgi 

• būtiski neietekmētu mežaudzes rekreācijas nozīmību un bioloģisko daudzveidību 

ainavas mērogā. 

•  (LVM DG – Izlases ciršu plānošanas vadlīnijas) 

 



Alternatīva meža apsaimniekošanas iespēja 

Viena no šādām iespējām ir - mežaudzēs cērt izlases cirtes: 

• jaunās audzes izveidošanu zem vecās audzes vainaga - pakāpeniskā 

izlases cirte vai, 

• nodrošinot pastāvīgu vainagu klāju - regulētā izlases cirte. 

 

• Lēmums GC pa cirtes paņēmienu: 

• Normatīvie akti 

• Novietojums (SNV, ekomežs, takas u.c.) 

• Audzes struktūra 

• Atjaunojamā suga 



Ilgonis Rozītis, izpilddirektors, 

Zemgales mežsaimniecība  

17.09.2014. 

Rekreācijas ekomeža «Vilkukalna-Krievu kalnu masīva» 
apsaimniekošanas plāna izmaiņas 



SATURS 
 Zemgales mežsaimniecības raksturojums 

 Ekomeži rekreācijai Zemgales mežsaimniecībā 

 Zerus-Īles masīva ekomeži 

 Mežaudžu sadalījums pēc valdošās sugas un valdošo sugu sadalījums vecuma klasēs 
Zemgales MS 

 Mežaudžu sadalījums pēc valdošās sugas un valdošo sugu sadalījums vecuma klasēs un 
pa AATVilkukalna-Krievu kalnu masīvā 

 Masīva mežaudžu vēsturiskie aspekti 

 Rekreācijas meža «Vilkukalna-Krievu kalnu masīvs» apsaimniekošana 

 Apsaimniekošanas nosacījumi 

 Apsaimniekošanas pasākumi «Vilkukukalna-Krievu kalnu masīvā» 2010.-2014. 

 Plānotie apsaimniekošanas pasākumi «Vilkukalna –Krievu kalni masīvā» 2015.-2016. 

 Vietējo iedzīvotāju 5.09.sapulces konstruktīvie ieteikumi, kas attiecas uz «Vilkukalna 
–Krievu kalni masīva» apsaimniekošanu 

 Aktualizētie rekreācijas ekomeža «Vilkukalna-Krievu kalnu masīva» individuālā 
apsaimniekošanas plāna nosacījumi 

 Priekšlikumi aktualizētā apsaimniekošanas plāna nosacījumiem 



ZEMGALES MEŽSAIMNIECĪBAS RAKSTUROJUMS 

 Kopējā platība: 155.1 t /ha 

Mežs – 140 t /ha, 90% 

 Citas meža un nemeža zemes – 15.1 t/ ha, 10% 

 Mežu dalījums pa apsaimniekošanas mērķiem : 

1. un 2. mērķis – dabas aizsardzība – īpatsvars 14.5% no 

mežu platības 

3. mērķis – koksnes audzēšana ar pap. nosacīj. rekreācijai 

un vides aizsardz. – 14.1% 

4.mērķis – koksnes un citu produktu ražošana – 69.8% 

  



 Karte + kartes info 



 Skaits - 23gab. 

 Platība: 

 Kopējā – 12 985ha 

Max - 4331ha 

Min – 49.5ha 

 Apsaimniekošanas plāni - 11 gab. 

 70 gadus un vecāku audžu īpatsvars – 53.3% no 

kopējās ekomežu rekreācijai mežaudžu platības 

 SNV vietu skaits: 

 Kopējais - 58 gab.  

 ekomežos rekreācijai – 23 gab. 

 

EKOMEŽI  
REKREĀCIJAI 



23.GAB 



Lielplatones skolas sporta taka «Tīsi» 

Dabas takas 17 gab.  



29 

Atpūtas vietas - 30 gab. 

Atpūtas vieta “Zaķu pļava” DP “Vilce”  





Apskates objekti - 10gab.  

Pilskalns DP «Vilce», Z 



LIELĀKAIS REKREĀCIJAS EKOMEŽS LOŽMETĒJKANS-
ZIEMASSVĒTKU KAUJAS VIETAS 4331HA 



Ložmetējkalna skatu tornis 









Kartavkalni 



Elles kalns 



 

ZEBRUS-ĪLES MASĪVA EKOMEŽI 
 

Dobeles un Auces novados izvietotajā  Zebrus-Īles teritorijā ir 

izveidoti 5 ekomeži un to kopējā platība sastāda 18% no visu 

ekomežu platības Zemgales mežsaimniecībā.  

