
Ko darīt, ja izaudzis „brāķis”?
Jaunumi

 

nO PiEREDZES PŪRa
• Uzmanīsimies no mušmirēm

PaR mEDībām  

SaimniEKOJam mEžā

nOtiKumu mOZaīKa

aR mEžu SiRDī

PaSaulē

PRaKtiSKi PaDOmi

2.
  -

  3
. l

pp
.

6.
  -

  7
. l

pp
.

8.
  -

  9
. l

pp
.

10
.  -

  1
1.

 lp
p.

4.
  -

  5
. l

pp
.

12
 . -

  1
3.

 lp
p.

14
.  -

  1
5.

 lp
p.

• Izmaiņas koku ciršanai 
   ārpus meža

• Meža ugunsgrēku statistika

• Plantāciju meži Dzintras un Jāņa 
Valdmaņu īpašumā „Birzes”

• Kas pamudināja Bārbelē 
mežizstrādes darbos izmantot 
mazgabarīta mežtehniku?

• Alfons Grīnfelds: „Mežs ir mans 
mūžs, mans darbs, mana mīlestība, 
mana atpūta, jo bez meža es 
nevaru iztikt.”

• No maza putnēna par gudro pūci

• Mežaparkā orientējas meža nozarē

• Latvijas mežzinātnes dienas

• Igauņi darbus organizē pārdomāti

• Zviedrijas pieredze koksnes 
pelnu izmantošanā meža 
apsaimniekošanā

• Apšu hibrīdu īscirtmeta plantācijas 
– viena no alternatīvām neiz-
mantotu lauksaimniecības zemju 
apsaimniekošanā

• Kā labāk pārdot cirsmu?

ŠaJā numuRā:

(Turpinājums 9. lpp.)

• Mednieki mācās, kā pareizāk 
apsaimniekot medījamo dzīvnieku 
populācijas

Kad pēc mežaudzes nociršanas kailcirtē jāveido jauna audze, saprātīgs saimnieks rūpīgi apdomā, ko 
vēlas sasniegt, kāds būs nākotnes audzes veidols. taču nereti, saņemot mežu mantojumā vai arī to 
iegādājoties no jauna, nākas secināt, ka ne visas vietas ir tādas, kādas mēs tās vēlētos redzēt. 

Nereti vienā nogabalā aug 
koki ar visai atšķirīgu augšanas 
ilgumu. Kad apse jau izaugusi 
un tās kvalitāte sāk mazināties, 
priedei vēl tikai augt un augt. 
Citviet nereti pirms gadiem 
trīs   desmit veiksmīgi iestādītā 
egle turpmākajos gados nav 
savlaicīgi izretināta (bet stādīja 
dažbrīd pat 6000–7000 gab./
ha!)  . Pašreizējos apstākļos pār
mērīgā blīvuma dēļ koki vairs 
nespēj veidot normālus ikga
dējos pieaugumus. Ja arī spe
ciālists neko nespēj ieteikt stā
vokļa uzlabošanai, secinājums 
viens – iznācis „brāķis”... Meža 
likumdošana nekādu viedokli 
saimniekam neuzspiež, tikai 
atstāj izvēles iespēju šādas au
dzes nocirst rekonstruktīvajā 
cirtē. 

KāDOS gaDīJumOS 
mEžauDZES atZīStamaS PaR 

nEPRODuKtīvām?
MK Noteikumi par koku 

ciršanu meža zemēs Nr.892 no
saka vairākus gadījumus, kādos 
mežaudzes atzīstamas par ne
produktīvām. Pirmkārt, tādas 
ir retaines, kur audžu šķērslau
kums mazāks par kritisko. Ne
reti gadās, ka sākumā vējš audzi 
tikai nedaudz „papluinījis”, un 
postījums izvākts sanitārajā iz

lases cirtē, bet tad gāzts vēl un 
vēl... Atlikušās audzes krāja, arī 
ciršanas vecumu sasniedzot, 
būs ļoti neliela, tādēļ saimnie
kam jāpieņem lēmums, vai ir 
vērts to tik ilgi saglabāt.

Pie šīm audzēm pieskaitā   mas 
arī jaunaudzes līdz 6 m augstu
mam, ja tajās vairāk nekā 60 % 
kociņu ir meža dzīvnieku, ku
kaiņu vai slimību bojāti.

Tāpat par neproduktīvām 
uzskatāmas konfliktaudzes – 
priežu, egļu un bērzu audzes 

pēc 40 gadu sasniegšanas, ku
rās apšu un baltalkšņu pie
mistrojums lielāks par 40% no 
kopējās audzes krājas. Minētās 
sugas 40 gados jau ir sasniegu
šas savu tehnisko gatavību. Au
dzējot šos kokus līdz valdošās 
sugas ciršanas vecuma sasnieg
šanai, tie būs pilnībā zaudējuši 
savu kvalitāti. Savukārt, ja visas 
šīs audzes apses un baltalkšņus 
izvāks krājas kopšanas cirtē, iz
veidosies retaine. 

mEža īPaŠniEK, nOSKaiDRO, vai vēl iESPēJamS 
PiEtEiKtiES EiROPaS SaviEnībaS (ES) atbalStam!

Tuvojas noslēgumam pieteikšanās ES atbalsta saņemšanai 
mežsaimniecībā. LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu 
centrs (MKPC) ir apzinājis platības privātajos mežos, kas 

atbilst ES atbalsta saņemšanas nosacījumiem. 
Meža īpašnieki vēl var paspēt pieteikties un īstenot kādu no 

pasākumiem – 
jaunaudžu kopšanu, nākotnes koku kopšanu un 

atzarošanu, mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu, jaunu 
instrumentu iegādi šo darbu veikšanai un vējgāžu, 

ugunsgrēku platību atjaunošanu. 

Aicinām meža īpašniekus sazināties ar MKPC nodaļu 
darbiniekiem, lai noskaidrotu, vai varat pieteikties ES 

atbalstam!
 

 Jūs varat zvanīt vai rakstīt e–pastu (kontakti Čiekurā 16.lpp. 
vai www.mkpc.llkc.lv sadaļā „Kontakti”) uz tām MKPC 

nodaļām, kur atrodas jūsu īpašums.

rudens
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iestājies rudens, sākas 
meža darbi 

Iestājies rudens − krāsains, ba
gāts un reizē arī nedaudz skumjš. 
Aizvadīta notikumiem bagāta 
vasara, par tiem neliels ieskats 
šajā izdevumā.     

Kokiem iekrāsojušās lapas, 
iestājies labākais laiks meža dar
biem. Meža īpašnieki sāk inte
resēties par cirsmu pārdošanu. 
Te gan derētu atcerēties latviešu 
sakāmvārdu „Septiņreiz nomēri, 
vienreiz – nogriez”. Jāatceras, ka 
pirms pārdošanas noteikti jāie
zīmē cirsma un jāizmēra koki, 
jānovērtē „preces” kvalitāte un 
daudzums kubikmetros, kā arī 
pie reizes jānoskaidro aptuvenā 
tirgus cena. Ja pašiem nav piere
dzes, iesaku nežēlot līdzekļus un 
izmantot zināmu un uzticamu 
konsultantu palīdzību, tas no
teikti atmaksāsies. Pirkšanas un 
pārdošanas veidi ir dažādi, tomēr 
ieteiktu vispirms piedāvāt vairā
kiem pircējiem un tikai tad nos
lēgt pārdomātu līgumu. Varbūt 
izmantot mūsdienu tehnoloģijas 
un pārdot cirsmu izsolē, par to 
arī šajā izdevumā.

Līdz decembrim vēl Valsts 
Lauku tīkla pasākumu ietvaros ir 
iespēja apmeklēt bezmaksas in
formatīvos un izglītojošos semi
nārus, kuros var plašāk uzzināt 
par ES atbalsta iespējām, nor
matīvo aktu izmaiņām un meža 
apsaimniekošanas jautājumiem. 
Par to norises laikiem un vietām 
var uzzināt: www.mkpc.llkc.lv  
vai www.laukutikls.lv . 

Nākamgad tuvojas noslēgu
mam Lauku attīstības program
mas 20072013 pasākumu akti
vitātes, kuru ietvaros pagaidām 
vēl varat saņemt ES finansiālu 
atbalstu sava īpašuma sakārtoša
nai. Iesaku vēlreiz iepazīties ar at
balsta pasākumiem, apsekot īpa
šumu, izvērtēt iespējas un rakstīt 
projektus. Mūsu kolēģi nodaļās 
jums noteikti palīdzēs gan ar pa
domu, gan praktiski.   

Novēlu jums jauku un darbīgu 
rudeni!

Sarmīte Grundšteine,
Čiekura redaktore

Reģionālajās 
lauksaimniecības 

pārvaldēs 
iesniegtais projektu 

skaits

Pieteiktas 
attiecināmās 

izmaksas (LVL)

Pieteiktais 
publiskais 

finansējums (LVL)

Kārtā atvēlētais 
publiskais 

finansējums (LVL)

Pieejamā publiskā 
finansējuma 

atlikums (LVL)

Pieteikts % no 
pieejamā publiskā 

finansējuma

“meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”  3.kārtā (04.01.2010.- līdz ir iztērēts kārtā pieejamais finansējums)

2734 8 131 196 4 518 530 8 000 000 3 481 410 56.5

“mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” aktivitātē 
“mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās” (l226.1)    

3.kārtā (07.10.2010.- līdz ir iztērēts kārtā pieejamais finansējums)

183 487 554 1 000 000 512 446 48.8

Informācija par iesniegtajiem projektiem līdz 2012.gada29.oktobrim no www.lad.gov.lv

inFORmāCiJa PaR lauKu attīStībaS PROgRammmaS PaSāKumOS iESniEgtaJiEm PROJEKtiEm

izmaiņas normatīvajos aktos
noteikumi par koku ciršanu 

ārpus meža
Šogad 5.maijā stājušies spēkā 

02.05.2012. Ministru kabineta 
(MK) noteikumi Nr.309 “No
teikumi par koku ciršanu ārpus 
meža”.  

Noteikumi nosaka kārtību 
koku ciršanai ārpus meža; kār
tību, kādā izsniedz atļauju koku 
ciršanai ārpus meža; metodiku 
zaudējumu aprēķināšanai par 
koku ciršanu pilsētas un ciema 
teritorijā; gadījumus, kad zaudē
jumu atlīdzība netiek noteikta.

Noteikumi paredz, ka zemes 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 
kokus ārpus meža savā īpašumā 
vai valdījumā esošajā teritorijā 
cērt pēc saviem ieskatiem. To
mēr ir vairāki gadījumi, kad ir 
nepieciešamas atļaujas koku 
ciršanai ārpus meža zemes (no
teikumu 4. un 9. punktā). No
teikumi paredz, ka atļauju koku 
ciršanai ārpus meža turpmāk iz
sniegs tikai pašvaldība, izņemot 
aizsargājama koka nociršanai, 
īpaši aizsargājamās augu sugas 
koka nociršanai, koku ciršanai 
aizsargājamos dendroloģiskos 
stādījumos un koku ciršanai aiz
sargājamo aleju teritorijās, kad 
atļauju izsniegs Dabas aizsardzī
bas pārvalde. 

Ja nepieciešams nocirst kokus 
būvniecības vai derīgo izrakteņu 
ieguves procesā, tad kompeten
tās institūcijas izsniegtā būvat
ļauja, zemes dzīļu izmantošanas 
licence vai bieži sastopamo de
rīgo izrakteņu ieguves atļauja ir 
uzskatāma arī par koku ciršanas 
atļauju. Tas gan neatbrīvo zemes 
īpašnieku no zaudējumu atlīdzi
nāšanas, ja koku ciršana pare
dzēta pilsētā vai ciemā. 

Par koku ciršanu mežā ietilp
stošos pārplūstošos klajumos un 
laucēs, kā arī mežam piegulošos 
un tajā ietilpstošos meža infra

struktūras objektos un purvos 
zemes īpašnieks katru gadu, 
pirms sākt koku ciršanu, paziņo 
Valsts meža dienestam. Paziņo
jumā norāda zemes vienības ka
dastra apzīmējumu un plānoto 
ciršanas apjomu.

Noteikumi nosaka vispārīgu 
atļauju izsniegšanas kārtību, pa
redzot, ka vietējā pašvaldība ar 
saistošajiem noteikumiem var 
kon krētāk noteikt iesniegumu 
iesniegšanas un koku ciršanas 
izvērtēšanas kārtību, dažādu 
ekspertu piesaistīšanu izvērtē
šanā vai koku ciršanas komisijas 
izveidošanu, noteikt gadījumus, 
kad koku ciršanai ir nepiecieša
ma sabiedriskā apspriešana, un 
piemērojamo sabiedriskās ap
spriešanas procedūru, kā arī ri
sināt citus konkrētai pašvaldībai 
specifiskus jautājumus, kas sais
tīti ar koku ciršanu ārpus meža. 

Noteikumi arī nosaka vienotu 
metodiku zaudējumu aprēķinā
šanai par dabas daudzveidības 
sa  mazināšanu par koku ciršanu 
ārpus meža pilsētas un ciema te
ritorijā, kā arī gadījumus, kad zau
dējumu atlīdzība nav jāmaksā. 

Šo noteikumu ievērošanu at
bilstoši kompetencei kontrolē 
vietējā pašvaldība, Dabas aizsar
dzības pārvalde, Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspek
cija un Valsts vides dienests.

Jebkurā gadījumā pirms koku 
ciršanas nemeža zemēs noteikti 
vajadzētu izlasīt noteikumus (tie 
pieejami interneta vietnē www.
likumi.lv ) un neskaidrību gadī
jumā vērsties vietējā pašvaldībā.

Precizē kopšanas prasības 
atjaunotajās mežaudzēs

Izdarīti grozījumi MK 
15.09.2008. gada noteikumos 
Nr. 748 „Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas, 
administrēšanas un  uzraudzības 

kārtība pasākuma „Mež    saim
niecības ražošanas po ten  ciāla 
atjaunošana un preventīvu pa
sākumu ieviešana” aktivitātes 
„Mežsaimniecības ražošanas 
po         tenciāla atjaunošana uguns
grēku un dabas katastrofu radīto 
postījumu vietās”  īstenošanai”.

Grozījumi attiecīgajā atbal
sta piešķiršanas kārtībā veikti, 
lai nodrošinātu nemainīgu at
balsta saņemšanas nosacījumu 
piemērošanu, jo ir stājušies 
spē    kā MK noteikumi „Me
ža atjaunošanas, meža ieau
dzē  šanas un plantāciju meža 
noteikumi”. Izmaiņas noteiku
mos precizē kopšanas prasības 
atjaunotajās mežaudzēs.

atbalsts meža īpašnieku 
kooperācijai

Līdz ar Saeimas pieņemtajiem 
grozījumiem „Kooperatīvo sa
biedrību likumā” tiek ieviests 
jauns kooperatīvās sabiedrības 
veids – mežsaimniecības pakal-
pojumu kooperatīvā sabiedrī-
ba, kas, tāpat kā lauksaimniecī
bas pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības, varēs pretendēt uz 
uzņēmumu ienākuma nodokļa 
(UIN) atvieglojumiem. Likum
projekts UIN atvieglojumus pa
redz piemērot tikai atzītām ko
operatīvām sabiedrībām, kuras 
atbildīs  noteiktiem kritērijiem.

Meža īpašniekiem, apvieno
joties kooperatīvos, būs iespēja 
racionālāk plānot meža apsaim
niekošanu, ilgtermiņā paaug
stinot peļņu no sava īpašuma, 
kas ir nozīmīgs solis labklājības 
līmeņa celšanā lauku reģionos, 
jo koksnes pārstrādātājiem būs 
stabili un prognozējami partneri 
un tas perspektīvā ļaus iesaistīt 
mežsaimnieciskajā apritē paš
laik neapsaimniekotos privātos 
mežus.

Izmantota informācija no 
www.zm.gov.lv
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valsts meža dienesta  inFORmāCiJa

Šogad meža ugunsnedro
šais laikposms visā valsts 
teritorijā tika izsludināts 
ar   15. aprīli un tas ilga līdz 15. 
septembrim. Meža ugunsgrēks 
ir nelaime,  kas nāk negaidī
ti un nekad nevar zināt, kurā 
mežā kāds nosviedīs cigaretes 
galu vai ļaunprātīgi uzraus sēr
kociņu. Visos šajos gadījumos 
vissvarīgākais ir pēc iespējas 
operatīvāk atklāt, kurā vietā 
uguns sākusi savu posta dar
bu, jo uguns nepazīst robežu. 
Valsts meža dienests ir tā ies
tāde, kas atklāj, ierobežo un 
likvidē meža ugunsgrēkus.

