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• Stājušās spēkā vairāku normatīvo 
aktu izmaiņas

• Grozījumi un precizējumi ES atbals
ta pasākuma „meža ekonomiskās 
vērtības uzlabošana” īstenošanai

•  Valsts meža dienests turpinās 
attīstīties kā valsts iestāde

•  Guntis Grīnšteins: „mežs nav 
tikai koksnes ieguves avots, 
bet tajā var smelties ied
vesmu dažādu interesantu 
interjera elementu un mēbeļu 
izgatavošanai”

•  ēvalds Vizulis – ilggadīgs Saldus 
virsmežniecības virsmežziņa 
vietnieks, kurš nekad nav 
apzināti tiecies pēc augstiem, 
vadošiem amatiem

• kādas izmaiņas notikušas 
meža apsaimniekošanā Gaujas 
nacionālajā parkā

• meža nozares 2012. Gada 
balvas „Zelta čiekurs” ieguvēji

• konkurss „mūsu mazais 
pārgājiens” notiks arī šogad

• Stāsts par aSV aidaho štata 
labākajiem meža īpašniekiem 
Stīvu un Dženetu Fankiem 

• kā pašiem noteikt mežaudzes 
šķērslaukumu

• atbildes uz jautājumiem par ES 
projektu īstenošanu

•  izstrādāts medību iecirkņa ap 
saimniekošanas plāna pilotprojekts

Decembris madonas un Cēsu puses meža īpašniekiem pagāja, katru vakaru uzmanīgi klausoties       
laika ziņas un cerīgi vērojot laika apstākļus. kad beidzot ledus važās iekaltie un sniega smaguma 
pieliektie, saliektie un lūstošie koki un krūmi tiks atbrīvoti? 

jāsāk novērst postījumus!

Beidzot koki ir atbrīvojšies  no 
lielā ledus un sniega smagu  ma. 
Situācija dažādās mežaudzēs ir 
atšķirīga. Visvairāk cietuši bērzi, 
baltalkšņi, priedes un vie tām ne
daudz skartas arī eg les un apses. 
Daudzi koki ir atliekušies atpa
kaļ, bet ir arī nopo stītas audzes, 
sevišķi teritorijā ap Gaiziņkalnu. 

kā labāk rīkOtiES?
Vienu ,,recepti” grūti ieteikt, 

jo  pieredze pēc šādām snieglie
cēm mums Latvijā nav liela. 
Grū    ti prognozēt, kāda koksne 
nākotnē tiks iegūta no šiem reiz 
liektajiem kokiem. Skaidrs ir tas, 
ka koksnes struktūra ir izmainīta. 

Tajās jaunaudzēs, kurās snieg        
lieces bojājumi nav tik ievē ro
jami, vislabāk būtu sagaidīt pa  
vasari un tad objektīvi izvērtēt 
situāciju un izsvērt, kā turp   māk 
rīkoties. Iespējams pietiks ar 
jaunaudzes atkārtotu izkopša  nu. 
Tomēr, ja jaunaudzē saliekto un 
lauzto koku skaits ir ievērojams 
un meža īpašniekam rodas pa
matotas šaubas par šīs audzes 
turpmāko attīstību, jādodas uz 
Valsts meža dienesta biroju un  
jāraksta  iesniegums par audzes 
nociršanu sakarā ar snieglieces 
un snieglauzes bojājumiem.  Pēc 
audzes novāk  ša  nas meža īpaš
nieks varēs pie     teikties uz Eiro
pas Savienī bas (ES) atbals tu pa
sākumā „Mežsaimniecības ra
žošanas po  tenciāla at  jaunošana 
ugunsgrēku un da  bas katastrofu 

radīto postī jumu vie  tās” vai pa
sākuma „Meža ekonomiskās 
vēr tības uzlabošana” aktivitātē 
„Mazvērtīgu mežaudžu nomai
ņa”. Atbalstu var saņemt par 
meža atjaunošanu platībā, kurā 
mežaudze iznīcināta. Tas pare
dzēts mežaudzes ierīkošanas un 
kopšanas izmaksu segšanai.

kO Darīt, ja POStījumi ir 
VECākāS auDZēS?

Vecākās audzes, sevišķi sku
ju koku audzes, kur aplauzti 
koki, galotnes, izšūpotas sak
nes, jo zeme nebija sasalusi, 
ir vērts apsekot jau tagad un 
izvērtēt, vai būs nepieciešama 
sanitārā izlases cirte vai pat 
sanitārā vienlaidus cirte. Tādēļ 
nepieciešams iz  vērtēt audzes 
bojājuma pa  kāpi, saprotot, cik 
augtspējīgo koku paliks me
žaudzē pēc bojāto nociršanas.

Sākot ar šā gada 1. janvāri ir 
stājušies spēkā jauni Minist ru 
kabineta noteikumi Nr. 935 
,,Noteikumi par koku ciršanu 
mežā”. Saskaņā ar šo noteiku
mu 36.6. un 36.7. punktiem 
par kokiem, kuru augtspēja ir 
pilnīgi vai daļēji zudusi, atzīs
tami  koki ar lauztu stumbru, 
kā arī slīpi vai noliekti koki 
(galotne ir pastāvīgi novirzī
jusies no vertikālās ass vairāk 
par 40 grādiem vai stumbra 
apakšējā trešdaļa –   vairāk par 
20 grādiem). Mežaudzi, kurā 
augtspējīgo koku šķērslau

kums ir mazāks par kritisko 
šķērslaukumu, cērt sanitārajā 
cirtē vienlaidus veidā.

Šajā gadījumā meža īpaš
niekam jādodas uz Valsts meža 
dienesta biroju un jāraksta ie
sniegums koku ciršanai, norā
dot bojājuma cēloni. Apgaitas 
mežzinis apsekos mežaudzi da
bā, veiks šķērslaukuma mērīju
mus un atkarībā no tā, kāds būs 
mežaudzes dzīvotspējīgo koku 
šķērslaukums, pieņems lēmu
mu par cirtes izpildes veidu. 