 



ZEBRUS-ĪLES MASĪVA EKOMEŽI 

 
 SPĀRNU MASĪVS 314 HA 

 SILAKALNA MASĪVS 456 HA 

 POKAIŅU MASĪVS 635 HA 

 ZEBRUS MASĪVS 1058 HA 

 VIKLKUKALNA-KRIEVU KALNA MASĪVS 2971HA 

 

 KOPĀ 5443 HA 



 

 

 

 
LVM NOTEIKTĀS EKOMEŽU TERITORIJAS 

 UN NOVADU NOTEIKTĀS AIZSARGĀJAMĀS 
 VAI REKREĀCIJAS TERITORIJAS / Pēc teritorijas 

plānojumiem / 
 



MEŽAUDŽU SADALĪJUMS PĒC VALDOŠĀS SUGAS 
ZEMGALES MEŽSAIMNIECĪBĀ 

47,0% 

21,6% 

0,2% 

0,4% 

23,6% 

2,7% 

3,7% 

0,7% 

0,1% 

 Priede

 Egle

citi skuju koki

 Ozols

 Osis

citi citie lapu koki

 Bērzs

 Melnalksnis

 Apse

 Baltalksnis

citi mīkstie lapu koki



VALDOŠO SUGU SADALĪJUMS  
VECUMKLASĒS ZEMGALES 

MEŽSAIMNIECĪBĀ, HA 
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MEŽAUDŽU SADALĪJUMS PA VALDOŠAJĀM SUGĀM  
VILKUKALNA- KRIEVU KALNU MASĪVĀ 

37% 

28% 

31% 
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Bērzs

Melnalksnis
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Citas sugas



VALDOŠO SUGU SADALĪJUMS VECUMA KLASĒS 
 VILKUKALNA- KRIEVU KALNU MASĪVĀ 
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VALDOŠĀS SUGAS PA AUGŠANAS APSTĀKĻU TIPIEM  
VILKUKALNA- KRIEVU KALNU MASĪVĀ - BŪTISKI ATJAUNOŠANĀS 

VEIDA IZVĒLEI 
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KĀDĀ VEIDĀ IZAUDZĒTI ESOŠIE MEŽI? 

 

KĀDS IEPRIEKŠĒJAIS CIRTES VEIDS? 

Masīva mežaudžu  
vēsturiskie aspekti 



IZCIRTUMI PIRMSKARA TOPOGRĀFISKAJĀ KARTĒ VILKUKALNA KRIEVU-KALNU 
MASĪVĀ 

SKATĪT 65.; 66.; 67.KVARTĀLUS 



MEŽAUDŽU PAŠREIZĒJAI STĀVOKLIS 
  65.;66.;67 MEŽA KVARTĀLI 

 



Izcirtumi Īles-Zebrus masīvā 1930.g. 



Izcirtumi Īles-Zebrus masīvā 1930.g. 



1939.gada meža ierīcībā paredzēts 10.gados 

 Īles novadā nocirst: 

Galvenā izmantošanā 350 ha jeb 75 tūkst.m3  Starpcirtē 52 tūkst.m3  

 



 

 

Vispārējā saimniecības plānā 1939.gada ierīcībā 

redzams, ka :  
  

Priedes saimniecībā pieņemta kailcirte. Cirsmu platums 50-60 

metri. Piesliešanās tieša, termiņš 5 gadi. 

Egles saimniecībā pieņemta kailcirte ar platumu 50-60 metri un 

pakāpeniskās cirtes( tās projektē, ja audze ir aizsargāta no vēja 

un kur sagaidāma laba atjaunošanās ar paaugu ) 

Lapu koku saimniecībā pieņemtais cirtes veids ir kailcirte ar 

cirsmu platumu 60-100 metri. Piesliešanās tieša, termiņš 2-5 gadi.   
 





Pēc 1939.gada ierīcības paredzēts 10.gados atjaunot 

izcirtumus-   

339 ha – dabiskā atjaunošanās; 

 121 ha – mākslīgā atjaunošanās;  

kopā apmežot paredzēts 460 ha izcirtumu. 

 



INDIVIDUĀLIE REKREĀCIJAS MEŽA 
APSAIMNIEOŠANAS PLĀNI 

 VISIEM 5 EKOMEŽIEM, KAS IZSTRĀDĀTI 2010.GADĀ GALA TERMIŅŠ 2014.GADS. 

 PĒC VIENOŠANĀS AR «Zebrus draugiem «» 2012.GADĀ JAUNI PLĀNI  SPĀRNU 

EZERAM, VILKAKALNA –KRIEVU KALNI MASĪVAM AR PASTIPRINĀTU 

AIZSARDZĪBAS REŽĪMU.  