Nedaudz par to, kāds šogad 
ir izskatījies šis ugunsnedrošais 
laikposms mežā. No meža deg
šanas viedokļa šis ir bijis mie
rīgs gads. Pavisam 2012. gadā 
ir bijuši 173 meža ugunsgrēki, 
kopējā izdegusī platība 104,3 
hektāri, t.sk., mežs 68,6 hek
tāri. No visiem meža uguns
grēkiem privātajos un pašval

dību mežos ir dzēsti 66 meža 
ugunsgrēki un kopējā izdegusī 
platība bijusi 54,7 hektāri, t.sk., 
mežs 42,2 hektāri. Tātad 2/3 
no nodzēstās meža platības 
šajā meža ugunsnedrošajā se
zonā ir bijusi privātajos mežos. 
Pavaicājiet tiem 66 me ža  īpaš 
nie kiem, kāda ir sa  jūta, kad 
deg mežs!
 Pēc apkopotās operatīvās 
informācijas redzams, ka šo
gad meža ugunsgrēku (173) 
ir bijis  uz pusi mazāk nekā 
iepriekšējā gadā (399), bet 
izdegusī meža platība ir tikai 
nedaudz mazāka. Tradicionāli 
vislielākais meža ugunsgrēku 
skaits ir bijis Dienvidlatga
les virsmežniecības teritorijā, 
kur reģistrēti 63, kas ir 2/3 no 
visiem meža ugunsgrēkiem 
šajā sezonā, kopējā uguns 
skar  tā meža platība gan ir ti
kai 13,7 hektāri. Jāatzīmē, ka 
šajā reģionā ir bijis samērā 
liels pašvaldības mežu degša

nas gadījumu skaits – 21. Un 
tradicionāli otra vieta, kur ir 
vislielākais meža ugunsgrēku 
skaits, ir Rīgas reģionālā virs
mežniecība, kur šogad bijuši 
33 meža ugunsgrēki un ko
pējā uguns skatā platība 21,9 
hektāri. Šīs virsmežniecības 
teritorijā 13 reizes mežs dzēsts 
privātajos un pašvaldību me
žos, kur pavisam izdeguši 
vairāk nekā 4 hektāri meža. 
 Meža ugunsgrēkos vislielā
kā platība izdegusi Dienvid
kurzemes virsmežniecības  
te      ri    torijā, kur uz 22 meža 
ugunsgrēkiem izdeguši 25,8 
hektāri meža. Tur bija arī 
šogad lielākais meža uguns
grēks, kad pavasarī Skrun
das novadā meža īpašniekam 
vienā ugunsgrēka nodega 
vai  rāk nekā 20 hektāri meža. 
Tāda ir skarbā uguns sta
tis       tika, kas neļauj aiz
mirst, ka  ar uguni  mežā 
vienmēr ir jāapietas uzmanī
gi.

Selva Šulce,
VMD preses sekretāre

 

Ja īpašnieks nav saņēmis 
negatīvu lēmumu noteiktā 
termiņā (viena mēneša) lai
kā, tad gandrīz droši var do
māt, ka lēmums ir pozitīvs. 
Pozitīvie lēmumi tiek ievie
toti VMD mājas lapā sadaļā 
„Meža īpašniekiem” apakš
sadaļā „Informācija par at
jaunotajām, ieaudzētajām 
mežaudzēm, koptajām jaun
audzēm”. Informācija tiek 
aktualizēta katra mēneša 1. 
datumā. Jebkurš meža vai ze
mes īpašnieks pēc sava zemes 
vienības apzīmējuma var sa
meklēt, vai šis atzinums par 
viņa zemes vienību ir saraks
tā. Mājaslapā tiek ievietoti 
TIKAI pozitīvie atzinumi, 
par negatīvajiem atzinumiem 
katram īpašniekam  tiek no
sūtīta informācija rakstveidā. 

Pagājušā gada nogalē spēkā 
stājušās izmaiņas meža likum
došanā. un šā gada sākumā no
tikušas Meža dienesta struktu
rālās izmaiņas, šīs pārmaiņas 
radījušas jautājumus un nezi
ņu no meža īpašnieku puses. 
Par to, kā norit divu  uz meža 
īpašnieku atbalstu orientētu 
institūciju sadarbība, sarunā
jas Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra struktūr
vienības „Meža konsultāciju 
pakalpojumu centrs” (MKPC) 
Ziemeļvidzemes nodaļas va
dītājs Andris Vīrs un Zie
meļvidzemes virsmežniecības 
inženieris mežsaimnieciskos 
jautājumos Māris Zariņš.

Andris Vīrs. Sadarbība 
starp abām institūcijām un to 
darbiniekiem ir vērsta uz me
ža īpašnieku atbalstu. 

Māris Zariņš. Īpašnieki bija 
pieraduši aiziet, apsēsties, pa
runāties ar savu mežniecību 
darbiniekiem 20 gadu garumā, 
taču jaunā sistēma pierāda, ka 
īpašnieks var iztikt bez tā − ie
sniegumu viņš var adresēt vai 
iesniegt jebkuram birojam, ne
atkarīgi no īpašuma atrašanās 
vietas, un arī saņemt atbildi sev 

meža ugunsgrēku statistika

Kur meža īpašnieks pēc 
pārskatu iesniegšanas 
mežaudzes atzīšanai 

par atjaunotu, koptu vai 
ieaudzētu var iepazīties 
ar valsts meža dienesta 

pieņemto lēmumu?

vēlamajā adresē. Un, ja meža 
īpašnieks telefoniski sazināsies 
ar savas apgaitas mežzini, jo 
visi telefoni ir publicēti, viņam 
noteikti atbildēs, kā jārīkojas 
tālāk atkarībā no jautājuma 
būtības. 

Andris Vīrs. Meža īpašnieki 
daudzas atbildes uz sev intere
sējušiem jautājumiem var sa
ņemt MKPC nodaļu rīkotajos 
semināros. Tā Ziemeļvidze
mes nodaļas rīkotos seminārus 
kopš pagājušā gada ir apmek
lējuši vairāk nekā 200 cilvē
ki, noklausoties lekcijas 1000 
stundas. Īpašnieki seminārus 
ir iecienījuši, jo uz tiem par 
lektoriem tiek aicināti kompe
tenti meža nozares speciālisti 
un semināros konsultācijas tad 
saņem bez maksas.

Māris Zariņš. Daudz jau
tājumu un neskaidrību meža 
īpašniekiem rada izmaiņas 
meža apsaimniekošanas nor
matīvajos aktos – Meža likumā 
un Meža apsaimniekošanas 
MK noteikumos. Nevis pa
šas izmaiņas, kas vairākums 
ir meža īpašnieka interesēm 
labvēlīgas, bet to nezināšana. 
Piemēram, ka vairs nav nepie

ciešami ciršanas apliecināju
mi sauso koku ciršanai, tikai 
Īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās, ka apliecinājumus 
nevajag koku ciršanai neme
ža platībās, piemēram, grāvju 
tīrīšanai, ka tagad Latvenergo 
ir tiesības un prioritāte novākt 
bīstamos kokus, kas apdraud 
elektrolīnijas. 

Andris Vīrs. Mēs meža īpaš
niekiem palīdzam, gan izskaid
rojot izmaiņas, gan atvieglojam 
darbu, sniedzot maksas pakal
pojumus meža apsaimniekoša
nai nepieciešamo dokumentu 
sagatavošanai, piemēram, Eiro

pas Savienības atbalsta projek
tu piesaistē, jo meža īpašnieki 
jaunaudžu kopšanas projektu 
atbalstam ir izmantojuši tikai 
pusi no pieejamā finansējuma, 
bet tā apguve turpināsies vēl ti
kai gadu.

Māris Zariņš. Sadarbības 
un komunikācijas rezultāts zi
nāmā mērā ir arī šā gada pir
majā pusgadā Ziemeļvidzemes 
virsmežniecībā 2500 hektāros  
apstiprinātie Meža apsaim
niekošanas plāni jaunaudžu 
kopšanai, kas platības ziņā ir 
viens no lielākiem rādītājiem 
Latvijā. 

meža nozares institūciju sadarbība Ziemeļvidzemē meža īpašnieku atbalstam

Par meža nozares institūciju sadarbību sarunājas (no kreisās)
A.Vīrs un M.Zariņš
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StāDīJumi iERīKOti, 
īStEnOJOt PHaRE 

PROgRammu
 Semināra norises vieta ne

bija izvēlēta nejauši, bet gan tā
pēc, ka šajā saimniecībā 1997. 
gadā ir ierīkoti izmēģinājumu 
− demonstrējumu stādījumi 
2,5 ha platībā. Stādījumi ierī
koti, īstenojot PHARE prog
rammu, par Eiropas Savienī
bas (ES) naudu un ar Latvijas 
Valsts mežzinātnes institūta 
(LVMI) ,,Silava” speciālistu 
padomu un atbalstu. Pavisam 
Latvijas teritorijā dažādās vie
tās tika ierīkoti 13 šāda veida 
objekti. Laika posmā no 1997. 
līdz 2011. gadam  LVMI „Si
lava” zinātnieki veic visu šo 
objektu zinātnisko uzraudzī
bu un virkni eksperimentu: 
dažādu koku sugu stādījumu 
augšanas gaitas monitoringu, 
kopšanas ietekmes skaidroša
nu, stādījumu vitalitātes no
vērtējumu (slimības, kaitēkļi, 
defoliācija, u.c.). 

Šis objekts atrodas Vidzemes 
augstienē 230260 m virs jūras 
līmeņa. Augsne – velēnu vāji 
podzolēta uz glaciāliem smilts 
nogulumiem. Platībā iestādītas 
trīs koku sugas: parastais bērzs 
(Betula pendula (L.) Roth.), 
parastā egle (Picea abies L.) un 
parastā priede (Pinus sylvestris 
L.). Galvenā koku suga šajā ob
jektā ir bērzs, tai tika ierīkoti 
apmežojuma biezības izmēģi
nājumi pēc shēmām – 1x1 m 
(10 000 koki/ha); 1x2 m (5 000 
koki/ha); 2x2 m (2500 koki/
ha); 2x3 m (1666 koki/ha); 3x3 
m (1111 koki/ha). Stādījumi 

ierīkoti 4 atkārtojumos. Eglei 
un priedei stādīšanas shēma – 
1,5x 2 m (3333 koki/ha). Zie
massvētku kociņu audzēšanai 
objektā iestādīta asā egle (Pi-
cea pungens ), parastā egle (Pi-
cea excelsa), Eiropas baltegle 
(Abies europeana, Serbijas eg
le ( Picea omorica) un Mareja 
priede (Pinus contorta).

KOKu augŠanu iEtEKmē 
StāDīJuma biEžumS

Paraugdemonstrējumu ob
jektos lieliski redzams, kā ko
ku augšanu ietekmē stādījumu 
biežums, dažādi mēslošanas 
un kopšanas režīmi, kādas ko
ku sugas piemērotākas tā vai 
cita novada augsnēm, jo ap
mežošanai izraudzītie nogaba
li, katrs aptuveni trīs hektāru 
platībā, izkaisīti pa visu valsts 
teritoriju. 

LVMI ,,Silava” vadošā pēt
niece, inženierzinātņu doktore 
Mudrīte Daugaviete, kas pār
rauga visus ar PHARE atbalstu 
Latvijā izveidotos apmežoju
ma demonstrējuma objektus, 
objektu saimniecībā ,,Birzes” 
ieteica kā ļoti labu un koptu. 
Pagājušajā gadā šajos stādī
jumos tika veikti mērījumi 
(noteikti koku augstumi, caur
mēri, aprēķināta krāja), tāpēc 
seminārā saimnieces Dzintras 
Valdmanes stāstījumu par pie
redzi plantāciju mežu ierīkoša
nā un kopšanā M.Daugaviete  
ilustrēja ar konkrētiem datiem.
(1. tabula)

 Kā rāda eksperiments, lai 
gan retākajos stādījumos (2500, 
1600, 1100 koki/ha) bērza vi

dējie taksācijas rādītāji uzrāda 
būtiski lielākas vērtības, tomēr 
vēl 15 gadu vecumā krāja (V, 
m3/ha) uz 1 ha ir mazāka nekā 
biezajā (10 000 koki/ha) stādī
jumā, jo izšķirošais faktors ir 
koku skaits uz hektāra. 

Pilnīgi iespējams, ka jau 
20 gadu vecumā vai pat ātrāk 
krāja retākajos stādījumos pār
sniegs krājas lielumu biezajos 
stādījumos. 

LVMI ,,Silava” zinātnieku 
pētījumi sasaucas ar somu 
zinātnieku atziņu, ka lielas 

Pieredze un pētījumi plantāciju mežu ierīkošanā

Šogad seminārā Jāņa un Dzintras valdmaņu saimniecībā 
,,birzes” vestienas pagastā bija gaidīti visi tie meža un 
zemes īpašnieki, kam interesē plantāciju meži, kā tos 
sekmīgi ieaudzēt un apsaimniekot, gūstot ienākumus. 

15-gadīgu dažādas biezības bērza stādījumu raksturojošie rādītāji objektā
1. tabula

Biezums/Stādīšanas 
shēma

10 000 
koki/ha

1x1m

5000 
koki/ha

1x2 m

2500 
koki/ha

2x2 m

1600 
koki/ha

2x3 m

1100 
koki/ha

3x3 m
Dvid.,cm 8.6 10.2 10.8 10.7 13.7
Hvid., m 11.6 12.9 13.0 12.6 14.1
G, m² 19.3 17.6 15.2 9.8 11.3
V, m³/ha 117.8 114.1 99.8 63.2 78.8
Vvid., m³/gab. 0.035343 0.053029 0.06046 0.059207 0.10251
N, gab/ha 3333 2152 1650 1067 769
Saglab., % 33 43 66 67 70

Biezums/Stādīšanas shēma
Priede Egle

3300 koki/ha 
1,5x2m

3300 koki/ha
1,5x2 m

Dvid.,cm 13.9 9.5
Hvid., m 7.3 7.4

G, m² 19.63 21.15
V, m³/ha 81 97

Vvid., m³/gab. 0.06274 0.03129
N, gab/ha 1289 3100

Saglabāšanās 80%** 94%

Priedes un egles 15 gadīgu stādījumu raksturojošie rādītāji  objektā ,,birzes”
2. tabula

** Retināts 2005. gadā, atstājot 1600 koki/ha

biezības bērza stādījumus var 
veidot biomasas produkcijas 
ieguvei, bet retākas biezības − 
zāģmateriālu ieguvei. 

         
PRiEDES un EglES 

StāDīJumi
Priedes stādījumu saimnieks 

Jānis Valdmanis izretinājis 
2005. gadā, atstājot 1600 kokus 
uz 1 ha, ir atzarots apakšējais 
zaru mieturis.  Vainaga augs
tums priedei šobrīd sasniedz 
½ no koka garuma, kas ir opti
māli, lai koks pieaugtu dimen
sijās, bet rūpīgi jāseko, lai vai
naga garums nesamazinātos.

Būtu vēlams izkopt arī egles 
stādījumu, veidojot produktī
vu audzi. (2. tabula)

Saimniecībā „Birzes” tiek 
domāts ne tikai par kubikmet
riem, bet arī par skaistumu, 
stādot kokus un krūmus − 
ozolus, kļavas, kadiķus. Semi
nāra dalībniekiem „Birzēs” bija 
iespēja apskatīt arī veiksmīgu 
ozola stādījumu lauksaimnie
cības zemē.

Paldies saimniekiem par at
saucību semināra organizēša
nā. Lai veicas darbos! 

Raksts tapis sadarbībā ar  
LVMI ,,Silava” vadošo pētnieci 
M.Daugavieti.

 Mairita Bondare,
 MKPC Madonas − Cēsu  

nodaļas vadītāja 

Semināra dalībnieki un M.Daugaviete (centrā)

Saimniecības ,,Birzes” saimniece  
Dzintra Valdmane pie Ziemas-
svētku kociņu stādījumiem
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Andris Vīrs. Tas ir reāls at
balsts, jo tiek atlīdzināts meža 
īpašnieka ieguldītais darbs 
jaunaudžu kopšanā un izman
totie maksas pakalpojumi ne
pieciešamo dokumentu saga
tavošanā.