Ja mežzinis atzīs, ka šajā pla
tībā jāveic sanitārā vienlaidus 
cirte, tad pēc platības izstrā
des, meža īpašnieks varēs pie
teikties ES atbalsta saņemšanai  
pasāku mā „Mežsaimniecības 
ražoša     nas potenciāla atjauno
šana ugunsgrēku un dabas 
ka  tastrofu radīto postījumu 
vietās” vai pasākuma „Meža 
eko nomiskās vērtības uzlabo
šana” aktivitātē „Mazvērtīgu 
mež  audžu nomaiņa”.  

Lai saņemtu konkrētu pa
domu, ikviens meža īpaš
nieks var vērsties Meža kon
sultāciju Pakalpojumu centra 
(MKPC) nodaļās visā Lat vi
jā. Lūgums aktīvi sekot līdzi 
informācijai par bezmaksas 
semināriem in    terneta vietnē: 
www.lauku tikls.lv vai vie   tē  
jos novadu laik  rakstos.

Mairita Bondare,
MKPC 

Madonas nodaļas vadītāja

• Priede palīdz saaukstēšanās un 
klepus gadījumos
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ZIEMA

jaunumI

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”  

3432 9 510 948 5 335 217 8 000 000 2 664 783 66.7
“mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana”     

3. kārtā (07.10.2010.- līdz ir iztērēts kārtā pieejamais finansējums)
191 498 309 1 000 000 501 691 49.8

Informācija par iesniegtajiem projektiem līdz 2013. gada 4. februārim no www.lad.gov.lv

notikušas vairākas normatīvo aktu izmaiņas

Aizvadītais un šis − 2013. gads ir 
laiks, kurā mainās virkne meža ap
saimniekošanas nosacījumu, pra 
sības, parādās jaunas iespējas. Me  
ža īpašniekiem un apsaimniekotā
jiem jāpieņem, ka mežsaimniecības 
nozare no vēl nesen konservatīvas 
nozares veidojas par nozari, kurā 
prasības un apsaimniekošanas no
sacījumi mainās di  namiski. 

Tas rada nepieciešamību rūpīgi 
sekot līdzi izmaiņām. Taču svarīgi 
apzināties, ka jaunie nosacījumi 
paver meža īpašniekam arī jaunas 
saimniekošanas un attīstības ie spē
jas. Jomas, kuras jāņem vērā me  ža 
apsaimniekošanā, paplaši nās – da
bas aizsardzība, vides aiz   sardzība, 
Eiropas Savienības atbals ta mak
sājumi, infrastruktūras aizsargjos
las, kurināmā ražošana no atjauno
jamiem resursiem u.c., kas ietver 
papildus iespējas un prasības. Lai 
pieņemtu pareizo un labāko lēmu
mu, meža īpašniekiem jāspēj ļoti 
labi orientēties vairākos likumos 
un Ministru kabineta noteikumos 
ietvertajās prasībās kopumā. 

Saņemt profesionālu konsultā
ciju pie speciālista būs ātrāk un 
dro šāk, jo meža apsaimniekošana 
ir bizness, kurā ar pareiziem lēmu
miem ir iespējams nopelnīt – sev, sa
vai ģimenei, savam uzņēmumam. 
Informācija, ieteikumi un padomi, 
kā labāk rīkoties savā mežā, bieži 
vien ir pieejami arī bez maksas. 
Te vien vajadzīga īpašnieka vēlme, 
mazliet laika un interese par sava 
meža īpašuma apsaimniekošanu. 

Meža konsultāciju pakalpoju 
mu centra darbības prioritāte 
2013. gadā ir atbalsta sniegšana 
privāto mežu īpašniekiem Eiro
pas Savienības atbalsta finansēju
ma piesaistei mežsaimniecībā – 
sniedzot bezmaksas informāciju, 
sagatavojot nepieciešamo doku
mentāciju projekta pieteikšanai, 
atskaitēm, veicot platību uzmērīša
nu un citus darbus mežā. Protams, 
vienlaikus informējot par citām 
mežsaimniecības aktualitātēm un 
palīdzot praktiskajā ikdienas meža 
apsaimniekošanā. Uz veiksmīgu 
sadarbību šajā gadā,

Raimonds Bērmanis,
MKPC direktors 

Pilnveidojot 
saimniekošanu mežā

Jaunais gads atnesis vairāku 
ar mežu apsaimniekošanu sais
tītu normatīvo aktu izmaiņas. 
Sākot ar 1. janvāri stājušies spē
kā vairāki jauni Ministru ka
bineta (MK) noteikumi. Meža 
īpašniekiem ar izmaiņām no
teikti vajadzētu iepazīties. 

nOtEikumi Par kOku 
CirŠanu mEžā

Svarīgākās izmaiņas, kas attie
cas uz meža apsaimniekošanu, 
noteiktas 18.12.2012. MK notei
kumos Nr. 935 „Noteikumi par 
koku ciršanu mežā”. 

Noteikumi precizē mežaudzes 
minimālo un kritisko šķērslau
kumu, kailcirtes cirsmu maksi
mālo platību, neproduktīvas 
mež  audzes atzīšanas un ciršanas 
kārtību, sauso, vēja gāzto, slimī
bu inficēto, kaitēkļu invadēto 
vai citādi bojāto koku ciršanas 
kārtību, cirsmu sagatavošanas 
kārtību, kā arī galvenās cirtes 
caurmēra skaitliskās vērtības at   
bilstoši mežaudzes pirmjam stā
vam. Mežaudzēm, kuru augs 
tums ir mazāks par 12 metriem, 
samazinātas minimālā un kritis
kā šķērslaukuma vērtības. Vei
cot koku ciršanu galvenajā cirtē, 
varēs veidot atvērumus līdz 0,2 
ha platībā, ja mežaudzes šķērs
laukums (uz kopējo mežau
dzes platību) nesamazinās zem 
normatīvi noteiktā. Noteikumi 
paredz vairākas jaunas prasības: 
koku ciršanas kārtību izlases cir
tē, ainavu cirtē un arī atmežoša
nas cirtē, tai skaitā Baltijas jūras 
un Rīgas jūras līča krasta kāpu 
aizsargjoslā.