 UZ ŠO BRĪDI, LĪDZ DABAS VĒRTĪBU INVENTARIZĀCIJAI, PAPILDUS MEŽA 

AIZSARDZĪBA ,KURU NEUZLIEK LIKUMDOŠANA, BET ESAM UZŅĒMUŠIES PĒC 

SABIEDRĪBAS INTEREŠU GRUPU INICIATĪVAS (aizliegta galvenā cirte, aizliegta 

kailcirte) VILKUKALNA-Krievu KALNU MASĪVĀ SASTĀDĀS 662 HA NO KOPĒJĀS 

2971 HA. 

 

 

 



REKREĀCIJAS MEŽA 
VILKUKALNA-KRIEVU KALNU 
MASĪVS APSAIMNIEKOŠANA  

APSTIPRINĀTS REKREĀCIJAS MEŽA «VILKUKALNA-KRIEVU KALNU MASĪVS « 

INDIVIDUĀLAIS APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS 2012.-2016.GADAM /2011.GADA 1.DECEMBRĪ / 

 

KOPĒJĀ PLATĪBA 2970 HA 

TAJĀ SKAITĀ 2660 HA MEŽS 

70 GADUS UN VECĀKAS MEŽAUDZES 1312 HA jeb 49.3% 





PLĀNOTĀ CIRŠANA  UN CIRŠANAS 
IEROBEŽOJUMI PĒC PLĀNA 

137 HA - AIZLIEGTA MEŽSAIMNIECISKĀ DARBĪBA   

245 HA - AIZLIEGTA GALVENĀ CIRTE ( no tiem 222 ha saskaņā ar biedrības 

«Zebrus draugi «ierosinājumu ) 

599 HA -  AIZLIEGTA KAILCIRTE (no tiem 440 ha saskaņā ar biedrības «Zebrus 

draugi «ierosinājumu ) 

 

200 HA - MAX PIEĻAUJAMĀ GALVENĀS CIRTES PLATĪBA PLĀNA DARBĪBAS LAIKĀ 

2012.-2016.GADAM. 



  Prioritāte-  

 nodrošināt apmeklētāju drošību  

 kultūrvēsturisko un aizsargājamo dabas vērtību aizsardzību 

 unikālo reljefa formu saglabāšanu 

 augstvērtīgu ainavu veidošanu 

 Plānojot Galveno cirti Neitrālajā zonā prioritāte ir Izlases cirtes 

 Cērtot Galveno cirti, nav pieļaujama cirsmu koncentrācija. Katru gadu galvenajā cirtē izcērtams 
ne vairāk kā 5 % no pieaugušām audzēm, kas vecākas par 70 gadiem un kur atļauta galvenā cirte 

 Mežizstrādi veikt ziemas sezonā 

 Kokmateriālu sagatavošanu izlases cirtēs veikt ar rokas darba motorinstrumentiem 

 Kokmateriālu pievešanu un izvešanu veikt sala apstākļos un izmantot mazas kravnesības 
pievešanas tehniku  

 Veicot Izlases cirtes, izcērtamā krāja nedrīkst pārsniegt 20% no valdaudzes krājas, ievērojot „ 
Papildus nosacījumus ainavas veidošanai”  A/s LVM noteiktajās kvalitātes prasības izlases ciršu 
veikšanai. Nākošais Izlases cirtes paņēmiens atkārtojams ne ātrāk kā pēc 10 gadiem. 

 

APSAIMNIEKOŠANAS NOSACĪJUMI 



VILKUKALNA-KRIEVU KALNU EKOMEŽĀ VEIKTIE MEŽA 
APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMI 2010.-2014.  

 2010.gads - Kopšanas cirte 37.5 ha 

 2011.gads - Galvenā cirte ( kailcirte ) 11.8 ha 

            Kopšanas cirte 17.5 ha 

 2012.gads - Ciršana nav veikta 

 2013.gads - Galvenā cirte ( izlases cirte ) 12 ha 

 2014.gads - Ciršana nav veikta   

 Atjaunošana: 

 Priede- 36 ha, Egle 32 ha, Ozols 3.4 ha, Bērzs 7 ha, Melnalksnis 3 ha; 

  kopā atjaunots 81.5 ha meža 

 Jaunaudžu kopšana - 215 ha 



Rekreācijas masīvā atrodas 6 SNV : 