Māris Zariņš. Latvijā ir tā, 
ka mežu īpašniekam, neatka
rīgi no īpašuma lieluma vai 
skaita, ir jābūt ļoti zinošam 
un izglītotam meža lietās un 
daudz arī pašam jādara – nav 
vienotas institūcijas, kurai 
meža īpašnieki gribētu uzticēt 
sava meža apsaimniekošanu. 
Tā, piemēram, Somijā iestāša
nās meža īpašnieku apvienībā 
ir noteikta ar likumu un tur 

meža apsaimniekošanu meža 
īpašnieka interesēs veic speciā
listi. Latvijā kā meža īpašnieku 
interešu aizstāvības līderi  varu 
minēt Meža īpašnieku biedrī
bu, kas daudz ir darījusi tieši 
likumdošanas ziņā.

Andris Vīrs. Pat pērkot 
maksas pakalpojumus, MKPC 
īpašniekam pašam ir jāzina, ko 
viņš grib, un zināmā mērā pa
šam arī jāpiedalās procesā.

Māris Zariņš. Zināmā mērā 
tā ir arī mentalitātes problēma 
un droši vien gadījusies  arī 
rūgta pieredze ar krāpšanos.

Andris Vīrs. Arī par mak
sas pakalpojumiem nevienam 
nepatīk maksāt. Savā darba 
praksē esmu saskāries ar ap

krāptiem mežu īpašniekiem, 
kuri vēlas taupīt – pārdod me
žu izstrādei un tikai, kad jau ir 
apkrāpti, domā, ka vajadzēja 
pirms tam veikt dastošanu un 
meža mērīšanu.

Māris Zariņš. Kā vēl meža 
īpašnieks ietaupa – neviens 
noteikums šobrīd neliek meža 
īpašniekam mežu atjaunot stā
dot. Mazāk izdevumi ir  mežam 
dabiski atjaunojoties pašam. Ta
ču jau šobrīd, paskatoties statis
tiku, varam secināt, ka pirmās 
desmitgades vairumā ir lapu 
koku, un nākotnē skuju koku 
audžu mums paliks mazāk. 
Mūsu uzdevums, runājot par 
ilgtspējīgu meža izmantošanu, 
ir meža īpašniekus arī izglītot 

(Turpinājums no 3. lpp.)
meža nozares institūciju sadarbība Ziemeļvidzemē meža īpašnieku atbalstam

par to, ka, dodot priekšroku da
biskas atjaunošanās procesam,  
tajā pārsvarā atjaunojas lapu 
koki.  Līdz ar to nākotnē varētu 
trūkt tautsaimniecībā vērtīgāko 
skuju koku koksnes. 

Andris Vīrs. Semināros ir 
iespēja arī aptaujas lapās ini
ciēt savus jautājumus un tēmas 
nākamajiem semināriem, tā 
gūstot padziļinātu informāci
ju un zināšanas par kādu no 
interesējošiem jautājumiem 
saistībā ar mežu lietām. MK
PC Ziemeļvidzemes nodaļā ir 
pieejami arī drukāti materiāli 
par dažādām tēmām.

Papildu informācija:
www.mkpc.llkc.lv; 

www.vmd.gov.lv

Kopš 2008. gada mēs, meža 
īpašnieku biedrība „Bārbele”, 
cenšamies izzināt mazgabarīta 
mežtehnikas (MMT) izmanto
šanas iespējas. Pērn, 2011. ga
dā, beidzot tikām arī pie savas 
tehnikas, pateicoties LEADER 
programmas atbalstam. Esam 
īstenojuši projektu „Mazga
barīta mežtehnikas ieviešana 
privāto mežu apsaimnieko
šanā”. Projektu īstenojot, uz
ņēmumā UAB „Agroforteka” 
(Lietuva) uzbūvēts forvardera 
„Afa Forest 4000” prototips, 
ar kuru esam uzsākuši sniegt 
pakalpojumus vietējiem meža 
īpašniekiem.

veikts neformāls pētījums
Var teikt, ka aizvadīto piecu 

gadu laikā esam veikuši ap
jomīgu neformālu pētījumu, 
izpētē izmantojot interneta 
resursus, meža nozares pār
stāvju un MMT izplatītāju 
sniegto informāciju, kā arī nu 
jau praktiskā darbā ar „Afa 
Forest 4000” gūto pieredzi. Un 
kopējais secinājums – MMT 
ir tehnika, kas lieti noderētu 
katram nopietnākam meža 
saimniekam, bet jo īpaši me
ža īpašnieku apvienībām vai 
kooperatīviem meža kopšanas 
darbos – sīkkoksnes iegūšanai 
un savākšanai mežā. 

Runājot par MMT, uzsvars 
liekams tieši uz  meža kopša
nu. Kā zināms, agrīnās kop
šanas, atšķirībā no meža gal
venās ražas ievākšanas, nav 
dāsnas ar kubikmetru un latu 
„birumu”. Taču kopšana no

zīmē paliekošā meža vērtības 
celšanu! Un tā arī ir atbilde 
uz tradicionālo jautājumu par 
MMT ekonomisko izdevīgu
mu. Drīzāk te būtu jāvaicā – 
kāpēc šāda tehnika joprojām 
netiek izgatavota un lietota 
tepat Latvijā? Varbūt ir īstais 
laiks piešķirt subsīdijas šādas 
tehnikas ražošanai un ievieša
nai? Domājams, agri vai vēlu 
nonāksim pie meža kopšanas 
mehanizācijas. Jo vispārējās 
tendences valstī liek domāt, ka 
nav tālu tas brīdis, kad vien
kārši pietrūks kvalificētu mež
strādnieku darbaroku...

Kas pamudināja pievērsties 
mmt meklējumiem? 

Galvenokārt tas, ka mūsu 
pašu biedriem ir pietiekami 
daudz kopjamo meža platību, 
kuras netiek pienācīgi koptas. 
Un tikai tā iemesla dēļ, ka nav 
pieejama atbilstoša pievešanas 
tehnika. Turklāt daudzi privā
tie meži atrodas meža tipos, 
kuros sarežģīti iebraukt pat 
sala laikā.

Skaidrības labad jāsaka, ka 
ar jēdzienu MMT saprotam 
pilnpiedziņas mazizmēra me
ža mašīnas, kas ne tikai pie
mērotas kokmateriālu trans
portam (forvarderi), bet arī 
koku nociršanai un savākšanai 
(harvesteri). Mūsuprāt nepie
ciešamību pēc MMT ievieša
nas Latvijā rosina šādi galvenie 
faktori:

 nepastāvīgie laika apstākļi, 
tostarp siltās ziemas;

 meža īpašumu nelielās pla

tības un sadrumstalotība, salī
dzinoši nelielie izstrādes apjo
mi vienā atsevišķā īpašumā;

 fakts, ka joprojām nav veik
ta mežistrāde (gan galvenā cir
te, gan kopšana) daudzos īpaš
niekiem piederošajos slapjajos 
mežos, no kuriem pat ziemā ar 
parasto tehniku ir problemā
tiski izvest koksni;

 nepieciešamība kāpināt 
meža kopšanas ciršu (agrīno 
kopšanu) apjomus, kā rezultā
tā rodas vajadzība pēc atbilsto
šiem sīkkoksnes pievedējiem;

 īpašnieku vēlme īstenot iz
lases cirtes vai kopšanas cirtes 
tā, lai mežtehnika atstātu pēc 
iespējas mazāku negatīvo ie
tekmi uz paliekošo audzi.

mazgabarīta mežtehnikas 
priekšrocības

MMT būtiskākā priekšro
cība ir iespēja pārvietoties pa 
meža zemēm, kur tradicionā
lā meža tehnika vai pielāgo
tie lauksaimniecības traktori 
grimst un tādējādi nodara ie
vērojamus postījumus − sabojā 

meža augsni, ievaino paliekošo 
koku saknes.

No iepriekš teiktā izriet, ka 
MMT darbības niša ir kopša
nas un izlases cirtes, sanitārās 
cirtes, kokmateriālu transpor
tēšana no cirsmām slapjajos un 
purvainajos mežos, kā arī likvī
dās koksnes savākšana, veicot 
robežstigu vai grāvju attīrīšanu 
no apauguma. Jaudīgākajām 
mašīnām hidromanipulatoru 
ir iespējams aprīkot ar atbilsto
šu griezējiekārtu (harvestera 
galvu, hidrauliskajām knaib
lēm), lai veiktu kopšanas cir
tes mehanizēti. Turklāt MMT 
iespējams izmantot kā bezceļa 
transportlīdzekli, piemēram, 
lai transportētu stādmateriālu 
vai meža kopšanas aprīkojumu 
uz attālākām un grūtāk pieeja
mām vietām. 

Mūsu apkopoto informāciju 
par MMT var iegūt biedrības 
mājas lapā www.abmezi.lv sa
daļā „Pētījumi”.

Jānis Folkmanis,
biedrības „Bārbele” vadītājs

bārbelē mežizstrādes darbos izmanto mazgabarīta mežtehniku

Lietuvā ražotais pilnpiedziņas forvarders „Afa Forest 4000” vidēji 
vienā maiņā var pievest ap 30 kubikmetriem koksne
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mežs ir mans mūžs
Šogad latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 
dienā, 4. maijā, Rīgas pils Ģerboņu zālē valsts prezidents 
andris bērziņš pasniedza triju Zvaigžņu ordeni llu meža 
fakultātes meža izmantošanas katedras profesoram, 
inženierzinātņu doktoram alFOnam gRīnFElDam par 
mūža ieguldījumu meža nozares un tās tehnoloģiju 
attīstībā latvijā, par izcilu devumu profesionālu 
meža speciālistu izglītībā latvijas lauksaimniecības 
universitātē.

Inženierzinātņu doktors 
Alfons Grīnfelds strādā Me
ža fakultātē kopš 1962. gada: 
no 1962. līdz 1964. gadam – 
asistents, no 1964. līdz 1969. 
gadam – vecākais pasniedzējs, 
no 1969. līdz 1971. gadam – 
docenta v. i., no 1972. Līdz 
1987. gadam docents, kopš 
1987. gada – profesors. No 
1968. līdz 1993. gadam Alfons 
Grīnfelds rekordilgu laiku – 25 
gadus – bija Mežsaimniecības 
un mežtehnikas (tagad Meža) 
fakultātes dekāns. Vienlaicīgi 
ar fakultātes dekāna amatu no 
1973. līdz 1985. gadam Alfons 
Grīnfelds bija arī Meža taksā
cijas un mežsaimniecības or
ganizācijas katedras vadītājs. 
No 1993. līdz 1996. gadam viņš 
bija LLU rektora palīgs. LLU 
Meža fakultātē Alfons Grīn
felds strādā līdz šim brīdim. 

Alfons Grīnfelds apbalvots 
ar vairākiem LLA, Latvijas 
Mežsaimniecības un mežrūp
niecības, Kokrūpniecības mi
nistrijas un Zinātniski tehnis
kās  biedrības Goda rakstiem. 
1988. gadā viņam piešķirts 
Latvijas PSR Nopelniem bagā
tā Tautas izglītības darbinieka 
goda nosaukums, 1992. gadā 
ievēlēts par Latvijas Lauksaim
niecības un meža zinātnes 
aka dēmijas īsteno locekli, A. 
Grīnfelds saņēmis arī vairākus 
atzinības rakstus, 2009. gadā 
− LR Zemkopības ministrijas 
balvu „Zelta Čiekurs” par mū
ža ieguldījumu un šogad Triju 
Zvaigžņu ordeni. 

Ko jums nozīmē mežs?
Mežs ir mans mūžs, mans 

darbs, mana mīlestība, mana 
atpūta, jo bez meža es nevaru 
iztikt, tas dod man sparu strā
dāt un dzīvot. Ja es reizi nedēļā 
neesmu bijis mežā, jūtos ne
pilnvērtīgs. Ja esmu sasniedzis 
tādu solīdu vecumu, tad par to 
jāpateicas mežam un, protams, 
manai meitai Sandrai, kas pēc 

profesijas ir daktere un mani 
mūžīgi uzmana. Esmu lieliskā 
formā un varu skriet pa Lat
vijas skaistajiem mežiem un 
ārēm.

Kādas ir jūsu visspilgtākās 
bērnības atmiņas?

Pamatskolā, mācoties 4. kla
sē, bija dabas mācības stunda, 
skolotāja stāstīja mums par 
vēžveidīgiem. Man radās do
ma noķert kādu no tiem un 
atnest uz skolu, jo daudzi bēr
ni vēžus nav redzējuši, bet es 
dzīvoju upes krastā un biju vē
rojis tos vairākas reizes. Tā arī 
izdarīju – noķēru vēzi, ieliku 

nobiedēt, piketējot uz galvas.
Kurš iemācīja jūs mīlēt me-

žu, medības?
Izprast norises mežā, atšķirt 

putnus iemācījos Rūjienas vidus
skolā, kur man bija ļoti labi sko
lotāji: mācību pārzinis Melderis 
un bioloģijas skolotāja Ozola. 
Arī tēvs ieaudzināja manī mī
lestību pret mežu un medībām. 
Jau agrā bērnībā gribēju kļūt par 
mežkopi, ieņemt mežziņa ama

liels, jo visi mednieki man ap
laudēja, un šis notikums spilgti 
palicis atmiņā uz visu mūžu.

Medības ir mans vaļasprieks, 
tās ir kā svētki, kam katru rei
zi ir nopietni jāgatavojas. Uz
skatu, ka taures signālam jā
skan ne tikai no rīta, uzsākot 
medības, bet arī visas dienas 
garumā, gan dodot signālu 
dzinējiem uzsākt dzīšanu, gan 
medniekiem beigt šaušanu.

Esmu kaislīgs mednieks, 
tāpēc izmantoju katru iespē
ju, lai aizbrauktu uz mežu un 
piedalītos gan kolektīvajās, 
gan individuālajās medībās. 
Braucu nevis pēc gaļas, bet pēc 
pozitīvām emocijām, jo mežs 
man dod spēku, tāpēc esmu 
tik možs savos gados.

Savu pirmo trofeju – briežu 
bullīti ieguvu, mācoties Meža 
fakultātē pirmajā kursā, toreiz 
medībās pat rokas trīcēja no 
satraukuma. Tagad varu padi
žoties ar daudz un dažādām 
trofejām, kuras iegūtas visa 
mūža garumā.

Pēc Rūjienas vidusskolas 
absolvēšanas, atnācu mācīties 
Meža fakultātē, jo mācības šeit 
arvien vairāk pietuvināja mani 
sapnim – kļūt par mežzini, stai
gāt kārtīgā formas tērpā ar plinti 
plecā un medību suni pie sāna, 
būt saimniekam savā mežā. 

Ar labiem skolotājiem man 
vienmēr veicās, arī šeit sastapu 
labus pasniedzējus, tādus kā 
docents Pauls Mūrnieks, Jānis 
Cīrulis u.c., kuri iemācīja, ka 
ikkatram, kas saistīts ar mežu, 
tas ir jāsargā. Viņiem esmu pa
teicīgs par iegūtām zināšanām 
mežsaimniecībā.

Ar savu dzīvesbiedri iepazi
nos, mācoties pēdējā kursā fa
kultātē un to pabeidzot, valsts 

to atsevišķā kastītē un atstāju 
skolotājai uz galda, katrā ziņā, 
gan skolotājai, gan klasei bija 
liels pārsteigums.

Atceros vēl laikus, kad mā
cījos vidusskolā kopā ar savu 
draugu Gunāru Veldri. Viņš 
nodarbojās ar putnu gredze
nošanu un šajā nodarbē ie
saistīja arī mani. Tā mēs divatā 
gājām pa dažādiem krūmiem 
un mežiem, gredzenojām put
nus, tā bija ļoti interesanta no
darbošanās. Tikai atsevišķos 
gadījumos mēs dabūjām ciest 
no vārnām, kas vēlējās mūs 

tu un saimniekot mežā, un par 
to, ka izvēlēšos studēt mežsaim
niecību, šaubu nebija.