Noteikumos iekļautas arī nor 
mas, kas attiecas uz koku cirša
nu, bet līdz šim bija noteiktas 
vairākos citos noteikumos: da  bas 
aizsardzības prasības koku cirša
nai, kārtība, kādā izsniedzams 
apliecinājums koku ciršanai, kā 
arī apliecinājuma derīguma ter

miņš. Iesniegumu varēs iesniegt 
un apliecinājumu izsniegs papī
ra formā klātienē, elektroniska 
dokumenta veidā vai elektro
niska ieraksta veidā Meža valsts 
reģistrā, ja meža īpašnieks būs 
noslēdzis vienošanos ar Valsts 
meža dienestu. 

Plašāk par šiem noteikumiem 
informēsim nākamajā „Čiekurā”.

DabaS aiZSarDZībaS 
nOtEikumi mEža 

aPSaimniEkOŠanā
Dabas aizsardzības prasības 

meža apsaimniekošanā noteik
tas 18.12.2012. MK noteiku
mos Nr. 936 „Dabas aizsardzī
bas noteikumi meža apsaim
niekošanā”. 

Noteikumi paredz vispārē
jās dabas aizsardzības prasības 
meža apsaimniekošanā, apro
be žojumus aizsargjoslās ap pur  
viem, bioloģiski nozīmīgo meža 
struktūras elementu noteikša
nas un saglabāšanas nosacīju
mus, kā arī saimnieciskās dar
bības ierobežojumus dzīvnieku 
vairošanās sezonas laikā.

nOtEikumi Par mEža 
aiZSarDZībaS PaSākumiEm 
un ārkārtējāS SituāCijaS 

iZSluDināŠanu mEžā
Lai nodrošinātu labu mežau

džu veselības stāvokli, izstrādāti 
jauni 18.12.2012. MK noteiku
mi Nr. 947 „Noteikumi par me 
ža aizsardzības pasākumiem un 
ārkārtējās situācijas izsludinā
šanu mežā”.

Noteikumi paredz meža aiz 
sardzības pasākumus, to izpil
des kārtību un termiņus, kā 
arī kārtību, kādā kontrolējama 
meža sanitārā stāvokļa prasī
bu ievērošana. Prasību ievēro
šana palīdzēs ar mērķtiecīgu 
darbību un meža kaitēkļu un 
slimību savairošanās savlaicīgu 
konstatēšanu, prognozēšanu 

un ierobežošanu nodrošināt 
mežaudžu labu veselības stā
vokli. Noteikumi precizē kār
tību, kādā izsludināma ārkār
tējā situācija meža ugunsgrēka, 
me   ža kaitēkļu savairošanās vai 
slimību masveida izplatīšanās 
situācijās. 

atmEžOŠanaS 
kOmPEnSāCijaS 

nOtEikŠanaS kritēriji, 
aPrēķināŠanaS un 

atlīDZināŠanaS kārtība
Veikti grozījumi 18.12.2012. 

MK noteikumos Nr. 889 „At
mežošanas kompensācijas no
teikšanas kritēriji, aprēķināša
nas un atlīdzināšanas kārtība”.

Noteikumi nosaka ar atme
žošanu izraisīto negatīvo seku 
kompensācijas noteikšanas kri 
tērijus, aprēķināšanas un atlīdzi
nāšanas kārtību. Valstij maksā 
kompensāciju, ja tiek atmežota 
zeme, kas Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas si 
stēmā reģistrēta kā mežs. No
teikumi paredz, ka valstij kom
pensācija ir jāmaksā par šā
dām ar atmežošanu izraisītām 
negatīvām sekām: par oglekļa 
dioksīda piesaistes potenciāla 
samazināšanos, par bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos 
un par vides un dabas resursu 
aizsardzības aizsargjoslu un sa  
nitāro aizsargjoslu funkciju kva
litātes samazināšanos.

Ar noteikumiem var iepazīties 
interneta vietnē www.likumi.lv, 
meklējot pēc datuma vai pēc 
nosaukuma. Sākot ar februāri, 
Meža konsultāciju pakalpoju
mu centrs organizēs bezmak
sas informatīvos seminārus 
visā Latvijā par li   kumdošanas 
izmaiņām. In  for mācija par 
plānotiem semināriem inter
neta vietnēs: www.mkpc.llkc.
lv vai www.laukutikls.lv.

inFOrmāCija Par lauku attīStībaS PrOGrammmaS PaSākumOS iESniEGtajiEm PrOjEktiEm
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ZIEMA

Valsts meža dienesta  inFOrmāCija

jaunumI

mEžSaimniECībaS 
kOOPEratīVi VarēS SaņEmt 

atbilStībaS StatuSu

Valsts meža dienests (VMD) 
2013. gadā turpinās attīstīties kā 
valsts iestāde, kas efektīvi nodro
šina valsts meža politikā mi  nētās 
uzraudzības un atbalsta funkcijas 
veikšanu visos Latvijas Repub
likas mežos. Ņemot vērā, ka pa
gājušais gads bija pirmais darba 
gads jaunajā strukturālajā veido
lā, Valsts meža dienests lūdz me
ža īpašniekus un parējos klientus 
būt saprotošiem, risinot jautāju
mus, kuriem reizēm nav vien
nozīmīga un skaidra definējuma 
tiesību aktos. Iegū tā pieredze tiks 
likta lietā, lai no  stiprinātu vieno
tu pieeju lēmumu pieņemšanā 
attiecībā uz dienesta klientiem. 

Šā gada sākums ir iezīmējies ar 
ļoti daudzu jaunu, mežam saisto
šu normatīvo aktu izmaiņām – 
tas ir vēl viens izaicinājums Valsts 
meža dienestam veidot vienotu 
izpratni ar meža īpašniekiem, 
un šo vienoto izpratni novadīt 
līdz 360 lēmuma pieņēmējiem – 
mežziņiem. Valsts meža dienests 
vienmēr ir atvērts konstruktīvām 
diskusijām, ja vien tas veicina 
mērķtiecīgu un mežam drau
dzīgu meža apsaimniekošanu.