 Sesavas ezers - atpūtas vieta   

 Ružu ezers - atpūtas vieta  

 Vilku kalns - atpūtas vieta  

 Krievu kalni - atpūtas vieta  

 Māras birzs  - 2012.-2013.gadā pēc vietējo iedzīvotāju priekšlikuma 

izveidota vieta  

 Īles bunkurs  – atjaunots vēsturisks objekts    

SABIEDRĪBAI NOZĪMĪGĀS VIETAS, TO 
UZTURĒŠANA 



Vēsturisks objekts -Īles 

bunkurs 



Vēsturisks objekts - Īles 

bunkurs 



 Liepu ceļa posms 1.3 km 

 Ciematu ceļš 3.5 km 

 Staņu ceļš 2.5 km 

 Vecais Slagūnes ceļš 2.1 km 

 Lūšu ceļš 1 km 

 

 Kopā 10.4 km masīvā 

 

MEŽA CEĻU BŪVE UN REKONSTRUKCIJA UN 
MELIORĀCIJAS SISTĒMU RENOVĀCIJA VILKUKALNA-

KRIEVU KALNU MASĪVĀ 



MEŽA MELIORĀCIJU SISTĒMU MELIORĀCIJA 

 Ružu masīva meliorācijas sistēmas renovācija  

 667 ha platībā;  

 grāvju garums 23 km  

 



VILKUKALNA-KRIEVU KALNU EKOMEŽĀ 
PLĀNOTIE MEŽA APSAIMNIEKOŠANAS 

PASĀKUMI 2015.-2016.  

 Atjaunoto platību agrotehniskā kopšana 31ha 

 Jaunaudžu kopšana 2015.– 27 ha; 2016.-50 ha 

 Meža ceļu rekonstrukcija 2016. – Ružu ceļš 5 km 

 SNV uzturēšana 

 



2016.GADĀ PAREDZĒTA RUŽU CEĻA  
REKONSTRUKCIJA 5 KM GARUMĀ 



 Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu – dzelzceļa uzbērums no 1.Pasaules kara 

 Ciršanas atliekas, cik iespējams jāizvāc 

 Neveidot Egļu monokultūras, veidot mistraudzes 

 Sabiedrībai nozīmīgu vietu tuvumā, meža ceļu, taku, riteņbraucēju celiņu 

malās, ogotāju un sēņotāju apmeklētās vietās nepieciešams veidot izlases 

cirtes 

 Gatavojot augsni neveidot dziļas vagas 

 Palielināt bojātu koku ciršu īpatsvaru, izvācot pielūžņojumu. 

VIETĒJO IEDZĪVOTĀJU 5.09.SAPULCES KONSTRUKTĪVIE 
IETEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ VILKUKALNU-KALNU 

MASĪVA MEŽA APSAIMNIEKOŠANU 



REKREĀCIJAS MEŽA «VILKUKALNA-KRIEVU KALNU MASĪVS « 
INDIVIDUĀLĀ APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNA AKTUALIZĒTIE NOSACĪJUMI 2015.-

2019.GADAM 

 GC apjoms 5% no meža platības 5 gados 

 GC paņēmiena izvēle – atbilstoši meža tipam un audzes struktūrai (sugas, 

paauga, 2. stāvs):  

 Ainaviskas kailcirtes (novietojums, forma, struktūras elementi, platībai 

otršķirīga nozīme) – mežos uz kūdras augsnēm un priežu audzēs (arī 

nabadzīgais Dm), saglabājot paaugu. 

Neveikt regulētās izlases cirtes priežu damaksnī un audzēs uz kūdras 

augsnēm 

 Bērzu audzēs kā prioritāte uzskatāma kailcirte 

 Regulētās izlases cirtes –egļu damakšņos un vēros, ja audze ir aizsargāta 

no vēja un kur sagaidāma laba atjaunošanās ar paaugu, pie sabiedrībai 

nozīmīgām vietām, riteņbraucēju taku tuvumā, ogotāju un sēņotāju 

apmeklētās vietās. 



 Lapu koku audzēs veikt dabisko meža atjaunošanu; 

 Skuju koku audzēs: 

 Priede – atjaunot stādot; 

 Egle – veidot mistrotas audzes, stādot līdz 1000 egles stādus uz ha; 

 Augsnes gatavošanu veikt audzēs, kur plānota priedes vai egles stādīšana. Augsnes 

gatavošanā vagas veidot līdz 15 cm dziļas; 

 Jaunaudžu kopšanu veikt veidojot mistrojuma audzes, priežu audzēs mistrojumu 

veidot ar egli ierobežotā apjomā; 

 Krājas kopšanas ciršu un bojāto koku ciršanai palielināt apjomu 

 Noteikt mežizstrādes ierobežojumu: 1.4.-30.9. 