Jau no bērnu kājas medībās 
esmu iekšā. Atceros, tēvam bi
ja divi medību suņi, kuri pie
dalījās medībās. Sākumā mani 
ņēma uz mežu par dzinēju, 
vēlāk, pusaudža gados, gāju kā 
mednieks. Tiku pie tēva vecās 
krievu šautenes ar garu stob
ru, jo viņš iegādājās jaunu vā
cu divstobreni, kas spīdēja un 
laistījās. Tajā laikā bija popu
lāras zaķu un lapsu kolektīvās 
medības, kad visi gājām ķēdē. 
Kad sākās medības, pēkšņi no 
krūmiem izlec zaķis un skrien 
ķēdei cauri, tēvs izšāva, bet ne
trāpīja, bet es ar veco šauteni 
– trāpīju. Gandarījums bija ļoti 

Studiju gados mācību praksē 
meža taksācijā Šķēdē

Mežzinis Kuldīgā (pāris gadus 
pēc Meža fakultātes pabeigšanas)

Profesors A. Grīnfelds ar meitu Sandru kopā ar  Valsts prezidentu 
Andri Bērziņu  pēc Triju Zvaigžņu ordeņa saņemšanas
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ar mežu sIrdī ar mežu sIrdī

sadale mūs abus nosūtīja darbā 
uz Kuldīgu. Kuldīgā piepildījās 
mans sapnis, beidzot kļuvu 
par mežkungu spožos zāba
kos, glaunā frencī ar kaklasai
ti, bet ilgi šajā darbā neiznāca 
strādāt...

Kā zināms, pametāt labi 
apmaksātu darbu Kuldīgā 
un atnācāt uz Jelgavu par 
asistentu Meža fakultātē, vai 
kādreiz neesat jutis rūgtumu 
par izdarīto izvēli?

Nekad savu izvēli nenožēlo
ju, izņemot pirmos trīs mēne
šus, kad mans dekāns, toreiz 
katedras vadītājs, docents P. 
Mūrnieks iedeva saskaitīt atse
višķu koku stumbru tilpumus 
un es visu dienu, apzinīgs bū
dams, no rīta plkst. 9.00 līdz 
17.00 sēdēju kabinetā un uz 
skaitāmiem kauliņiem skaitīju 
skaitļu rindas, tad es iedomā
jos, kur es esmu nonācis. Tas 
bija nepieciešams docenta P. 
Mūrnieka zinātniskam dar
bam, jo toreiz nebija skaitļoša
nas tehnikas, izņemot aritmo
metrus un skaitāmos kauliņus. 
Man nekad nav paticis darbs ar 
papīriem, bet esmu ražošanas 
un organizatorisko procesu 
piekritējs, kur darbs ir padarīts 
un uzreiz redzami rezultāti.

„Vai nākamgad atkal būs 
Meža ABC? Skolotāj, vai mēs 
brauksim? Un kāpēc pagāju
šogad nebija?” „Bijām Kuldīgā 
seminārā, tagad par šo jautāju
mu mums viss ir skaidrs, varat 
sīkāk nestāstīt!”  „Mums jau 
ar to mežu vienkārši, kaut arī 
paši dzīvojam Rīgā – projektu 
apmežošanai mums uzrakstīja, 
noorganizēja gan augsnes sa
strādāšanu, gan stādus sagādā
ja, arī iestādīja un izkopa. Aiz
gājām pie visa gatava. Kas tad 
nekait!” – Šīs sarunas noklau
sītas no dažādiem cilvēkiem, 
dažādos laikos, bet to visu 
centrā ir Sigita, oficiāli – LL
KIC Meža konsultāciju centra 
Ziemeļkurzemes nodaļas vadī
tāja Sigita Vaivade, vienlaikus 
arī meža īpašnieku biedrības 
„Meža konsultants” vadītāja. 

Kurzemes pusē Sigitu pazīst 
gandrīz visi ar mežu saistītie – 
gan mežizstrādes firmas, gan 
sīkie meža īpašnieki, arī valsts 
meža dienestā viņa ir labi pa
zīstama, jo vairāk nekā 20 gadi 

pašai bija ļoti daudz jāmācās, 
jo augstskola deva galvenokārt 
tikai teorētiskas zināšanas, pā
rējo nācās apgūt praktiskā dar
bā. Tad bija labi, ka blakus bija 
mamma ar savām zināšanām 
dendroloģijā, entomoloģijā un 
fitopataloģijā, meža selekcijā 
un  atjaunošanā un  tētis, kurš 
bija gatavs visu pacietīgi stāstīt 
un ierādīt − nu jau kā jaunajai 

kolēģei. Savukārt, atceroties 
mežsarga gaitu sākumu, Sigita 
ar lielu pateicību piemin mež
sardzi Līzi Āboliņu, kas jau 
no paša sākuma ņēma nepie
redzējušo „cālēnu”  zem sava 
spārna. Sigita saka − mežinieki 
ir īpaši cilvēki vislabākajā no
zīmē. Varbūt tāpēc, ka vairāk 
nekā citi dzīvo saskaņā ar dabu 
un tās ritējumu, un tā ir ne
novērtējama bagātība − strā
dāt starp burvīgiem kolēģiem 
meža nozarē. Kad pati bija sa
pratusi, cik daudz jāmācās, lai 
meža lietās orientētos, radās 
doma mācīt un kaut nedaudz 
izglītot arī citus.

Sigitas darbs nav palicis ne
pamanīts. 2006. gadā viņai 
piešķirta Zemkopības Minis
trijas Meža nozares gada bal
vas „Zelta Čiekurs”  atzinība 
par meža nozares pozitīvā tēla 
veidošanu. Un šogad – „Lat
vijas Avīzes” rīkotā konkursa 
„Sieviete Latvijai” balva nomi
nācijā „Sievietei par nesavtīgu 
darbu sabiedrības labā” – Kris
tāla kurpīte un brauciens uz 
Briseli.

nostrādāti tieši tur. Pateicoties 
Sigitas rīkotajiem bērnu pasā
kumiem, no kuriem lielākais un 
labi atpazīstams arī ārpus Kur
zemes robežām – Meža ABC – 
Sigitu zina arī daudzās skolās. 

Tā tas ir šodien. Bet kāds bija 
sākums? Kur ir tas noslēpums, 
lai maza meitene no klusās 
Rankas iemācītos pulcināt ap 
sevi simtiem cilvēku un kā gi
gantiska kora diriģente koordi
nētu  milzu pasākumu norisi?

Sigita atzīst, ka jau skolas laikā 
bijusi liela pasākumu organizē
tāja (pionieru vienības vadītāja, 
skolas komjaunatnes sekretāre), 
bet meža pasākumiem sāku
ma ievirzi deva darbs toreizējā 
Kuldīgas virsmežniecībā, kur 
viņa strādāja par konsultanti
koordinatori meža īpašnieku 
apmācībā. Bet varbūt sākums 
tagadējām rosmēm meklējams 
jau tūlīt pēc augstskolas beig
šanas 90. gadu sākumā, strā
dājot gan par sēklu plantācijas 
vadītāju, bet vēlāk par mežsar
dzi un mežziņa vietnieci. Arī 

no maza putnēna par gudro pūci

Ilgus gadus esat veltījis 
vadītāja un pasniedzēja dar-
bam, ko esat ieguvis no sa-
viem studentiem vai arī pa-
dotajiem?

Uzskatu, ka caur dzīvi ir jāiet 
ar gaišu skatu, ar augstu pacel
tu galvu un vienmēr jāsaskata 
tas labais, par to jāpriecājas un 
nevajag būt īgņam, jo īgņas 
nevienam nepatīk. Dzīvē jāiet 
ar optimismu, un, no rīta ce
ļoties, ieslēdzot radio 2, pavin
grojot, ieejot dušā, pašam sevi 
ir jānoskaņo, ka priekšā stāv 
jauna darba diena un jādodas 
darba cēlienā ar prieku.

Jūs bijāt pirmais, kurš aiz-
sāka tradīciju organizēt Bal-
tijas valstu Meža augstskolu 
pieredzes apmaiņas konfe-
rences. Kā šī ideja radās?

Nostrādājot gadu par Meža 
fakultātes dekānu, radās vie
doklis, ka nepieciešams tikties 
pieredzes apmaiņā Igaunijas, 
Lietuvas un Latvijas Meža fa
kultātes darbiniekiem. Pirmo 
konferenci noorganizējām 
Jel  gavā, kur savstarpēji iepazi
nāmies un atklājām piemiņas 
zīmi – akmeni ar iegravētu 
uzrakstu: „Kas mīl mežu, mīl 
savu dzimteni”, tā atrodas fa
kultātes parkā. Vēlāk šādas 

piemiņas zīmes tika izveido
tas katras Baltijas valsts Meža 
fakultātes parkā. Organizējām 
arī reprezentatīvas paraugme
dības, tādējādi vienojot triju 
Baltijas valstu Meža fakultātes 
kolektīvus. Protams, tas prasī
ja lielu organizatorisku darbu, 
bet gandarījums par padarīto 
bija liels. 

Vai dzīves gājumā meža 
nozīme jūsu skatījumā ir 
mainījusies?

Protams, tehnisko progresu 
meža nozarē nevar salīdzināt 
ar mana darba sākumu, šodien 
ir ievērojami cēlusies ražoša

nas efektivitāte. Šodien meža 
nozare, ko vada Meža fakul
tātes absolventi, godam pilda 
pasaules izvirzīto uzdevumu 
– apsaimniekot mežus, neno
plicinot tos. .

Kā jums šķiet, kā pietrūkst 
mūsu laiku studentiem?

Šad tad dažiem pietrūkst 
atbildības sajūtas, bet kopumā 
studenti ir kompetenti, zino
ši, labi orientējas informācijas 
tehnoloģijās. Katrā ziņā tas ir 
pamats, mūsu meža nozares 
tālākai attīstībai.

Jeļena Rūba,
LLU Meža fakultāte

Pēc veiksmīgām fazānu medībām kopā ar kolēģi L.Siseni
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Sigita Vaivade
ar kristāla kurpīti 
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Šovasar Mežaparka estrādes 
telpās sekmīgi darbojās izstāde 
„Iepazīsties – Koks!”, kas pul
cēja kuplu skaitu interesentu. 
Tuvojoties sezonas noslēgu
mam, septembra beigās noti
ka profesionālās pieredzes un 
zināšanu apmaiņas pasākums 
“Orientējies meža nozarē”, tā 
mērķis bija popularizēt meža 
nozari un ilgtspējīgu dzīves
veidu. Uz šo pasākumu tika 
aicināti Latvijas meža nozares 
darbinieki − dažādās speciali

tātēs strādājošie, profesionālās 
skolās un augstskolās studējo
šie, meža īpašnieki, pašvaldī
bu, mācību iestāžu, nevalstisko 
organizāciju pārstāvji un noza
res seniori. 

Laiks bija jauks, tādēļ sek
mīgi varēja notikt orientēšanās 
sacensības ar izzinošiem jautā
jumiem un uzdevumiem kon
trolpunktos. Sacensībās pieda
lījās vairāk nekā 20 komandas, 
bet individuālajā orientēšanās 
trasē varēja piedalīties ikviens. 

mežaparkā orientējas meža nozarē

Visām komandām bija jāmāk 
noteikt koksnes paraugus, jā
zina, kā sauc MKPC informa
tīvo izdevumu, jāprot „ķem
mēt mežu”, „šķērsot purvu” 
un jāveic citi uzdevumi. Arī 
izstādē „Iepazīsties Koks!” bi
ja izvietoti divi kontrolpunkti. 
Individuālajiem jeb mini
orientēšanās dalībniekiem bija 
jāatpazīst čiekuri un jāmēģina 
noteikt finiera lokšņu skaits 
laivai. Gan individuālajiem, 
gan komandu orientieristiem 
bija arī jāzina, kas Latvijā ir 
atbildīgs par meža ugunsgrēku 

atklāšanu un dzēšanu. Valsts 
meža dienests arī demonstrēja 
jaunāko uguns dzēšanas tehni
ku. Sacensību laikā tika vērtēts 
gan komandu ātrums, attapība 
un organizatoriskās spējas, gan 
zināšanas meža nozarē un spē
ja teoriju izmantot praksē. 

Pasākuma laikā profesionālo 
skolu audzēkņi un studenti gu
va plašāku priekšstatu par me
ža nozari, visiem dalībniekiem 
bija iespēja apskatīt izstādi „Ie
pazīsties – Koks!”, izmēģināt 
savus spēkus Aivara Bergmaņa 
koka atrakciju trasītē, novērtēt 

Rīgas Tehniskās universitātes 
studentu koka auto demons
trējumus, kā arī satikt nozarē 
strādājošos un pieredzējušos 
darbiniekus. Savukārt, nozares 
seniori,  kas ar mežkopes Aijas 
Zviedres gādību bija ieradušies 
kuplā skaitā, varēja pakavēties 
atmiņās un iepazīties ar jaunā
ko nozarē.

Pasākuma noslēgumā mūzi
cēja T. Reitera fonda laureāti, 
jaunieši, kas ir guvuši atzinību 
starptautiskajos konkursos, 
perkusijas meistari jeb dažā
du bungu pavēlnieki un meža 

nozares koris „Silvicola”, kura 
sniegumu atzinīgi novērtēja 
visi klātesošie.

Pasākuma organizēja Zem
kopības ministrija sadarbībā 
ar biedrību „Zaļās mājas” un 
meža nozares organizācijām, 
iestādēm un uzņēmumiem. 

Izstāde „Iepazīsties – Koks!” 
Mežaparkā apmeklētājiem būs 
atvērta sestdienās līdz pat Zie
massvētkiem!

Māra Mīkule,
ZM Meža departaments 

Meža nozares stratēģijas un 
atbalsta nodaļa 

Turpinot 2012. gadā iesāk
to, Latvijas Valsts mežzinātnes 
institūts “Silava”, šoreiz sadar
bībā ar Meža pētīšanas staciju 
un akciju sabiedrību “Latvi
jas valsts meži” aicināja meža 
nozares dalībniekus apmeklēt 
mežzinātnes dienas Meža pē
tīšanas stacijas Kalsnavas un 
Mežoles mežu novados, kā arī 
ilglaicīgajos izpētes paraug
laukumos Gulbenes apkārtnes 
mežos. Mežzinātnes dienu 
programmā bija iekļauts ino
vatīvās Strenču kokaudzētavas 
apmeklējums.

Semināra dalībnieki uzsvēra 
ilglaicīgo mežzinātnes objektu 
nozīmību, īpaši iespējas tos iz
mantot risinājumu meklēšanai 
mūslaiku aktualitātēm saistībā 
ar pētījumu turpināšanu un 
jaunu eksperimentu ierīkoša
nu, kā arī nepieciešamību ar 
tiem iepazīstināt nozares izglī
tības procesā.

LVMI „Silava” direk tors 
Jur  ģis Jansons: LVMI   „Silava” 
ir gandarīts par meža nozares 
dalībnieku lielo interesi par pē
tījumiem. Domāju, daudziem 
bija pārsteigums ne tikai plašais 

pētniecības objektu klāsts, no 
kura šajās dienās varējām parā
dīt tikai mazu, mazu daļiņu, bet 
arī mežzinātnes spēja pētījumus 
attīstīt. Tas nebūtu iespējams 
bez meža nozares izpratnes par 
zināšanu vajadzību. LVMI „Si
lava” būs gandarīts, ja semināra 

apmeklējums stiprinās nozares 
argumentus mežsaimniecības 
attīstībai Latvijā, tostarp, ražīgu, 
kvalitatīvu un vitālu mežu au
dzēšanā.”

Plašāka informācija 
www.silava.lv

Pasākuma dalībnieku starts orientēšanās sacensībās

latvijas mežzinātnes dienas pulcē 
vairāk nekā 60 nozares interesentus

Pasākuma dalībnieki vienā no darbnīcām Meža nozares seniori bija ieradušies kuplā skaitā

Diskusija par meža nekailciršu apsaimniekošanas modeļiem



9

rudens

nOtIkumu mOzaīka nOtIkumu mOzaīka

Līdzīga si tuācija veidosies arī 
priežu mež  audzēs, kurās pēc 70 
gadu sasniegšanas bērzu pie
mistrojums lielāks par 40 %. 

Problēmas nereti ir arī egļu 
tīraudzēs, kuras nepiemērotu 
augšanas apstākļu vai pārāk 
lielās biezības dēļ pārstājušas 
augt. Ja iestādītās egles nav 
savlaicīgi izretinātas, tās cieš 
no slikta apgaismojuma un 
barības vielu trūkuma, vaina
gi ir vāji veidoti, un augšana 
praktiski apstājas. Arī izretināt 
šādas audzes vairs nevar, kop
šana ir nokavēta. Lielā biezībā 
augušās egles ir pārāk vēja ne
noturīgas, pat neliels vēja pū
tiens tās var izgāzt. 

MK noteikumi nosaka me
todiku, pēc kādas 3060 gadu 
vecas egļu tīraudzes atzīstamas 
par neproduktīvām.