bŪS iESPēja ElEktrOniSki 
kārtOt DOkumEntuS

Valsts meža dienests atvēlētā 
finansējuma ietvaros pilnvei

Šā gada 29. janvārī valdī
ba apstiprināja MK noteiku
mu projektu „Noteikumi par  
lauk  saimniecības pakalpoju
mu ko           operatīvo sabiedrību 
un mež       saimniecības pakalpo
jumu kooperatīvo sabiedrību 
atbilstības izvērtēšanu”. Notei
kumi papildināti ar kritēri   jiem 
atbilstības statusa piešķiršanai 
mežsaimniecības pakalpoju
mu kooperatīvajām sabiedrī
bām. Noteikumos ietvertais 
re  gulējums nodrošinās, ka 
Ko   operatīvo sabiedrību liku 
mā noteiktos nodokļu at  vieg
lojumus, valsts un Eiropas Sa
vienības atbalsta maksājumus 
varēs saņemt tikai atbilstīgās 
lauksaimniecības pakalpoju
mu kooperatīvās sabiedrības 
un atbilstīgās mežsaimniecī
bas pakalpojumu kooperatī  
vās sabiedrības.

do un ievieš sistēmu, lai būtu 
iespējams gan saņemt, gan iz
sniegt ar drošu elektronisko pa
rakstu apliecinātus dokumen
tus. Jau tagad meža īpašniekiem 
un tiesiskajiem valdītājiem tiek 
piedāvāta iespēja elektroniski 
kārtot dokumentus. Runājot 
par ap    liecinājumiem koku cir 
šanai, tiek sagatavots aplieci
nājuma ko    ku ciršanai atvasinā
jums elek     troniskā formā, kas ir 
elektroniski apstiprināta doku
menta kopija, jo šobrīd mežzi
ņiem un vecākajiem mež  ziņiem 
drošs elektroniskais paraksts 
vēl nav pieejams. Jautājums par 
elektro niskā paraksta iespēja
mo iegādi tiek risināts. 

Platībām jābŪt 
uZmērītām PrECīZi

Sakarā ar 2007.–2013. gada 
ES fondu plānošanas perioda 
beigām aktualizējies jautājums 
par atbalsta pasākumu „Meža 
ekonomiskās vērtības uzlabo
šana”. Pavisam nesen ir veikti 
grozījumi attiecīgajos Minist
ru kabineta noteikumos, kas, 
no vienas puses, paredz lielā ku 
no  zīmi meža apsaimniekoša
nas plānā minētajām darbī
bām un sasniedzamajam re
zultātam, no otras puses, ļauj 
meža īpašniekam elastīgāk iz 

vēlēties kopjamās mežaudzes 
un tajās veicamos pasākumus. 

Tas nozīmē, ka platība ap
sekojama dabā PIRMS meža 
apsaimniekošanas plāna iz
strādes. Protams, stingri jāie
vēro, ka atbalsts pienāksies 
ti   kai par to platību, kurā ir pa
veikti plānotie pasākumi da bā, 
turklāt ne vairāk kā paredzēts 
meža apsaimniekošanas plā
nā minētajā platībā. Bez tam 
platībai pēc darbu veikšanas 
jābūt uzmērītai maksimāli 
pre  cīzi, īpašu vērību pievēršot 
kontūras virsotņu un robežu 
atzīmēšanai dabā. Nodrošinot 
nepārprotamu koptās platības 
robežu atrašanu dabā, atkritīs 
daudz strīdu un neskaidrību 
vēlāk – atbildīgo iestāžu veik
tajā pārbaužu procesā.

Ja gadījumā ir neatbilstības, 
piemēram, ja izkoptā platība 
ir mazāka nekā meža apsaim
niekošanas plānā uzrādītā pla
tība, tad atbalsts tiek piešķirts 
par izkopto reālo platību. Ja 
iz  koptā platība ir lielāka nekā 
uzrādīts plānā, tad atbalsts tiek 
piešķirts par meža apsaimnie
košanas plānā uzrādīto platību. 

Informāciju sagatavoja
 Selva Šulce, 

VMD preses sekretāre

izmaiņas ES atbalsta pasākuma 
„meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai

Sākot ar šā gada 15. janvāri stā
jušies spēkā grozījumi 2009. ga
da 6. oktobra Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 1145 „Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta pie
šķiršanas, administrēšanas un 
uz   raudzības kārtība pasākuma 
„Meža ekonomiskās vērtības uz
labošana” īstenošanai”. 

Izmaiņas noteikumos precizē 
atbalsta saņemšanas nosacījumus 
un nodrošina nemainīgu atbalsta 
saņemšanas nosacījumu piemē
rošanu. 

Grozījumos precizēts nosa
cījums par jaunaudžu kopšanu, 
kādos gadījumos kopšana uzska
tāma par nepieciešamu. Noteik
tie kritēriji paredz iespēju meža 

īpašniekam pašam pieņemt lē
mumu par kopšanas rezultātā 
veidojamās audzes biezību.

Atbalsta maksājums tiek pie
šķirts par noteiktu veiktā darba 
apjomu, nevis tikai par mežaudzes 
atbilstību noteiktiem kritērijiem. 

Noteikumos iekļauti precīzi 
kritēriji par mežaudžu kopšanu, 
kuru augstums nepārsniedz 2 m, 
paredzot, ka šādām mežaudzēm 
kopšana ir nepieciešama, ja 50 cm 
diametrā ap kociņu konkurējošo 
koku un lakstaugu augstums pār
sniedz pusi no kociņa augstuma. 

Lai novērstu pretrunu ar Me
ža likumu, noteikumos precizēts 
termina “jaunaudze” lietojums, 
turpmāk to aizstājot ar terminu 

„mežaudze”, kas pieļauj kopt me
žaudzes ar augstumu līdz 10 m 
neatkarīgi no audzes vecuma. 

Atgādinām, ka meža īpašnieki 
joprojām var pieteikties uz šī pa
sākuma īstenošanu. Šobrīd pieeja
mais finansējums ir 2,7 milj. Ls. Šī 
pasākuma ietvaros meža īpašnie
ki var kopt mežaudzes, atbrīvojot 
kociņus no zālaugu, krūmu, citu 
koku konkurences, vienlaikus ie
gādājoties meža kopšanai nepie
ciešamos instrumentus (mačeti, 
krūmgriezi, motorzāģi u.c.) un 
mežstrādnieka apģērbu, darba 
drošības aprīkojumu – aizsargķi
veri u.c. Plašāka informācija pie 
MKPC speciālistiem (kontaktus 
skatīt izdevuma pēdējā lappusē). 