 Veikt ciršanas atlieku izvākšana no kailcirtēm uz minerālaugsnēm 

 Pievešanas ceļi un krautuves jāierīko tā, lai netiktu bojāti tūristu takas, reljefa 

formas un dabas objekti, pievešanas ceļi jāveido pa mazākā apauguma vietām, 

krautuvēm iespēju robežās izmantojami jau esošie laukumi un no meža brīvās 

vietas. 

 

 

 

 



 Ceļu tīkla uzlabošana – jāvērtē iespējas iekļauties ceļu trasē līdz 12 m 

 Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu 

 Izvērtēt esošo zonējumu un mainīt saskaņā ar mežaudzes apsaimniekošanas 

mērķiem  

 Platībās, kur atļauta mežsaimnieciskā darbība, kā prioritāti izvirzīt: apmeklētāju 

drošību, kultūrvēsturisko un aizsargājamo dabas vērtību aizsardzību, unikālo 

reljefa formu saglabāšanu, ainavu veidošanu, ņemot vērā reljefu, esošo tūrisma 

taku tīklu, ceļus, atpūtas vietas. 

 

 

 



Cirsmu plānojums 2015. gadam Vilkukalna-
Krievukalna ekomežā 

Jāzeps Zdanovskis plānošanas izpilddirektors 

Tērvete 17.09.2014 



Saturs 

• 2015.gada ciršanas apjomi 

• Cirsmu izvietošanas principi ekomežā, sabiedrības ieguvumi 

• Ciršanas ietekme uz veco audžu īpatsvaru 
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2015.gadā plānotie cirtes apjomi 
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Cirtes veids Cirtes izpildes veids 
Mežizstrādes  
gads 

Plānošanas 
vienība  Platība ha 

Galvenā cirte Kailcirte 2015 12620 11.7 

Galvenā cirte Izlases cirte 2015 12620 21.0 

Starpcirte Krājas kopšanas cirte 2015 12620 128.0 



Pirms 75 gadiem plānotie cirtes apjomi 
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Cirtes veids Cirtes paņēmiens 
Mežizstrādes  
gads Plānošanas vienība  Platība ha/m3 

Galvenā cirte Kailcirte 1928-1938 Īles meža novads 486/82538 

Galvenā cirte Pakāpeniskā izlases cirte 1928-1938 Īles meža novads 11443 

Starpcirte Krājas kopšanas cirte 1928-1938 Īles meža novads 21462 
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Galvenā cirte kopā 33 ha 



Galvenās cirtes veids-kailcirte 
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Galvenās cirtes veids- izlases cirte 
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Krājas kopšanas cirte 2015 
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 Sanitārās izlases cirtes 2013-2015 
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Cirsmu plānošanas principi ekomežā 

˂100 m 
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Vietējo iedzīvotāju priekšlikumu iekļaušana 2015. gada cirsmu 
plānojumā 

• Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu – 
dzelzceļa uzbērums no 1.Pasaules kara 

• Ciršanas atlieku savākšana 
• Neveidot Egļu monokultūras, veidot 

mistraudzes 
• Meža ceļu, taku, riteņbraucēju celiņu 

malās, ogotāju un sēņotāju apmeklētās 
vietās nepieciešams veidot izlases 
cirtes 
 

• Gatavojot augsni neveidot dziļas vagas 
• Palielināt bojātu koku ciršu īpatsvaru, 

izvācot pielūžņojumu. 
 

• Mežizstrādes norādījumi (augsti celmi 
gar uzbērumu) 

• Paredzam mežizstrādes norādījumos 
• Atjaunošanas norādījumos 

 
• Izlases cirtes egļu Dm, Vr ar paaugu 

 
 

• Atjaunošanas norādījumos 
 

• Būtiski palielināts KKC apjoms (128 ha) 
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Pieaugušo audžu īpatsvars pēc ciršanas  

Pieaugušās audzes 
kopā  

Aizliegta Galvenā 
cirte 

Pieļaujama Galvenā 
cirte 

Pieļaujamais izcērtamais 
apjoms gadā 5% 

2015.gadā plānots nocirst 
kailcirtē 

ha ha ha ha % ha % 

1312 320 992 49.6 5 11.7 1.2 



Paldies par Jūsu ieguldījumu apsaimniekošanas 

plāna pilnveidē  ! 
j.zdanovskis@lvm.lv 



         
• http://www.mammadaba.lv/; 
• http://www.lvm.lv/lat/atputa/mammadaba/; 

 

 Paldies par uzmanību! 

 
LŪDZU PRIEKŠLIKUMUS  

AKTUALIZĒTĀ APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNA NOSACĪJUMIEM! 
 
 
 
i.rozitis@lvm.lv 
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