SEviŠķi liEla uZmanība 
JāPiEvēRŠ atJaunOŠanai

Kad mežs nocirsts rekons
truktīvajā cirtē, tā atjaunošanai 
jāpievērš sevišķi liela uzmanī
ba. Ļaujot šādiem izcirtumiem 
atjaunoties dabiski, pastāv liels 
risks, ka veidosies jauna kon
fliktaudze. No blakus esošā 
meža iesēsies priedes, egles, arī 
bērzi, savukārt arī nocirstās ap
ses neslinkodamas dzīs atvases. 
Pašlaik spēkā esošā likumdo
šana meža atjaunošanas jomā 
pieļauj īpašniekam plašas izvē
les iespējas. Lielākajā daļā me
ža tipu pieļaujamas ir gandrīz 
visas koku sugas. Taču pastāv 
arī likumi, kurus diktē pati da
ba. Saprātīgs saimnieks ievēros 
arī tos, jo par pārkāpšanu sods 
nākotnē var būt daudz bargāks 
nekā tas, ar ko reizumis draud 
Meža dienests.

Pašreizējā lauku attīstības 
plānošanas periodā pieejama 
arī ES programma, kas pa
redz atbalstu šādu mazvērtīgu 
mežaudžu nomaiņai. To no
saka MK Noteikumi Nr.1145 
„Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas, admi
nistrēšanas un uzraudzības 
kārtība pasākuma „Meža eko
nomiskās vērtības uzlabošana” 
īstenošanai”. Šo noteikumu iz
pratnē bez iepriekš minētajām 
par mazvērtīgām uzskatāmas 
arī jaunaudzes un izcirtumi ar 
vidējo augstumu no 2 līdz 6 m, 

ja augšanas tipam atbilstošu 
koku skaits tajos mazāks par 
kritisko. Atbalsts pienākas, ja 
nocirstās audzes atjaunošana 
tiek veikta stādot. 

KaS nEPiECiEŠamS, lai 
PREtEnDētu uZ ES atbalStu?

Lai pretendētu uz ES atbalstu 
šajā jomā, meža saimniekam 
vispirms jātiek skaidrībā, vai 
audze tiešām atbilst mazvērtī
gas mežaudzes kritērijiem. Lai 
noskaidrotu, kādas ir reālās 
sugu attiecības mežaudzē, to 
nepieciešams izdastot (uzmē
rīt kokus), jo meža inventari
zācijas dokumentos uzrādītā 
audzes sastāva formula noteik
ta ar acumēra taksācijas meto
dēm, un tā var arī atšķirties no 
reālās situācijas dabā. Arī egļu 
tīraudžu neproduktivitātes no
teikšanai nepieciešami mērīju
mi īpaši izvietotos parauglau
kumos, kuru izveides metodi
ku nosaka jau iepriekš minētie 
Koku ciršanas noteikumi. Lai 
audzi nocirstu rekonstruktīva
jā cirtē, nepieciešams ciršanas 
apliecinājums, tādēļ cērtamais 
nogabals iepriekš jāiestigo (da
bā jāatzīmē un instrumentāli 
jāuzmēra). Ciršanas aplieci
nājums nepieciešams arī maz
vērtīgo jaunaudžu platību no
vākšanai, ja tās kociņu celmu 
vidējais diametrs lielāks par 12 
cm. Pārējos gadījumos pietiks 
ar Valsts meža dienesta atzinu
mu, ka audze ir mazvērtīga.

Maksimālā atbalsta likme 
šajā aktivitātē ir 840 Ls. Līdz 
ar to saņemamais atbalsts 
mazāk labvēlīgos apvidos 504 
Ls jeb 60%, pārējā teritorijā – 
420 Ls (50%). Atbalsta apmērs 
nav atkarīgs no izvēlētās me
žaudzes ierīkošanas agroteh
nikas. Augsnes sagatavošana 
pirms stādījumu ierīkošanas 
normalizē augsnes mitruma 
apstākļus, atvieglo iestādīša
nu un vēlāko kopšanu, taču 
platībās, kur mitruma režīms 
normāls un liels aizzēlums nav 
gaidāms, bez tās var arī iztikt. 
Tāpat atbalsta apmēru šajā 
aktivitātē neietekmē izvēlētās 
stādāmā materiāla sugas un 
tas, vai tiks veidota mistraudze 
vai monoaudze. Darbus stādī
jumu ierīkošanā var veikt pats 
meža īpašnieks.

ES atbalSta SaņEmŠanaS 
KāRtība

Pirmais solis ceļā uz ES at
balsta saņemšanu ir meža ap
saimniekošanas plāna izstrāde. 
Plānā paredz stādījumu ierī
košanas agrotehniku, plānotās 
koku sugas un stādīšanas ter
miņus, tam pievieno arī meža 
nogabalu plānu, kurā iezīmē
tas audžu nomaiņai paredzētās 
platības. 

Kad Valsts meža dienes
ta (VMD) attiecīgās apgaitas 
mežzinis platības apsekojis un 
plānu apstiprinājis, izstrādā 
projekta pieteikumu iesnieg
šanai Lauku atbalsta dienestā. 
Projektā var iekļaut arī maz
vērtīgo audžu nomaiņai pa
redzēto instrumentu – lāpstu, 
stādāmo stobru un krūmgrie
žu, kā arī darba apģērba un 
aprīkojuma iegādi. Mazvērtī
gās mežaudzes novākšana ne
tiek atbalstīta, citiem vārdiem 
sakot, tās nav attiecināmās 
izmaksas. Šīs darbības  meža 
īpašniekam jāveic par saviem 
līdzekļiem, tādēļ arī motorzā
ģu iegāde šajā aktivitātē netiek 
atbalstīta. Projektā var pare
dzēt arī jaunaudžu kopšanu 
citos meža nogabalos.

Projekta īstenošanu var 
uzsākt, tikko pieteikums ie
sniegts Lauku atbalsta dienes
tā. Taču, kamēr nav saņemts 
LAD lēmums par projekta 
apstiprināšanu, tas uzskatāms 
par pretendenta pašrisku, tā
pēc drošāk tomēr šo lēmumu 
sagaidīt, jo atteikuma gadīju
mā atbalsts netiks izmaksāts.

Kad stādījums ierīkots, pre
tendentam par to jāpaziņo 
Valsts meža dienestam. Mež
zinis platību apsekos, pārlieci
nāsies, vai iestādīts vajadzīgais 
kociņu skaits (stādīto kociņu 
īpatsvaram jābūt vismaz 80 % 
no kopējā skaita). Ap katru ko
ciņu jābūt laukumam vismaz 
50 cm rādiusā, kas atbrīvots no 
apauguma, tāpēc jāparedz arī 
pirmreizējā kopšana.  Stādīju

mu ierīkošanā drīkst izmantot 
tikai sertificētu stādāmo mate
riālu. 

Kad mežzinis izcirtumu at
zinis par atjaunotu, jāiesniedz 
maksājuma pieprasījums Lau
ku atbalsta dienestā. Tam 
pievieno arī samaksas doku
mentus par instrumentu un 
aprīkojuma iegādi, kā arī par 
meža apsaimniekošanas plāna 
izstrādi, ja tādi bijuši. Pēc tam 
atliek tikai gaidīt kontā „ienā
kam” naudiņu!

vai taS iR iZDEvīgi?
Stādījumu ierīkošanas iz

maksas dažādos reģionos, pro
tams, var atšķirties, atšķiras arī 
stādu cenas dažādās kokaudzē
tavās. Prognozētajos izmaksu 
aprēķinos runa var būt tikai 
par provizoriskiem skaitļiem. 
Vidējo izmaksu apmēri apko
poti tabulā.

Algu par darbu savā mežā 
īpašnieks parasti nerēķina, 
taču, pieskaitot arī absolūti 
visas izmaksas, no tabulas var 
redzēt, ka saņemtais finansē
jums pilnībā sedz izdevumus 
arī tajās teritorijās, kur atbalsta 
apjoms 50%. Nocērtot mazvēr
tīgo mežaudzi, saimnieks jeb
kurā gadījumā saņems peļņu, 
kas būs pietiekama, lai pirms 
atbalsta saņemšanas visus dar
bus varētu finansēt.

Šis ES plānošanas periods 
drīz beigsies, atlicis vairs ti
kai nākamais gads. Paredzēts, 
ka projekta pieteikumus šajā 
pasākumā Lauku atbalsta die
nests pieņems līdz 2013.gada 
pavasarim. Neviens pagaidām 
nezina, kādas aktivitātes tiks 
atbalstītas nākamajā periodā. 
Ir labi zināms teiciens ”Dzelzs 
jākaļ, kamēr karsta!” Šajā gadī
jumā tas īsti vietā. Vēl varam 
paspēt! Nepalaidīsim garām 
iespēju ieguldīt Eiropas naudu 
sava īpašuma sakārtošanā!

Alda Velvere,
MKPC Dienvidkurzemes 

nodaļas vadītāja vietniece

(Turpinājums no 1. lpp.)

Nr. Darbu veids Vidējās izmaksas 
par ha, Ls

1 Augsnes sagatavošana 80
2 Stādāmā materiāla iegāde 220
3 Meža stādīšana 60
4 Stādījumu kopšana 60

KOPĀ 420

Ko darīt, ja izaudzis „brāķis”?
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Kopā ar LLKC Meža kon
sultāciju pakalpojumu centra 
darbiniekiem projekta Wood 
Energy and Cleantech (latv. 
 koksnes enerģija un ekolo
ģiski tīras tehnoloģijas) ietva
ros no 10. līdz 14. aprīlim man 
kā meža īpašniecei bija iespēja 
piedalīties pieredzes apmai
ņas braucienā uz Igauniju, kur 
kompetenti Igaunijas speciālis
ti latviešu interesentus iepazīs
tināja ar jaunāko informāciju 
par meža biomasas ieguvi un 
izmantošanu enerģijas ražoša
nā. Īpaši interesanti bija pašu 
acīm skatīt ražošanas uzņē
mumu sasniegto un uzklausīt 
Igaunijas uzņēmēju viedokli.

2011. gadā Igaunijā ieviestais 
jaunais Meža attīstības plāns 
paredz palielināt ciršanas ap
jomu (īpaši kopšanas cirtēs), 
palielināt meža atjaunošanas 
apjomus, veicināt bioenerģijas 
ieguvi no meža un būtiski pa
lielināt meža īpašnieku asociā
ciju lomu, organizējot koksnes 
pārdošanu. 

Šobrīd meža īpašnieku ap
vienības Igaunijā pārstāv gan
drīz 300 000 hektāru meža. 
Meža nozare plāno nozīmīgu 
atbalstu meža īpašnieku ap
vienību, kooperatīvu stiprinā
šanai, tiem piešķirot papildu 
valsts finansējumu.

Igauņi darbus organizē 
pārdomāti

Pirmajā dienā apmeklējām 
malkas ražošanas uzņēmumu 
Halupuu Firewood OŰ, bija in
teresanti vērot pielietotās mal
kas skaldīšanas metodes, ar 
kurām tiek sagatavota dažāda 
veida malka – pat speciāla ziv
ju žāvēšanai. Malkas ražošanas 
process maksimāli mehanizēts, 
lai atvieglotu malkas kraušanu 
konteineros, izveidots „karu
selis” (att.nr.1) 

Uzņēmuma produkcija tiek 
eksportēta uz ārvalstīm, gal
venokārt Austrumu reģionu, 
jo vietējam tirgum tās cena 
ir salīdzinoši augsta. Konku
renci saasina arī augstais ēnu 
ekonomikas īpatsvars šajā sek
torā – Igaunijā tas esot ap 80 
procentiem. Nākamajā brau
ciena dienā apskatījām otru, 
enerģiskam igauņu uzņēmē
jam piederošu, uzņēmumu – 
zāģēšanas kompleksu. Arī tur 

darbus organizē pārdomāti. 
Nomaļi uzreiz automātiski tiek 
sašķeldoti, maksimāli samazi
not darbaspēka un ražošanas 
izmaksas. Zāģmateriālu ražo
šanas blakusprodukti – skai
das un šķelda – tiek īslaicīgi 
uzglabāti modificējamos lau
kumos. Uzņēmumu īpašnieks 
ražošanu attīstījis par saviem 
līdzekļiem, neņemot kredītus, 
un pats pirmos gadus pat dzī
vojis „vagoniņā”.

Meža īpašnieks KÕrgessaare 

Soojus – lielāko siltumapgādes 
ražotāju Kuresāres reģionā. Šo
brīd tur būvē otru kaltumāju, 
kas nodrošinās pilnīgu pāreju 
siltumražošanā no šķeldas, kā 
arī nodrošinās elektrības ražo
šanu. Kuressaare Soojus pieder 
pašvaldībai, papildus izveidota 
struktūrvienība, kas nodarbo
jas ar šķeldas ražošanu mežā 
(forvarders ar šķeldotāju un 
šķeldas konteinervedējs). Taču 
aptuveni 50 procentu šķeldas 
tiek iepirkts no citiem piegā
dātājiem.

Tikām iepazīstināti ar vēl 
vienu mazu katlumāju, kas 
darbojas ar šķeldu – apkurina 
neliela ciemata skolu, sporta 
zāli un bērnudārzu. Arī šī kat
lumāja pieder pašvaldībai, un 
tā nepieciešamo šķeldu ražo 
pati – iegādāts neliels, ar trak

igaunijas pieredze enerģētiskās 
koksnes ražošanā

pagastā iepazīstināja ar me
ža apsaimniekošanu aptuveni 
100 hektāru platībā. Koksne 
un ciršanas pārpalikumi tiek 
pārdoti šķeldošanai. Aktīvi 
tiek izmantots dažādu fondu 
finansējums meža apsaimnie
košanas uzlabošanai. Īpašnieks 
pats plāno un vada darbus me
žā un ir skeptiski noskaņots 
par līdzdalību meža īpašnieku 
asociācijā vai kooperatīvā. Me
ža īpašnieks pastāstīja un parā
dīja, kā notiek mežu meliorā
cija un, izmantojot ES atbalstu, 
tiek veidoti jauni grāvji (Latvijā 
ES atbalsts tiek piemērots tikai 
esošo grāvju tīrīšanai).

Ražošanas procesā izman-
to piemērotāko un efektīvāko 
tehniku

Pieredzes apmaiņas braucie
nā apmeklējām arī  Kuressaare 

toru darbināms šķeldotājs un 
automašīna – pašizgāzējs šķel
das transportēšanai.

Braucot pa Saaremaa, Hi-
iumaa, Pärnumaa, nācās seci
nāt, ka, salīdzinot ar Latviju, 
igauņi strādā daudz pārdomā
tāk un ekonomiskāk. Viscaur 
ražošanas procesā tika izman
tota piemērotākā un efektīvā
kā tehnika, sākot ar mazajiem 
šķeldotājiem un beidzot ar 
salīdzinoši veco ceļu kopšanas 
tehniku, bet perfektajiem ce
ļiem!

Nevar nepieminēt arī brau
ciena neformālo pusi. Ar 
prāmjiem ceļojot no vienas 
Igaunijas salas uz citu, apska
tījām interesantas un skaistas 
vietas: Suursadam port kuģu 
būvētavu, KÕpu bāku, Kures-
saare pili, drosmīgākajiem tika 
piedāvāta iespēja braukt ar ka
noe laivām Soomaa nacionāla
jā parkā utt.

Pieredzes apmaiņas brau
ciens bija organizēts ļoti pār
domāti, ar maksimāli piepildī
tu katras dienas programmu. 
Paldies LLKC Meža konsultā
ciju pakalpojumu centra dar
biniekiem par iespēju gūt jau
nu pieredzi!

Aina Karavaičuka,
meža īpašniece no Madonas 

novada, brauciena dalībniece

Malkas „karuselis”

Skaidu un šķeldas uzglabāšana Šķeldas pievešana katlumājai

Iepazīstamies ar “Kuressaare Soojus”
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Projekta Wood Energy and 
Cleantech (latv. – Koksnes ener-
ģija un ekoloģiski tīras tehnolo-
ģijas) programmā Zviedrijā 
notika seminārs par koksnes 
pelnu izmantošanu meža ap
saimniekošanā, lai iepazīstinā
tu ar pētījumiem un praksi šajā 
jomā. Seminārā piedalījās pār
stāvji no Zviedrijas, Igaunijas 
un Latvijas. Zviedrijas Meža 
aģentūra semināra laikā noor
ganizēja arī tikšanos ar Zvied
rijas Lauku attīstības ministru 
Eskilu Erlandsonu, kurš ar da
lībniekiem pārrunāja situāciju 
Zviedrijas meža nozarē, kā arī 
Eiropas Savienības nākamā 
plānošanas perioda galvenos 
aspektus mežsaimniecībā. 