VmD turPināS attīStītiES kā ValStS iEStāDE

Vēl Var PaSPēt īStEnOt 
kāDu nO ES atbalSta 

PaSākumiEm!

Meža īpašnieki vēl var pa
spēt pieteikties un īstenot kādu 
no ES atbalsta pasākumiem – 
jaunaudžu kopšanu, nākotnes 
koku kopšanu un atzarošanu, 
mazvērtīgo mežaudžu nomai
ņu, jaunu instrumentu iegādi 
šo darbu iz  pil dei (krūmgriezi, 
motorzāģi, rokas darba rīkus 
u.c.) un vējgāžu, ugunsgrēku 
platību atjaunošanu. 

Aicinām meža īpašniekus 
sa   zi nāties ar Meža konsul   
tāciju pa     kalpojumu centra 
nodaļu darbiniekiem, lai no
skaidrotu, vai meža īpašumā 
esošās mežaudzes atbilst ES 
atbalsta saņemšanas kritē
rijiem. Kontaktinformācija 
pieejama  MKPC mājas lapā 
www.mkpc.llkc.lv, informatī
vais tālrunis 63050477, epasts:            
mkpc@mkpc.llkc.lv.  

Valda Kikuča zīmējums
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mīl SaVu mEžu
Guntim mīlestība uz mežu 

radās jau bērnībā, staigājot 
pa kādreizējo vectēva mežu 
īpašumu. Sākoties zemes re
formai laukos, viņš saprata, ka 
vēlas atgūt savu senču mežus, 
neskatoties uz mežsaimnie
cības zināšanu trūkumu. Lai 
spētu saimniekot mežā, Gun
tis uzsāka mācīties, patstāvī
gi lasot pieejamo literatūru. 
1994. gadā viņš iestājās Meža 
apsaimniekotāju (īpašnieku) 
asociācijā un 9 gadu garumā 
apmeklēja seminārus Ogres 
meža tehnikumā, vēlāk arī 
Salaspilī, LVMI „Silava”. Aso
ciācijas semināros tehnikumā 

„Pie viņiem vienmēr varēja 
griezties pēc padoma,” atzīst 
Guntis. Savukārt zināšanas  
par meža apsaimniekošanas 
plāna „lasīšanu” dabā apguva 
no taksatoriem, kuriem gāja 
līdzi, sagatavojot sava meža 
ap  saimniekošanas plānus.

Tagad, kad Guntis ir kļu vis 
par zinošu mežkopi, savā me
ža īpašumā viņš izmanto ilgt
spējīgas meža apsaimnieko
šanas principus. Guntis saka: 
„Cik daudz esi nocirtis, tikpat 
mežam jāatdod atpakaļ.”

VajaDZīGi CEļi
Lai sekmīgi apsaimniekotu 

savu meža īpašumu, Guntis 
ierīkojis ceļus. Ir gan grantēts 
ceļš 250 metru garumā, gan 
ceļi uz grāvju atbērtnēm, ro
bežstigās, gan meža ceļi, ku
rus Guntis ar lepnumu sauc 
par „ekoloģiskajiem ceļiem”. 
Šos meža ceļus viņš pats ir 
izplānojis un iezīmējis plā
nos, izzāģējis kokus un izra   cis 
celmus. Gunta mežu īpašumā 

atjaunOjam mEžu
Mežs ir jāstāda pēc iespējas ag

rāk pavasarī, Gunta vārdiem „kā 
tik var lāpstu iedurt zemē”. Jā
stāda mitrā zemē, lai jauno ko
ciņu saknes neizžūtu un kociņi 
neaizietu bojā. Tas īpaši rak
sturīgs kailsakņu stādiem. Lai 
kailsakņu stādi labāk ieaugtu 
melnzemes un smilts augsnēs, 
to saknes pirms stādīšanas vē
lams iemērkt „mālu putriņā”. 
Pielipušais māls saknēm neļauj 
tik ātri pazaudēt mitrumu.

1999. gadā Guntis izveidoja 
eksperimentālu egļu stādī jumu, 
izmantojot stādus no dažādām 
vietām. Stādus iegādājās Lubā
nas „Podiņu” stādaudzētavā, 
Smiltenes stādaudzētavā un 
ņē  ma mežeņus, ku  rus izraka 
turpat pie izcirtuma. Izmanto
ja 1000 stādu no katra veida. 
Pierādījās, ka vislabāk auga 
Lubānas stādaudzētavas stādi, 
bet sākumā augšanā atpalika 
mežeņi. Tomēr, neskatoties uz 
eksperimentālajā stādījumā gū
tajām atziņām, Guntis izmanto 
arī dabisko meža atjaunošanas 
me  todi. Skujkokus nestāda, ja 
ir gaidāms sēklu gads. Lai sek
mīgi noritētu skujkoku dabiskā 
atjaunošanās, pietiek ar augsnes 
virskārtas atsegšanu vēlā rudenī. 

Guntis saka: „Platību vienmēr 
varēs papildināt, ja jauno kociņu 
skaits būs nepietiekams!”

kOPj jaunauDZES ar iZDOmu
Guntis jaunaudzes kopj ar 

lielu rūpību un mīlestību un ir 
pārliecināts – visas ieguldītās 
pūles un nauda vēlāk atmak
sāsies vairākkārtīgi. Mežkopis 
ir piedalījies Ziemeļaustrumu 
virsmežniecības rīkotajā kon
kursā „Kopsim jaunaudzes!” 
un 2006. gadā ieguvis godalgo
to pirmo vietu. 

Jaunaudžu kopšanā Guntis 
izvēlas jaunas idejas. Piemē
ram, lai samazinātu aizzēluma 
veidošanos ap jaunajiem koci
ņiem, viņš izmanto izjauktas 
mandarīnu kastes. Mandarīnu 
kastu apakšas un malas ar iz
veidotu izgriezumu apliek ap 
jauno kociņu, tādējādi sama 
zinot pļaujamo platību un pa
lielinot pļaušanas ražīgumu.

Vietās, kur ir palielināts 
meža dzīvnieku blīvums un 
ko  ciņu bojājumu risks, Gun
tis izcērtamos kociņus nocērt 
0,81,0 m augstumā, atstājot 
stumbeņus. Rodas dabiskais 
pielūžņojums, kas attur dzīv
niekus mieloties jaunaudzē.

mEžS – nEaiZViEtOjamS 
ainaVaS, kOkS – intErjEra 

ElEmEntS
Mazo īpašnieku meži ir ne

atkārtojami ainavas elementi. 
Pat nelielie mežu puduri ir 
skaisti un neatkārtojami. Tur 
neiederas viena liela kailcirte. 
Tāpēc ir svarīgi mazajos mežu 
īpašumos saimniekot, izman
tojot bezkailciršu metodi. Ne
pieciešams saglabāt mežmalā 
augošās kļavas, lazdas, ozolus, 
kur tie netraucē mežaudzei. 
Šie koki saglabā bioloģisko 
daudzveidību un rada pievil
cīgu ainavu.

Mežs nav tikai koksnes iegu
ves avots, bet tajā var smelties 
iedvesmu dažādu interesantu 
interjera elementu un mēbeļu 
izgatavošanai. Jāprot tikai saska
tīt koku īpatnības un rīkoties. 

mEža īPaŠniEkS jau 20 GaDuS
GuntiS GrīnŠtEinS ir viens no 
trim 2012. gada balvas „Zelta čie
kurs” laureātiem nominācijā    par 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu. 
Guntis apsaimnieko 40 ha me  žu 
Gulbenes novada lizuma, rankas 
un beļavas pagastu teritorijās. 

(Turpinājums 5. lpp.)

Guntis apguva meža apsaim
niekošanas pamatus. Lekcijās 
par meža atjaunošanu mācī
jās pamatprincipus kociņu 
stā  dīšanā. Daudz praktiskas 
pieredzes Guntis ieguvis no 
bijušās Lizuma mežniecības 
mežziņa Pētera Drozdova un 
kaimiņu mežniecības ilgga
dē jā mežsarga Jāņa Tomsona. 

ceļi nav taisni, jo tādējādi sa
mazinās vējgāzes risks. Nav 
arī garu un taisnu ceļa posmu, 
kur vējam „ieskrieties” un no
darīt postījumus. Viņš ceļus 
plānojis tā, lai mežam tiktu 
nodarīti pēc iespējas mazāki 
zaudējumi, tāpēc tos veidojis 
vietās, kur aug krūmi, maz
vērtīgi vai nokaltuši koki.

Guntim patīk eksperimentēt, 
viņš demonstrē stādāmo stobru 
ietvarstādu stādīšanai  

Fo
to

: n
o 

G
. G

rīn
šte

in
a a

rh
īv

a

Guntis labprāt dalās zināšanās, skolēniem stāsta par mežā veica-
majiem darbiem
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SIA “Latvijas Finieris mežs” 
sadarbībā ar a/s “Latvijas Finie
ris” izsludina akciju “Kvalitatīvu 
bērzu audzēšanas programma 
ilgtermiņā”. Akcijas pamatuz
devums ir popularizēt bērza ie
tvarstādu kā kvalitatīva stādāmā 
materiāla izmantošanu Latvijā, 
kā arī uzlabot izaudzētā meža 
apjoma un koksnes kvalitātes 
rā  dītājus, pastāvīgi sekojot bēr
zu augšanas gaitai.

Bērza stādu iegāde ar atlaidi
Akcijas ietvaros iespējams ie

gādāties līdz 4000 bērza ietvar
stādu gadā ar 90 % atlaidi. Ak
cija notiks līdz 2014. gadam, 
katru gadu piedāvājot noteiktu 
apjomu bērza konteinerstādu. 
Par stādu pieejamību katram 
nākamajam gadam “Latvijas Fi
nieris mežs” informēs līdz attie
cīgā gada 1. februārim. 

Akcijā var piedalīties tikai 
fiziskas personas. Lai varētu ie
gādāties bērza ietvarstādus ar 
90% atlaidi, mežu īpašniekam 
jāparaksta līgums, kurā viņš ap
ņemas izpildīt sekojošus nosa
cījumus:

• Iesniegt SIA “Latvijas Finie ris 
mežs” Valsts meža dienesta iz
sniegtu apliecinājumu, par veik
to meža atjaunošanu ar  bērza 
ietvarstādiem;

• Iesaistīties pētniecībā, nodro
šinot nepieciešamo informā cijas 
apmaiņu, t.sk., apmežoja mās pla  
tības atrašanās vieta, no  gabala 
kadastra numurs, atskaite par 
veik tajiem mežsaimnieciskajiem 
darbiem, meža īpaš  nieka kontakt
informācija (telefons, adrese); 

• Nodrošināt SIA “Latvijas Fi
nieris mežs” darbiniekiem pie
eju apmežotajām platībām, lai 
viņi varētu veikt stādu augšanas 
gaitas novērojumus un nepiecie
šamos bērza audzes mērījumus;

• Informēt stādu pārdevēju  
par visiem mežsaimnieciskajiem 
darbiem, kas veikti ar akcijas 
bērzu stādiem apstādītajā zemes 
gabalā. 

Ja apstādītā platība pāriet citas 
personas īpašumā, šai personai 
jāpilda iepriekš minētie nosacī
jumi.

Pašlaik notiek pieteikšanās 
2013. gada pavasara sezonai, 
kā arī nākamajiem periodiem. 
Pieteikumi jāsūta uz epastu 
lfmezs@finieris.lv vai jāpiesaka, 
zvanot uz kokaudzētavu “Zā
baki” Liānai Biedrei (29463658), 
Jānim Aļļim (29160845) vai  
 Žanim Bacānam (29279232).