Latviju seminārā pārstāvēja 
speciālisti no SIA Latvijas Lau-
ku konsultāciju un izglītības 
centrs un Vidzemes plānošanas 
reģiona, kas ir projekta Kok-
snes enerģija un ekoloģiski tīras 
tehnoloģijas partneri Latvijā, 
kā arī no Zemkopības minis
trijas, Latvijas Meža īpašnieku 
biedrības, akciju sabiedrības 
Latvijas Valsts meži un mežzi
nātnes institūta Silava.

Semināra organizētāji mūs 
iepazīstināja ar Zviedrijas me
ža nozari raksturojošajiem rā
dītājiem – ikgadējais koksnes 
pieaugums ir orientējoši 110 
miljoni kubikmetru, savukārt 
ikgadējais ciršanas apjoms 
sasniedz aptuveni 90 miljonu 
kubikmetru koksnes. Ciršanas 
atlieku savākšana un izmanto
šana enerģijas ieguvei Zviedri
jā aizsākās 1970. gadā. Kopš tā 
brīža pastāvīgi ir veikti saistītie 
pētījumi, pilnveidota likum
došana, izdotas rekomendāci
jas, kā arī izvērtēti ilgtspējības 
aspekti produkcijas ražošanai 
un ietekme uz biodaudzvei
dību, CO2 bilanci, vidi, kultū
ras un sociālajām vērtībām. 
Zviedru pētnieki uzskata,  lai 
kompensētu augsnes auglības 
zudumus, izvācot biomasas 
materiālus, attiecīgajā terito
rijā atgriežami koksnes pel
ni – aptuveni trīs tonnas uz 
hektāru. Likumdošana nosaka 
rekomendācijas biomasas ma
teriāla izvākšanai mežā, šī dar
bība arī jāsaskaņo ar Zviedrijas 
Meža aģentūru, kas arī izstrā
dā meža pelnošanas plānus. 

Zviedrijā atsākās arī celmu iz
mantošana biomasas materiāla 
ieguvē, taču meža sertifikācijas 
standarts celmu izstrādi nepie
ļauj, tāpēc celmu ieguve notiek 
nelielās platībās.

Zviedrijā pelni tiek atgriezti 
aptuveni 12 tūkstošos hektāru 
meža platībās katru gadu, ar 
intensitāti trīs tonnas uz hek
tāru, lai gan pietiktu ar vienu 
tonnu. Latvijas pārstāve Arta 

īpašniekam izmaksā aptuveni 
30 eiro uz hektāru. Pelnus no 
katlumājām savāc, smalcina, 
pakļauj nokrišņu ietekmei, 
pārbauda to ķīmisko sastā
vu un pēc tam kaisa mežā ar 
pielāgotu forvarderu, kuram 
uzmontēts pārveidots mine
rālmēslu kaisītājs ar ietilpību 
ap 10 tonnām pelnu. Semināra 
dalībnieki šo tehniku apskatīja 
arī darbībā mežā. 

cinājumi ir šādi: koksnes pelnu 
izmantošana meža mēslošanai 
šobrīd praksē tiek izmantota 
vienīgi Zviedrijā, un arī – ti
kai nelielās platībās. Pētījumi, 
kas veikti Zviedrijā, Latvijā un 
Igaunijā, liecina par pozitīvu 
koku augšanas gaitu mēslo
tajās platībās. Būtiska vērība 
turpmāk jāvelta koksnes pelnu 
ķīmiskajam sastāvam, jo mežā 
pieļaujams atgriezt pelnus, kas 
veidojušies, sadedzinot tikai 
koksnes biomasu. Palielinoties 
enerģijas ieguvei no meža bio
masas, pelnu apjoms pieaugs, 
tāpēc jārod atbilstošs risinā
jums to tālākai izmantošanai. 
Viena no iespējām ir atgrie
šana mežā, tādējādi veicinot 
meža barības vielu pozitīvu 
bilanci pret meža biomasas 
materiāla izvākšanas procesu. 
Zviedrijas meža nozare ļoti 
aktīvi pēta dažādus koksnes iz
mantošanas veidus, kas papla
šinātu koksnes konkurētspēju 
un pieprasījumu. Piemēram, 
Vaksjo piepilsētā uzcelts dzī
vojamo māju komplekss, kurā 
septiņstāvu mājas ir pilnībā 
būvētas no koka. 

Attiecībā uz ES atbalstu 
mežsaimniecībai nākamajā 
plānošanas periodā, Zviedrija 
nevēlas paplašināt vai turpi
nāt ES atbalstu ikdienas meža 
apsaimniekošanas aktivitātēm, 
bet gan atbalstīt meža nozares 
uzņēmējdarbību, kas radītu 
jaunas darba vietas un veicinā
tu lauku reģionu attīstību. 

Raimonds Bērmanis,
MKPC direktors 

mežsaimniecības speciālisti iepazīstas ar Zviedrijas pieredzi koksnes 
pelnu izmantošanā meža apsaimniekošanā
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Pelnu atgriešana mežā ar forvarderi

Bārdule (LVMI Silava) infor
mēja par Latvijā ierīkotajiem 
pētījumu objektiem Skrīve
ros, kur hibrīdapses, bērza un 
kārklu stādījumi tiek mēsloti 
gan ar notekūdeņu attīrīšanas 
dūņām, gan koksnes pelniem. 
Pētījumi turpinās, taču pirmie 
rezultāti liecina par būtiski la
bākiem koku augšanas gaitas 
rezultātiem ar pelniem mēslo
tajās platībās. Īpaši manāmi re
zultāti ir nabadzīgās augsnēs.  

Savukārt Igaunijas mežzi
nātnieki, stāstot par saviem 
pētījumiem, norāda uz augstā
ku pelnošanas intensitāti – pat 
līdz 10 tonnām uz hektāru. Šā
di mēslojot apmežojumus iz
strādātajos kūdras purvos, koki 
uzrāda izteikti pārākus augša
nas rezultātus. Taču, protams, 
pelnošanas efekts arī palielina 
zālaugu aizzēlumu. Mēslošanu 
ar pelniem var izmantot arī 
produktivitātes paaugstināša
nai izcirtumos dabiskās atjau
nošanas veicināšanai.

Zviedrijas kompānija As-
kungen Vital AB nodarbojas 
ar katlumāju koksnes pelnu 
pārstrādi un pelnu kaisīšanu 
mežaudzēs. Aptuveni 90 % 
no meža pelnošanas izmak
sām sedz katlumāja, atlikušos 
10 % – meža īpašnieks, kas 

Zviedrijas Meža aģentūra 
semināra gaitā noorganizēja 
arī tikšanos ar Zviedrijas Lau
ku attīstības ministru Eskilu 
Erlandsonu, kurš kopā ar se
mināra dalībniekiem pārru
nāja Zviedrijas meža nozares 
stāvokli un izaicinājumus, kā 
arī Eiropas Savienības nākamā 
plānošanas perioda mežsaim
niecības aspektus. 

Komandējuma galvenie se

Sagatavots un izdots buklets „EnERĢētiSKā KOKSnE –
 iEguvumS īPaŠniEKam, mEžam un SabiEDRībai”

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs projekta Koksnes 
enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas (Woodenergy and Cle
antech) ietvaros sagatavojis informatīvu izdevumu meža īpaš
niekiem „Enerģētiskā koksne – ieguvums īpašniekam, mežam 
un sabiedrībai.”
Izdevumā pieejama informācija par:
Ilgtspējīgu koksnes enerģijas attīstību Baltijas jūras reģionā 
Projekta reģionu apraksts
Zinātniskās inovācijas praksei 
Aktuālākais Igaunijā
Pētījumi Latvijā
Zviedrija  soli priekšā citām valstīm
Meža šķeldas ražošana
Meža īpašnieku lēmumi un atbildība
Enerģētiskās koksnes uzmērīšana un kvalitāte

Izdevums pieejams LLKC Meža konsultāciju pakalpojuma 
centra nodaļās Valsts meža dienesta struktūrvienībās un Rīgā 
− Valsts meža dienestā, 13. janvāra ielā 15, elektroniskā formā – 
Meža konsultāciju pakalpojumu centra mājas 
lapā: www.mkpc.llkc.lv Sadaļā Projekts Woodenergy.
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Apšu hibrīdu īscirtmeta plan
tācijas ir viena no alternatīvām 
bijušo lauksaimniecības zemju 
apmežošanā. Apšu hibrīdu se
lekcijas (jaunu klonu izveides 
un pārbaužu) darbu Latvijā veic 
Latvijas Valsts mežzinātnes in
stitūtā „Silava” pētnieki (vadītājs 
A. Gailis) un finansē a/s Latvijas 
valsts meži. Aktualizējoties jau
tājumam par lauksaimniecības 
zemju apmežošanu saistībā gan 
ar jaunu koksnes patērētāju pa
rādīšanos tirgū, gan ar pirms 3 
gadiem pieņemto noteikumu 
par atbalstu īscirtmeta plantā
cijām nosacījumiem, tika veikts 
papildu pētījums, lai kvantitatīvi 
un kvalitatīvi precīzāk raksturo
tu sagaidāmo ieguvumu no apšu 
hibrīdu stādīšanas. 

To audzēšanas mērķis var būt 
zāģbaļķu, papīrmalkas vai ener
ģētiskās koksnes ieguve. Ņemot 
vērā stādījumu ierīkošanas iz
maksas, no kurām lielu daļu 
veido stādu cena, enerģētiskās 
koksnes ieguvi lietderīgi plā
not sākot ar otro rotāciju (kad 
plantācija atjaunojas ar sakņu 
atvasēm). Audzēšanas mērķi 
vēlams noteikt pirms plantā

800 kokus uz ha), papīrmalkas 
plantācijā no 900 līdz 1600 gab./ 
ha1, bet enerģētiskās koksnes 
plantācijā − līdz 2500 gab./ ha1. 
Audzēšanas gaitā var mainīt au
dzēšanas mērķi, bet tad jārēķi
nās ar papildus izdevumiem, kā 
arī pastāv risks, ka audzēšanas 
mērķa maiņa var nenodrošināt 
vēlamo rezultātu.

KlOnu SagaiDāmā 
PRODuKtivitātE

Apšu hibrīdi aug ievērojami 
ātrāk par parasto apsi. Piemē
ram, salīdzinot datus no apšu 
hibrīdu stādījuma uz bijušās 
lauksaimniecības zemes ar tāda 
pat vecuma parastās apses au
džu datiem no meža tipiem ar 
auglīgu augsni (Dm, Vr, As, Ap), 
kopumā 31 audze (Meža sta
tistiskās inventarizācijas dati), 
konstatētas būtiskas koku vidējā 
caurmēra, augstuma (1. att.) un 
krājas (330±29m3 ha1 apšu hib
rīdiem un 137±29m3 ha1 paras
tajai apsei) atšķirības.

Kopumā eksperimentu re
zultāti liecina, ka apšu hibrīdu 
klonu krājas pieaugums ir divas 
līdz trīs reizes lielāks nekā paras

vecumu (20 gadi). Produktīvā
kajiem kloniem, kuri tiks reko
mendēti plantāciju ierīkošanai 
praksē, vidējais pieaugums ir 
ievērojami augstāks – attiecīgi 
19 m3ha1 gadā un ap 14 m3ha1 
gadā. Koku stumbra caurmēra 
atšķirības starp dažāda sākot
nēja biezuma eksperimentiem 
atšķirīgā vecumā atspoguļotas 
2. attēlā.

KlOnu KOKSnES īPaŠībaS

garums svārstās no 0,67 līdz 
0,93 mm, bet platums no 20,3 
līdz 22,6 µm. Tās ir piemērotas 
kvalitatīva rakstāmpapīra ražo
šanai. Šķiedru garums nodroši
na papīra stiprību, bet platums 
apdrukas kvalitāti. 

Koksnes blīvums ir svarīgs ne 
tikai zāģmateriāliem, bet arī pa
pīrrūpniecībai, jo blīvākā koks
nē būs vairāk šķiedru. Blīvums 
cieši korelē ar tādām koksnes 

mērķtiecīga apšu hibrīdu 
plantāciju ierīkošana 

cijas ierīkošanas un to balstīt 
uz ekonomiskiem aprēķiniem. 
Svarīgākie rādītāji ir attālums 
līdz tuvākajai realizācijas vietai 
(zāģētava, osta, vietējā katlumā
ja u.c.), ceļu infrastruktūra, pie
vešanas attālums līdz ceļam un 
apsaimniekošanas intensitāte. 
Atbilstoši audzēšanas mērķim ir 
jāizvēlas sākotnējais koku skaits, 
pareiza augsnes sagatavošana un 
plantācijas aizsardzības un kop
šanas pasākumi. Zāģbaļķu plan
tācijā koku skaits svārstās no 500 
līdz 700 gab./ha1 (te gan jāņem 
vērā šī brīža likumdošanas ie
robežojumi, kas nosaka vismaz 

tajai apsei. Somijā un Zviedrijā 
veiktos pētījumos pierādīts, ka 
apšu hibrīdu plantāciju vidējais 
pieaugums pirmajā rotācijā sa
sniedz 20 līdz 25m3ha1 gadā. 

Latvijā apšu hibrīdu eksperi
mentos konstatēts, ka vidējais 
pieaugums 12 gadu vecumā au
dzēs ar biezumu 2500 koku uz 
hektāru ir 15 m3ha1 gadā, bet ar 
biezuma 1100 koku uz hektāru − 
ap 10 m3ha1 gadā, stādījumi vēl 
nav sasnieguši plānoto ciršanas  

Attēls 1. Apšu hibrīdu stādījuma un parastās apses mežau-
džu koku dimensijas 19 gadu vecumā 

mehāniskajām īpašībām, kā pre
testība liecē (r= 0,91) un spiedē 
(r=0,94).

Konstatēts, ka nedz koksnes 
blīvumam, nedz sulfātcelulozes 
iznākumam nav ciešas saiknes ar 
klona produktivitāti, kas nodro
šina iespējas slekcijas procesā at
lasīt un praksē rekomendēt tādus 
klonus, kas ir gan ražīgi, gan ar 
augstvērtīgām koksnes īpašībām

KlOnu iZvēlE
Maksimālās produktivitātes 

sasniegšanai īscirtmeta plantāci
jās ir būtiski, lai koki efektīvi iz
mantotu visus pieejamos resur
sus: ne tikai barības vielas, bet arī 
temperatūru, gaismu. Izvēloties 
citās valstīs atlasītu apšu hibrīdu 
klonu materiālu ir augsta varbū
tība, ka koki Latvijā augs vai nu 
pārāk ilgi un cietīs rudens salnās, 
vai pārāk īsu laiku, un neizmantos  

Apšu hibrīdu koksne ir relatī
vi balta, homogēna, ar smalkām 
šķiedrām, kas zemā lignīna sa
tura dēļ ir piemērota celulozes, 
kā arī viegla, blīva, gluda un 
necaurspīdīga papīra ražošanai, 
lignīna saturs vidēji ir 19,4±0,31 
%. Šādu koksni iespējams pār
strādāt bez intensīvas vārīšanas 
un balināšanas, tādēļ ražošanas 
process ir videi draudzīgāks. 

Celulozes ražošanas procesā 
svarīgākie rādītāji ir sulfātce
lulozes iznākums, kas svārstās 
no 44,7 līdz 53,4%. Starp koku 
caurmēru un sulfātcelulozes 
iznākumu nepastāv korelācija 
(r=0,02), līdz ar to nav pamata 
uztraukumam, ka ātraudzīgiem 
kloniem koksnē būs mazāks 
sulfātcelulozes saturs. 

Kvalitatīva papīra iegūšanai 
svarīgas ir tādas koksnes šķiedru 
īpašības kā garums un platums. 
Apšu hibrīdu koksnes šķiedru 

Attēls 2. Apšu hibrīdu stumbra caurmēra attīstības tenden-
ces (dati no vairākiem eksperimentiem)

ESF projekts „Ģenētisko faktoru nozīme adaptēties spējīgu 
un pēc koksnes īpašībām kvalitatīvu mežaudžu izveidē” 
Nr.2009/0200/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/146
  

Apšu hibrīdu stādījums 16 gadu vecumā
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Šodien arvien vairāk meža 
īpašnieku informācijas iegu
vei un dažādiem darījumiem 
(pirkšanai, pārdošanai, norē
ķiniem) izmanto internetu un 
citas tehnoloģijas. Tomēr ne 
vienmēr tas ir droši un dod 
cerētos ienākumus, jo, piemē
ram, ievietojot reklāmu par 
cirsmas pārdošanu, tās pārde
vējam ir jābūt ļoti zinošam gan 
meža lietās, gan juridiskajos 
jautājumos. Ne reti pie mums 
vēršas sarūgtināti meža īpaš
nieki, kas ir apkrāpti. Kā vēs
ta sakāmvārds, „izlietu ūdeni 
nesasmelsi”…. Tādēļ lūdzu  
portāla www.CirsmuIzsoles.lv 
veidotāju Janeku Kamerovski 
pastāstīt plašāk par interneta 
izsoļu vietni. 