Var pieteikties bērza jaunau
džu kopšanas paraugdemons
trējumiem 

2013. gadā, turpinot akciju 
„Kvalitatīva bērzu audzēšanas 
programma ilgtermiņā”, a/s „Lat 
vijas Finieris” par akcijas otrā 
etapa mērķi izvirza uzdevumu 
popularizēt bērzu jaunaudžu sa
stāva kopšanas nepieciešamību, 

iZDEVīGS PiEDāVājumS mEžu īPaŠniEkiEm

Guntis pats ir izveidojis 
savdabīgu meža mēbeli – pār
vietojamo krēslu, uz kura pēc 
pastaigas mežā var atvilkt elpu. 

māCāS PatS un māCa CituS
Lai iegūtu jaunas zināšanas 

un dalītos pieredzē ar citiem 
mežu īpašniekiem, Guntis ir 
apmeklējis visas piecas Pa
saules dabas fonda demons
trējumu teritorijas Latvijā, kā 
arī apmeklē MKPC rīkotos 
seminārus. Guntis saka: „Rī
kot seminārus un nodot tālāk 
iegūtās zināšanas ir mans pie

nākums”. Pēdējos gados, sa 
dar bojoties ar MKPC, savos 
meža īpašumos viņš organizē 
izglītojošos seminārus skolē
niem. Semināros bērni var ap
skatīt mežu, iepazīties ar meža 
apsaimniekošanas ciklu, kā arī 
aktīvi piedalīties meža darbos. 
Mežu īpašniekiem Guntis ir 
rīkojis seminārus Rankā, ku
ros dabā rādījis 7 apskates ob
jektus. 

nākOtnES iECErES
Guntim ir dažādas idejas par 

meža apsaimniekošanas jautā
jumiem – tās viņš vēlas realizēt 
jau tuvākajā nākotnē. Viena no 

tām – repelentu izmantošana 
jaunaudžu aizsardzībai no me
ža dzīvnieku bojājumiem, kas 
palielinās pēdējo gadu stādīju
mos, kur nevar izveidot dabīgo 
kociņu aizsardzību. Dažos no
gabalos, kur ir mitras ieplakas, 
viņš plāno iestādīt melnalkš
ņus, lai arī šī pārmitrā platība 
ražotu koksni. Guntis cer, ka 
melnalkšņu stādījumi samazi
nās mitruma daudzumu noga
balā un ar saknēm nostiprinās 
meža noturību pret vējiem.

Linda Vladimirova,
MKPC Ziemeļaustrumu 

nodaļas vadītājas vietniece

(Turpināts no 4. lpp.)

Kāds ir pēdējais termiņš, 
kad var paredzēt projekta 
īstenošanas beigu datumu 
trešajā kārtā iesniegtajiem 
projektiem pasākumam 
„Me ža ekonomiskās vērtī
bas uzlabošana”?

Kārtā iesniegto projektu 
īstenošanas beigu datums ir 
divu gadu laikā no to apstip
rināšanas brīža.

2010. gadā īstenots ES at
balsta pasākums, veikta jaun
audžu kopšana un krūm
grieža iegāde. Projekta bei
gu termiņš bija 2010. gada 
novembris. Vai šogad, kad 
novembrī būs pagājuši 3 
gadi, var kandidēt uz jaun
audžu kopšanu ar nākotnes 
koku atzarošanu un motor
zāģa iegādi?

Uz atbalstu atkārtoti var 
pieteikties pēc 3 gadiem, jā 
skatās, kad projekts ir īste
nots. Šajā gadījumā uz jaun
audžu kopšanu varēs pieteik
ties 2013. gada novembrī. 

Ja finansējums vēl būs pie
ejams, tad varēs kopt jaun
audzi, atzarot un iegādāties 
motorzāģi. 

Meža īpašnieks vēlas pie
dalīties ES atbalsta pasā
kumā − kopt jaunaudzes 
un iegādāties instrumentus. 
Tuvā nākotnē viņš plāno 
pār dot šo īpašumu. Vai tie
šām to pārdot drīkstēs tikai 
pēc 5 gadiem? 

No brīža, kad pretendents 
iesniedz pieteikumu un LAD 
viņam nosūta lēmumu, ir 
uzņemtas saistības, kuru lai
kā pretendents informē die
nestu par vēlmi ko mainīt 
(transformēt, pārdot utt.). 
Pretendents rakstiski infor
mē LAD, kas attiecīgi izlemj 
kādi nosacījumi jāizpilda, ja 
turpmāko piecu gadu laikā 
īpašnieks vēlas pārdot īpa
šumu. Var būt arī situācija, 
ka finansējums tiek atprasīts.

lai panāktu nākotnes bērzu me
ža produktivitātes un koksnes 
kvalitātes pieaugumu.

Akcijas darbības laiks ir no 
2012. gada 1. decembra līdz 
2015. gada 31. decembrim. A/s 
„Latvijas Finieris” plāno veikt 
600 ha bērza jaunaudžu kop
šanas paraugdemonstrējumus 
Latgales reģionā, finansējot iz
maksas un nodrošinot darbu 
kvalitātes kontroli.

Šobrīd akcijā var piedalīties 
tikai fiziskas personas, kuru īpa
šums atrodas līdz 50 km attālu
mā no Rēzeknes. Priekšroka tiek 
dota īpašniekiem bez profesio
nālām mežsaimnieciskām zinā
šanām. Akcijā nevar pretendēt 
jaunaudzes, kuras pieteiktas ES 
finansējuma saņemšanai pasā
kumā „Meža ekonomiskās vēr
tības uzlabošana”. Akcijā vienā 
gadā var pieteikt viena īpašnieka 
bērza jaunaudzes ar platību 25 
ha.

Pieteikšanās akcijai, rakstot uz 
epastu: lfmezs@finieris.lv.

Sīkāka informācija par akcijas 
noteikumiem pieejama mājas 
lapā www.lfmezs.lv.

Žanis Bacāns, 
SIA “Latvijas Finieris mežs” 

valdes priekšsēdētājs

atbildes uz 
jautājumiem 

par es 
projektu 

īstenošanu
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mēs, cilvēki, esam dažādi. 
Parasti pirmos sabiedrībā pa
mana tos − ar spožajām idejām, 
kūsājošo enerģiju, kas kā mag
nēts piesaista līdzcilvēkus. bet 
daudzas vērtīgas idejas tā arī 
paliktu tikai iztēlē, ja pussolīti 
aiz ideju ģeneratoriem neseko
tu citi – tie, kas šīs idejas realizē.