Portāls www.CirsmuIzsoles.
lv ir izveidots ar mērķi nodroši
nāt meža īpašniekiem un meža 
nozares profesionāļiem stabilu, 
kvalitatīvu un uzticamu darī
jumu vidi pārdošanai un pirk
šanai. Interneta izsoļu vietne 
sniedz vairākas jaunas iespējas, 
kādu nav tradicionālajās klātie
nes izsolēs. Portāla interneta iz
soļu programma piedāvā plašā
kas iespējas gan pircējiem, gan 
pārdevējiem nekā tradicionālās 
klātienes izsoles. 

vai portālā nepieciešams 
reģistrēties, kāda ir dalības 

maksa? 
Reģistrācija portālā ir bez 

maksas. Kļūt par portāla Cirs-
muIzsoles.lv lietotāju var ik
viens, kas akceptē portāla no
teikumus. Interneta lie totāja 
reģistrācija nav automātiska. 
To veic sistēmas administra
tors (moderators) pēc tam, 
kad ir pārliecinājies par dalīb
nieka identitāti. Ja dalībnieks 
nesniedz nepiecie šamās ziņas 
par sevi vai ir pamats uzskatīt, 
ka tā ir viltus persona, tad šāds 

dalībnieks netiek apstiprināts 
par sistēmas lietotāju.

Dalības maksa ir ieviesta, 
lai segtu izsoļu sistēmas ad
ministrēšanas izmaksas un no
drošinātos pret sasteigtiem un 
nepārdomātiem solījumiem. 
Pārdevējam maksa par cirsmas 
pieteik šanu izsolei ir no Ls 15 
līdz Ls 50 atkarībā no pārdo
damā koksnes apjoma. Ja cirs
ma netiek pārdota pirmajā rei
zē, tās piedāvā šana turpmākās 
izsolēs ir bez maksas. Pircējam 
maksa par vienu solījumu ir 
Ls 3. Izsoles maksa automā
tiski tiek atskaitīta no pircēja 
iemaksātās naudas uzskaites 
konta. Ja visa summa netiek iz
mantota, tā tiek saglabāta pir
cēja kontā un ir izmanto jama 
turpmākajās izsolēs. Maksāju
mi jāveic internetbankā pirms 
izsoles vai apmaksājot rēķinu.

Kas un kā var iesniegt cirsmu 
pārdošanai?

CirsmuIzsoles.lv prasības bū
tiski neat šķiras no tām, kas jā
veic jebkurā gadīju mā, sagata
vojot cirsmu izstrādei un kuras 
jau tiek prasītas VMD. Arī pir
cējam nepiecieša ma pilnvēr
tīga informācija par izsolāmo 
cirsmu, tās atrašanās vietu (ko
ordinātes) un papildus nosacī
jumiem un prasībām, ja tādi 
ir (piemēram, izstrādes laiku, 
iero bežojumiem, enerģētiskās 
koksnes ieguvi). Šī informāci
ja jāievada izsoles pieteikuma 
datu formā.

Cirsmu pārdošanai var ie
sniegt pats meža īpašnieks, ja 
viņam ir pietiekoša pieredze, 
zināšanas un prasmes. Ja tādu 
nav, portāls CirsmuIz soles.lv 
sadarbojas ar meža īpašnieku 
ap vienībām, LLKC Meža kon
sultāciju pakalpojumu centru 
un citiem profesionāļiem, kas 
pa līdz meža īpašniekiem saga

tavot cirsmas un nepieciešamo 
informāciju, izvēlēties objektī
vāko sākuma cenu, sagatavot 
cirs mas pārdošanas līgumu un 
iesniegt cirsmu izsolei. 

Profesionālu pakalpojumu 
sniedzēju izmantošana cirsmu 
sagatavošanā un pieteikšanā 
palielina meža īpašnieka izre
dzes pārdot cirsmu izsolē par 
vislabāko cenu. Pieredze lieci
na, ka pircēji labprātāk izvē las 
iegādāties tās cirsmas, kur ir 
zināms pārdevējs vai to izsolē 
pārstāv kāds no ie priekš minē
tajiem pakalpojumu sniedzē
jiem. Tā ir ga rantija, ka izsolē 
tiek nodota reāla un pie nācīgi 
sagatavota cirsma.

Cirsmas pārdevējam pietei
kumā jāno rāda izsoles sākuma 
un beigu datums un laiks, in
dividuālie izsoles noteikumi 
vai arī vienkārši norāde par 
cirs mas pārdošanas līguma 
noslēgšanas un cirsmas pirku
ma apmaksas termiņiem. So-
lītājam par cirs mas pārdoša
nas līguma nosacījumiem un 
cirsmas stāvokli jāpārlie cinās 
pirms solīšanas.

Kā notiek izsole? 
Cirsmas pārdevējs izvēlas 

izsoles veidu un nosaka izsoles 
laiku. Vēlama vismaz nedēļa 
pēc informācijas ievietošanas, 
lai potenciālie pircēji var iepa
zīties ar to un apmeklēt cirsmu 
dabā. Izsoles procesā pircēji 
savā starpā ir anonīmi. Pircēja 
identitāte ir redzama ti kai cirs
mas pārdevējam. 

Visbiežāk tiek izmantota 
vairāksolīša na ar īpašnieka 
noteiktu sākumcenu jeb an
gļu izsole. Cirsma tiek pārdota 
tam, kurš nosolījis augstāko 
cenu. Pārdevējs var izvēlēties 
arī iespēju cirs mu pārdot pir
majam solītājam. Drīzumā 
būs pieejama arī t.s. slēptā 

Kā pārdot augoša meža cirsmu, 
izmantojot mūsdienu tehnoloģijas?

izsole, kad katrs no pircējiem 
sola vienreiz un pārdevējs var 
izvēlēties pircēju pēc saviem 
ieskatiem 

Izsoļu sistēmā ir noteikts 
minimālais solis, ko var mai
nīt pārdevējs. Pašreiz iesa
kām lietot soli Ls 50 apmērā. 
Izsolē darbojas automātiskā 
pagarinā juma princips, kas 
izslēdz ātrākā interne ta priekš
rocības. Tas nozīmē, ja izsoles 
pēdējās divās minūtēs tiek re
ģistrēts kāds solījums, iz sole 
tiek pagarināta par piecām 
minūtēm. Ja pēdējās divās mi
nūtēs solījumu nav, tad izsoles 
izvarētājs ir tas, kurš nosolījis 
pēdējo augstāko cenu. 

Kad cirsma ir nosolīta, tās 
pircējam tiek nosūtīta pārde
vēja kontaktinformācija, bet 
pārdevējam – pircēja. Izsoļu 
portālā darbojas atsauksmju 
sis tēma, un portāla lietotāja 
(pārdevēja, pir cēja) pienā
kums ir pēc katras konkrētās 
izsoles atstāt sistēmā savas at
sauksmes.

Vairāki meža īpašnieki arī 
ar MKPC speciālistu palīdzību 
ir izmēģinājuši pārdot cirsmu 
interneta izsolē un bija pār
steigti par ieguvumu, kas bija 
ievērojami lielāks par vietējo 
uzpircēju piedāvāto cenu. Šai 
sistēmai ir vairākas priekšrocī
bas − pārdevēji un pircēji var 
ietaupīt laiku un izdevumus, 
vienlaicīgi snie dzot pilnīgu in
formāciju par izsoles objektu 
un tā pieejamību. Portāls no
drošina gan pārdevēja, gan so
lītāja anonimitāti. Turklāt por
tāla darbība ir neatkarīga, jo 
tā īpašnieks nav kokmateriālu 
tirgus dalībnieks. Aicinām arī 
jūs visu apsvērt un izmēģināt 
šo iespēju!  

Sarmīte Grundšteine,
MKPC Informācijas un 

apmācību daļas vadītāja

atSauCE
Informatīvā izdevuma Čiekurs 3 (35) 2012 numurā 10.lpp. pie 

J. Liepiņa raksta „Iepazīta pieredze enerģētiskās koksnes ieguvei 
kopšanas cirtēm” kļūdaini tika publicēta   atsauce uz projektu. 
Pareizā atsauce zemāk. 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Nr.2010/0319/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/136

visu pieejamo  veģetācijas perio
du. Tādēļ plantāciju ierī košanai 
bez pārbaudēm nav rekomendē
jams izmantot citu valstu klonus, 
kura iegāde turklāt nebūs lētāka 
kā pērkot vietējos apšu hibrīdu 
stādus. Meža reproduktīvā ma
teriāla ieguves avotu reģistrā ir 
reģistrēti 18 apšu hibrīdu kloni 

gan kategorijas „uzlabots”, gan 
„pārāks” (augstvērtīgākie) stā
dāmā materiāla ražošanai. Tie ir 
piemēroti īscirtmeta plantāciju 
ierīkošanai Latvijā. Reģistrētos 
klonus pavairo un stādāmo ma
teriālu realizē a/s Latvijas valsts 
meži. 

Martiņš Zeps, Āris Jansons
LVMI Silava

(Turpinājums no 12. lpp.)
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Kā ikkatru gadu, arī šogad LLKC Meža konsultāciju 
pakalpojumu centrs Valsts lauku tīkla pasākumu rīko-
tāji sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeja speciālistiem 
organizēja sēņu semināru. Šogad tas notika Baldonē. 
Semināra dalībnieki noklausījās lektores mikoloģes 
InItAS DĀnIELES stāstījumu par sēnēm, tad devās 
sēņot un noslēgumā sarīkoja sēņu izstādi. 

Dažas ēdamās sēnes ir viegli sajaukt ar indīgajām, jo iz
skata ziņā tās ir ļoti līdzīgas. Balto mušmiri var viegli sa
jaukt ar atmateni jeb šampinjonu. Zaļo mušmiri var viegli 
sajaukt ar zaļo bērzlapi, jo tām ir gandrīz vienādas cepurī
tes. Tādēļ lūdzām InItAI DĀnIELEI vairāk pastāstīt par 
mušmirēm.

uzmanīsimies no mušmirēm!

Latvijā sastopamas  10 mušmi
ru sugas, no tām visbiežāk sasto
pamās: sarkanā, zaļā, baltā, bālā, 
panteru un violetbrūnā. Retāk 
sastopama ir pelēkā un brūnā 
mušmire, bet ļoti reti – Elijas 
un bārkstainā mušmire. Vienā 
ģintī ar mušmirēm iekļautas arī 
makstsēnes (6 sugas), jo visām 
ir kopīgs latīniskais nosaukums 
– Amanita.

Sarkanā mušmire ir vispa
zīstamākā no mušmirēm. Aug 
skuju koku un lapu koku mežos 
gan pa vienai, gan arī veidojot 
lielākas vai mazākas grupas. Lai 
arī sarkanās mušmires tiek uz
skatītas par ļoti indīgām sēnēm, 
tomēr nāves gadījumi pēc to 
apēšanas ir ļoti reti. Ziemeļeiro
pas, Austrumeiropas un Āzijas 
tradicionālajā kultūrā sarkano 
mušmiri lieto uzturāārstniecis
kio un psihotropo īpašību dēļ. 
Sarkano mušmiri tradicionālajā 
medicīnā izmanto tuberkulozes, 
locītavu iekaisumu, asinsva
du, muguras un kaulu sāpju un 
dziedzeru audzēju ārstēšanai. 
Uzskata, ka šī sēne, lietota mazās 
devās, stimulē iekšējo dziedzeru 
sekrēciju un spēcina organismu 
kopumā. Tā pazemina asinspie
dienu, palēnina sirdsdarbību un 
mazina sāpes . 

Zaļā mušmire tiek uzskatīta 
par Latvijas indīgāko sēni. Tā sa
tur ap 110 indīgu savienojumu, 
un 90 % saindēšanās gadījumu 
beidzas ar nāvi. Īpaši bīstama tā 
ir tāpēc, ka saindēšanās pazīmes 
parādās ļoti vēlu – pēc 10–30 
stundām. Zaļās mušmires tok
sīni postoši iedarbojas uz aknu 
un nieru šūnām. Zaļā mušmire 
Latvijā sastopama diezgan bie
ži. Zaļo mušmiri var pazīt pēc 
olīvzaļās olveida vai zvanveida 
cepurītes, kas vecumā izplešas 
gandrīz plakana. Citām mušmi
rēm raksturīgās baltās plēksnes 
uz cepurītes zaļajai mušmirei 
novērojamas ļoti reti. Lai pārlie
cinātos, ka sēne tiešām ir muš
mire, tā nevis jānogriež, bet gan 

pat līdzīgas parasto zemestauku 
(Phallus impudicus) sākuma sta
dijai. To norāda arī sēnes latīnis
kais nosaukums phalloides. 

Baltā mušmire ir otra indī
gākā sēne Latvijā aiz zaļās muš
mires. Augļķermeņi parādās no 
jūlija līdz oktobrim skujkoku, 
retāk lapkoku mežos. To apēdot, 
saindēšanās pazīmes parādās 
vēlu, pēc astoņām līdz 40 stun
dām, kad jau skarti dzīvībai sva
rīgi orgāni. Raksturīgākie simp
tomi ir vemšana un caureja. 
Vairākos izziņas avotos norādīts, 
ka toksīni izraisa aknu un nieru 
bojājumus un pat nekrozi, tādēļ 
saindēšanās ne reti beidzas ar 
nāvi vai arī izraisa aknu un nie
ru mazspēju. Īpaši jāuzmanās no 
pavisam jaunām sēnītēm, kas kā 

mazi podiņi izbāzušas nevainīgi 
baltās, tīrās cepurītes no sūnām. 
Šādā skaistulītē slēpjas Nāve! 
Noteikti apskatiet kātiņa pamat
ni un lapiņas! Ne velti briti šo 
sēni sauc par destroying angel  
nāves eņģeli.

Bālās mušmires ir uzturā 
nelietojama, indīga sēne. Nepa
tīkamas garšas un smakas dēļ 
uzturā nav lietojama. Atrodama 
ļoti bieži augustā un septembrī 
skuju un lapu koku mežos. Ļoti 
indīga, pēc saindēšanās simpto
mi ir tādi paši zaļās mušmires 
saindēšanās gadījumā. Simpto
mi parādās, kad toksīni jau ir 
skāruši galvas smadzeņu veģeta
tīvos centrus. Saindēšanās gan
drīz vienmēr beidzas ar nāvi. 

Panteru mušmires Cepurīte 
var būt dažādās nokrāsās, izple
tusies parasti brūna, baltām zvī
ņām un vājām radiālām rievām 
uz cepurītes malas. Atšķirībā no 
sarkstošās mušmires, gredzens 
ap kātiņu bez rievām tā augšpu
sē. Lietainā laikā, kad lietus var 
būt noskalojis baltās plēksnes no 
cepurītes, jābūt uzmanīgiem, lai 
nesajauktu ar bērzlapi, jāpārbau
da, vai it kā bērzlapei nav gre
dzentiņš ap kātu. Sēne satopama 
ļoti bieži gan skuju, gan arī lapu 
koku mežos no jūlija līdz sep
tembrim. Ļoti indīga!

Violetbrūnās mušmires ce
purīte ir gaļīga, sākumā puslo
desveidīga, zvanveidīga, vēlāk 
izpletusies purpurkrāsā vai pe
lēkbrūna ar zili violetu nokrāsu 
un retām baltām vai tumšām 
plēksnēm vai bez tām. Lapiņas 
baltas. Mīkstums balts, zem 
virsmiziņas violets ar asu smar
žu un garšu. Kātiņš pie pamat
nes ar lielu, gandrīz lodveidīgu 
bumbuļveida paresninājumu, 
ko ietver maksts. Aug skuju un 
jauktu koku mežos, sevišķi zem 
priedēm, no augusta līdz no
vembrim

Nav taisnība, ka indīgās sēnes 
tārpi (patiesībā sēnes ēd dažādu 
kukaiņu kāpuri) neēd, tie lab
prāt mielojas ar indīgajām sē
nēm. Grozā jāliek tikai tās sēnes, 
kuras labi pazīstat. Ja ir kādas 
šaubas, var ņemt palīgā sēņu 
grāmatu vai nākt pie mums uz 
Dabas muzeju un konsultēties 
ar speciālistu. 

Arī seminārā konstatējām, 
ka kāds no dalībniekiem bija 
sajaucis un salasījis mušmiru 
„podiņu”, tādēļ būsim uzmanī
gi un ieklausīsimies speciālistu 
padomos.

Rita Daščiora,
MKPC Rīgas reģionālās nodaļas 

mežsaimniecības konsultante 

ar naža palīdzību uzmanīgi jāiz
ceļ no zemes un jāaplūko kātiņa 
pamatne. Visām mušmirēm, arī 
zaļajai, pie kātiņa pamatnes ir 
bumbuļveida paresninājums. 
Zaļajai mušmirei tas ietverts pla
tā maisveida makstī. Zaļo muš
miri var sajaukt ar zaļas krāsas 
bērzlapēm, īpaši, ja nogriež tikai 
cepurīti un nepievērš uzmanību 
kātiņa pamatnei. Pavisam jaunas 
zaļās mušmires ir viscaur ietver
tas vispārējā plīvurā un var būt 

Sēņu izstāde 
seminārā 

(centrā Inita Dāniele)

Sarkanā mušmire
Panteru mušmire

Baltā mušmire
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Bālā mušmire

Violetbrūnā mušmire
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Augustā un septembrī da
žādos Latvijas reģionos ir 
notikuši nu jau deviņi semi
nāri par pārnadžu populāciju 
apsaimniekošanas un stalt
briežu selektīvas medīšanas 
principiem. Šos seminārus 
or ga nizē MKPC Valsts Lauku 
tīkla pasākumu ietvaros, kā arī 
Latvijas Mednieku savienība 
ar Medību saimniecības attīs
tības fonda finansiālo atbalstu. 
Seminārus ir apmeklējuši un 
noklausījušies jau vairāk nekā 
300 dalībnieku. 

Šo semināru mērķis ir sniegt 
medniekiem informāciju par 
to, kā pareizi apsaimniekot 
pārnadžu (aļņu, staltbriežu, 
stirnu un meža cūku) populā
cijas, lai veidotos optimāla šo 
populāciju dzimuma un ve
cuma struktūra. Tieši pareiza 
populācijas struktūra nodroši
na to, ka samazinās postījumu 
risks, ko medījamie dzīvnieki 
nodara lauksaimniecībai un 
mežsaimniecībai. Šobrīd pā
rāk intensīvas medīšanas dēļ 
pārnadžu populācijās trūkst 
vidēja vecuma un pieaugušu 
tēviņu, bet ir daudz mātīšu un 
jauno dzīvnieku. Tieši jaunie 
dzīvnieki (sivēni un teļi), kas 
kopā ar mātītēm bieži vien vei
do lielus barus, ir tie, kas no
dara lielākos postījumus lauk
saimniecībai un mežsaimnie
cībai. Līdz ar to medniekiem 
šobrīd būtu intensīvāk jāmedī 
tieši jaunie dzīvnieki, kā arī 
jaunās vai vecās mātītes, bet 
jācenšas saudzēt kvalitatīvus 
vidēja vecuma tēviņus un vi
dēja vecuma mātītes, kas dod 
lielāko pieaugumu populācijai. 

Šādi medījot, netiktu sama
zināta kopīgā medību slodze, 
medniekiem nesamazinātos 
arī iegūstamās medījuma ga
ļas apjoms, bet ievērojami sa
mazinātos postījumu risks un 
jau tuvākajos gados uzlabotos 
iegūstamo trofeju kvalitāte.

Semināru laikā klausītāji ti
ka iepazīstināti arī ar Medību 
likuma grozījumu projektu. 
Būtiski ir apzināties, ka ilgt
spējīga medījamo dzīvnieku 
populāciju apsaimniekošana 
var notikt tikai pietiekami lie
los medību iecirkņos. Turpinot 
medību iecirkņu sadrumstalo
šanu, kā arī atļaujot medīt pār
nadžu sugas mazos iecirkņos 
vai nelimitēti, notiktu faktiski 
nekontrolējama un neprogno
zējama dzīvnieku medīšana, 
kas nekādi nav savienojama ar 
ilgtspējīgas medību saimniecī
bas, kā arī dabas aizsardzības 

mednieki mācās, kā pareizāk apsaimniekot medījamo dzīvnieku populācijas

principiem. Latvijā jau esošie 
mazie medību iecirkņi pierāda, 
ka bieži vien tieši šajos iecir
kņos ir novērojami dzīvnieku 
nodarītie postījumi, jo dzīv
nieki šajā teritorijā neuzturas 
pastāvīgi, bet tikai periodiski 
parādās, līdz ar to ievērojami 
apgrūtinot medīšanu.

Rudens ir arī staltbriežu 
riesta jeb baura laiks, tādēļ īpa
ša vieta šajos semināros tika 
atvēlēta informācijai par stalt
briežu selektīvas medīšanas 
principiem. Klausītāji saņēma 
informāciju par to, kā pareizi 
dabā novērtēt dzīvnieka vecu
mu, lai varētu spriest par ragu 
kvalitāti un to, vai dzīvnieks 
ir medījams vai saudzējams. 
Pazīmes, kā pareizi novērtēt 
staltbriežu buļļa vecumu un 
kvalitāti tika demonstrētas 
ar uzskatāmu un kvalitatīvu 
fotoattēlu palīdzību, kas ievē

rojami atvieglo informācijas 
uztveršanu.  

Tāpat semināru laikā tika 
stāstīts par pozitīvajiem pie
mēriem mednieku sadarbībā 
ar lauksaimniekiem un mež
saimniekiem, kā pareizāk or
ganizēt medījamo dzīvnieku 
piebarošanu, kā arī samazināt 
postījumu risku lauksaimnie
cībai un mežsaimniecībai. Ļoti 
būtiski, lai starp medniekiem 
un zemes apsaimniekotājiem 
veidotos labs kontakts un 
dialogs, bet problēmas tiktu 
risinātas, pusēm sadarbojo
ties. Tikai tādā veidā mums 
izdosies saglabāt Latvijas da
bas daudzveidību un bagātību, 
vienlaikus respektējot arī cilvē
ku saimnieciskās intereses.

Jānis Baumanis,
MKPC medību saimniecības 

vecākais speciālists

Kastaņi satur daudz veselīgu 
un mums mazāk pazīstamu 
vielu. Svarīgākā dziednieciskā 
īpašība ir pretiekaisuma iedar
bība. No kastaņiem gatavotās 
ziedes un zāles lieto tautas un 
arī tradicionālajā medicīnā. 
Muguras un locītavu sāpju 
ārstēšanai var pagatavot kas
taņu uzlējumu spirtā: ņem 
kastaņus un noloba brūno 
miziņu, jo tajā ir koncentrēts 
visvairāk ārstniecisko vielu. 
Nolobītās miziņas liek tik lielā 
stikla traukā, lai tās aizņemtu 

Kastaņi ārstē
ceturto daļu no trauka. Aplej 
ar šņabi un noslēdz. Pēc 10 
dienām uzlējums iegūs brūnu 
krāsu un būs gatavs lietošanai. 
Uzlējumā samērcētu marlīti 
liek uz sāpošās vietas. Var lie
tot arī kastaņu pulvera tēju. Pie 
saaukstēšanās, bronhīta, garā 
klepus dzer kastaņu pulveri 
pa naža galam 3 reizes dienā. 
Ja iekaisis kakls, ir iesnas, tad 
kaklu un degunu var skalot 
ar mizu novārījumu. Kasta
ņu preparāti ir arī ar pret
kram pju, pretsāpju efektu. 
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Mednieku seminārs Krāslavā, lektors J.Baumanis
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Čiekurs
informatīvais izdevums

Čiekurs izdots Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros

Izdevējs:  SIA LLKC Meža 
konsultāciju pakalpojumu 
centrs 
Rīgas iela 34, Ozolnieki, 
Ozolnieku pag., 
Ozolnieku nov. LV3018
Tālr. 63050477, 
fakss 63050450
mkpc@mkpc.llkc.lv; 
www.mkpc.llkc.lv

Izdevumu iespiešanai sagatavoja 
SARMĪTE GRUNDŠTEINE, 
MKPC Informācijas un 
apmācību daļas vadītāja
Tālr. 63050477, mob. 29133563, 
ciekurs@mkpc.llkc.lv
Maksliniece – D. Brinkmane
Druka – SIA Microdot

meža konsultāciju pakalpojumu centra nodaļas

Sia llKC meža konsultāciju pakalpojumu centrs
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov. LV3018  
Tālr. 63050477, fakss 63022264     mkpc@mkpc.llkc.lv
 www.mkpc.llkc.lv
 

mKPC nodaļa biroji vārds, uzvārds tālrunis

Austrumlatgales nodaļa
Ludzas birojs Ludvigs Karvelis 65722009, 29411165
Rēzeknes birojs Jolanta Latišenko 28692818

Dienvidkurzemes nodaļa
Liepājas birojs Uldis Šēnbergs 63491241, 29285111
Saldus birojs Alda Velvere 63824065, 20222041

Dienvidlatgales nodaļa
Krāslavas birojs Jānis Dzalbs 65620019, 29789364
Daugavpils birojs Jānis Dzalbs 29789364
Preiļu birojs Astrīda Rudzīte 65381781, 26410476

Madonas – Cēsu nodaļa
Madonas birojs Mairita Bondare 64822528, 28381176
Cēsu birojs Laila Šestakovska 28323647

Rīgas reģionālā nodaļa
Rīgas birojs Agris Kauliņš 67895819, 26498315
Bauskas birojs Agris Kauliņš 67895819, 26498315

Sēlijas nodaļa
Aizkraukles birojs Jekaterina Blaua 26534704
Jēkabpils birojs Jānis Sēlis 65207372, 26465432

Zemgales nodaļa
Jelgavas birojs Sergejs Repņikovs 63050477, 29283108
Dobeles biroj Sergejs Repņikovs 63050477, 29283108

Ziemeļaustrumu nodaļa
Gulbenes birojs Linda Vladimirova 64474022, 26314426
Balvu birojs Linda Vladimirova 64474022, 26314426

Ziemeļkurzemes nodaļa
Kuldīgas birojs Sigita Vaivade 63323955, 29103658
Talsu birojs Sigita Vaivade 63323955, 29103658

Ziemeļvidzemes nodaļa Valmieras birojs Andris Vīrs 64250210, 26108426  
Limbažu nodaļa Limbažu birojs Jānis Zvaigzne 64022679, 29151750
Apmācību centrs „ Pakalnieši” Inese Mailīte 64828108, 26141853

Čiekura
 Par normatīvo aktu izmaiņām, kas stājas spēkā ar 
 2013.  gada 1. janvāri
 baltijas mežkopju konference šogad notika latvijā
 ES atbalsta aktualitātes
  Praktiski padomi

Vairākās Eiropas valstīs aiz
vien lielāka uzmanība tiek pie
vērsta meža īpašnieku neformā
lās izglītības veicināšanai. Tā ir 
īpaši aktuāla situācijās, kad tiek 
samazināts valsts finansējums 
institūcijām, kas veic meža īpaš
nieku konsultēšanu. Starptautis
kā projektā  tiek pētītas vienād
ranga apmācību (peer-to-peer 
learning) veicināšanas iespējas. 
Šāda veida apmācība nozīmē in
formācijas apriti meža īpašnieku 
vidū, 

Vasarā veikts pilotpētījums, 
lai noskaidrotu dažādu meža 
nozares darbinieku viedokli par 
pašreizējo meža īpašnieku kon
sultāciju un informēšanas sis
tēmu un tās attīstības perspek
tīvām. Aptaujāts 21 speciālists 
no VMD, LLKC MKPC, NVO 
un meža biznesa, kā arī 11 meža 
īpašnieku organizāciju pārstāvji. 
Pētījuma rezultāti tiks publicēti 
izdevumā, kas iznāks mazapjo
ma mežsaimniecības konferencē 
šā gada septembrī ASV. Aptaujā
to speciālistu viedokļi ir dažādi, 
tomēr atsevišķos jautājumos vē
rojama vienprātība. 

Vairums respondentu uzska
ta,  kaut arī tiek samazināti štati, 
VMD un LLKC MKPC pašreiz 
spēj nodrošināt meža īpašnieku 
pieprasījumu pēc konsultāci
jām meža apsaimniekošanā. Tas 
skaidrojams ar faktu, ka meža 
īpašnieki pamatjautājumos ir 
kļuvuši zinošāki un līdz ar to ir 
samazinājies arī pieprasījums. 

Tomēr vēl aizvien ir situāci
jas, kad meža īpašniekiem nav 
skaidrības, pie kāda speciālista 
vajadzības gadījumā ir jāvēršas. 

Gandrīz visi aptaujātie norā
da, ka meža īpašniekus visvairāk 
interesē koksnes ieguves jautā
jums − maksimālās peļņas iegu
ve, nenonākot konfliktā ar liku
mu. Daudzi meža īpašnieki vēlas 
izmantot ES fondus, tomēr tiek 
atzīmēts, ka interese par tiem ir 
salīdzinoši maza. Vairums no 
respondentiem norāda, ka ne
pietiekama ir īpašnieku interese 
un izpratne par dabas aizsardzī
bas jautājumiem, dabas daudz
veidību, atjaunošanu un labas 
mežsaimniecības praksi.  

Pētījumi liecina, ka meža 
īpašnieki parasti par konsultan
tiem  izvēlas vietējās autoritātes, 
turklāt pēc iespējas tuvāk dzī
vesvietai. Štatu samazināšana un 
reģionālo biroju slēgšana valsts 
institūcijās ir radījusi priekšno
teikumus vietējo meža īpašnieku 
organziāciju attīstībai. Arī meža 
īpašnieku organizāciju pārstāvju 
atbildes netieši apstiprina šo ap
galvojumu. Piemēram, atbildēs 
minētais meža īpašnieku jautā
jumu spektrs ir daudz plašāks 
nekā iepriekš minēto institūciju 
norādītais. 

Gandrīz visi aptaujātie spe
ciālisti norāda, ka dažādu meža 
īpašnieku dibinājumu loma me
ža īpašnieku izglītošanā aizvien 
palielinās. Tomēr pašas organi
zācijas tā neuzskata un apgalvo, 

ka parasti konsultācijas sniedz 
kopā ar pakalpojumu. Pašreiz 
neesot maksātspējīgs pieprasī
jums pēc dažāda veida konsul
tācijām, turklāt daudzus jautā
jumus meža īpašnieki varot no
skaidrot bez maksas pie VMD 
un LLKC MKPC speciālistiem. 
Tomēr visi respondenti no meža 
īpašnieku dibinājumiem norā
da, ka sniedz padomus radiem, 
draugiem, paziņām un citiem 
meža īpašniekiem neformālā 
vidē, kā arī pa telefonu. Sniegto 
konsultāciju skaits svārstās no 
10 līdz 200, vidēji – 43. Vidējais 
sarunas ilgums šādās situācijās 
tiek lēsts ap 12 minūtēm. Kā 
visefektīvāko izglītošanas veidu 

organizāciju pārstāvji uzskata 
individuālās konsultācijas (4,5 
punkti piecu punktu sistēmā), 
tām seko semināri (3,2 punkti). 

Minētie fakti liecina, ka ne
formālā meža īpašnieku izglītī
bas sistēma eksistē arī Latvijā, lai 
arī vairums tajā iesaistīto, kā arī 
meža nozares speciālisti to ne
vērtē kā nozīmīgu. Speciālistiem 
trūkst zināšanu  par neformālās 
izglītības veicināšanas iespējām, 
kā arī informācijas par pašreizē
jo situāciju, meža īpašnieku vie
dokli un vērtējumu dažādu in
formācijas avotu izmantošanā. 

Lelde Vilkriste
LVMZI „Silava”

Izdota Mildas Pormales grāmata 
„ZAĻAIS PATVĒRUMS”. Akadēmiķa 
Arvīda Kalniņa dzīvesstāsts (akadēmi
ķis Arvīds Kalniņš viņa arhīva materiā
los un manās atmiņās). Līdz šim nepa
zīts A. Kalniņš – rosīgs politiķis (zem
kopības un izglītības ministrs I. saeimā), 
nopietns publicists, kura raksti izceļas 
ar dziļu argumentāciju un ieinteresētī
bu savas dzimtās zemes attīstībā, dabas 
mīļotājs un daiļuma meklētājs dzīvē, 
darbā, cilvēku attiecībās. Interesēties 
izdevniecībā Divpadsmit, Aiga Eriņa 
(29637533).

Jauna grāmata

neformālā meža īpašnieku izglītības sistēma eksistē arī latvijā
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