Ēvalds Vizulis – ilggadīgs 
Saldus virsmežniecības virs
mežziņa vietnieks, kurš nekad 
nav apzināti tiecies pēc augs
tiem, vadošiem amatiem. Arī 
tad, kad atbrīvojās virsmež
ziņa vieta un kolēģi uzskatīja, 
ka tieši viņam tā būtu jāieņem, 
Ēvalds pakāpās malā. Teica – 
raksturs neatbilstot. Bet visus 
gadus, kamēr strādāja, viņš ir 
nodrošinājis drošu, stabilu aiz
muguri tiem, kas bija amatā 
par viņu augstāki. Pie Ēvalda 
droši varēja vērsties pēc pa
doma arī likumdošanas jautā
jumos, noskaidrojot kādu pie
mirstu noteikumu punktu vai 
procedūras jautājumu. Atbilde 
vienmēr bija konkrēta un uz 
teikto droši varēja paļauties. 

kamēr cilvēks strādā, viņš nenoveco
vām spējām atbilstoši. Ēvalds 
atceras, ka tēvs viņu vienmēr 
ņēmis līdzi par „punktētāju”, 
kad kopā ar kaimiņu apgaitas 
mežsargu devies dastot cirs
mas. Iesākumā nemaz nebi
jis tik viegli paspēt pierakstīt 
cērtamo koku caurmērus, it 
sevišķi, ja nosaukti vienlai
kus vairāki koki. Taču prasme 
vienmēr nāk ar treniņu. Tolaik 
nebija iespējams izaugt me
žinieku ģimenē, neiepazīstot 
mežu un ar to saistīto amatu 
norises. Tautā to sauc par „sa
slimšanu ar mežu”. Šī kaite tiek 
iedzimta, un zāles pret to nav 
atrastas vēl šobaltdien. Tādēļ 
arī Ēvalds pēc Ezeres vidus
skolas beigšanas 1968. gadā 
iesniedza dokumentus to  rei  zē
jās Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijas Mežsaimniecības 
fakultātē un tika arī uzņemts.

StuDiju GaDi
Tolaik kursā uzņēma 50 cil

vēkus, un studiju laiks sākās 
ar tradicionālo mēnesi kolho
za darbos. Nekā patīkama jau 
tajā strādāšanā nebija, bet ko

ša nas, apgūtas pie tādām mež 
zinātnes „leģendām” kā pro
fesors Kārlis Sakss, Imants 
Mangalis un vēl daudziem, 
daudziem citiem. Taču Mežu 
fakultāte deva vēl arī ko citu – 
tādu iekšēju inteliģenci, stāju, 
lepnumu un savas nozares 
patriotismu, kas mežiniekus 
patīkami atšķīra no citu pro
fesiju cilvēkiem. Studiju laikā 
Ēvalds satika arī savu nāka   
mo dzīvesbiedri Rasmu, ar 
kuru 4. kursā tika nosvinētas 
kāzas. 

Studiju noslēguma diplom
darbu Ēvalds izstrādāja pro
fesora Kārļa Saksa vadībā. Tā 
tēma bija „Egļu kultūru sa
līdzinājums dažādos meža 
augšanas apstākļu tipos Kur
sīšu mežniecībā”. Toreiz viņš 
nemaz nenojauta, ka ar meža 
atjaunošanu būs saistīts ilgs, 
nozīmīgs periods viņa dzīvē. 

DarbS kOkSnES 
tranSPOrta CEhā

Tūlīt pēc akadēmijas beigša
nas jaunais speciālists tika no
sūtīts darbā uz Dūrupes mež
niecību par mežzini. Dzīves
biedrei Rasmai vēl bija 2 gadus 
jāmācās. Pēc nostrādāta gada 
bija jāiet dienēt armijā, tad – 
priekšnieka darbs koksnes 
transporta cehā. Viegli nebija, 
uz ceha vadītāja pleciem gūlās 
liela atbildība. Lai ražošanas 
process būtu nepārtraukts, lai 
mežā sagatavoto savlaicīgi no
gādātu koksnes pārstrādes ce
hā un citās piegādes vietās, bija 
jānodrošina transports pietie
kamā apjomā. Bet mašīnas ne
bija jaunas, tās bojājās. Moder
nas izvedējtehnikas tolaik vēl 
nebija, mežmateriālus veda ar 
ZIL 157 markas automašīnām, 
kas iekraušanai bija aprīkotas 
ar vinčām.

SākumS − 
„SaSlimŠana ar mEžu”

Bet sākums visam, kā jau 
lielai daļai mežinieku, veidojās 
jau bērnībā, palīdzot tēvam, 
kurš strādāja par mežsargu 
Ezeres pusē. Tolaik laukos bija 
jāstrādā visiem, katram – sa

lektīvs tika saliedēts gan tiešā, 
gan pārnestā nozīmē. Varbūt 
tāpēc, 40 gadus pēc augstsko
las beigšanas, viņi katru gadu 
joprojām satiekas kursa sali
dojumos. 

Studiju gadi deva daudz – 
pirmkārt, profesionālās zinā

Sestdienas talka Dūrupes mežniecībā 1973. gadā, Ēvalds sēž 
uz celma
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Ēvalds Vizulis pie paša stādītām eglēm
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ar mežu sIrdī

Pēc tam sekoja darbs kā teh
noloģiskās skaidas ražošanas 
atbildīgajam meistaram. To jau 
tolaik mežā, pie ceļa, „grauza” 
un ar lieliem furgoniem veda 
uz Bolderājas rūpnīcu Rīgā. 
Strādājot kā tehnologam, koor
dinējot dažādu palīgražošanas 
sortimentu izstrādi, bija jānod
rošina plāns ne tikai grī das dēļu 
ražošanai un skuju ievākšanai, 
bet arī zaru slotu, virtuves dēlī
šu un pat koka grābekļu plān
veidīgā sagatavošanā.

VaDīja mEža 
atjaunOŠanaS DarbuS
Nozīmīgākais Ēvalda Vizuļa 

profesionālās darbības posms 
iesākās 1982. gadā, kad viņš 
sāka strādāt par meža atjauno
šanas inženieri. Mežsaimnie
cības daļu tolaik vadīja galve
nais mežzinis Egils Priedītis. 
Tolaik galvenā vērība tika pie
vērsta meža mākslīgajai atjau
nošanai. Jāapstāda bija 75% no 
izcirstajām platībām. Paralēli 
eksistēja vēl arī mehanizētās 
stādīšanas plāns, jo tolaik bija 
iegādātas stādāmās mašīnas un 
roku darba mehanizācija skai
tījās svarīgs darba efektivitātes 
rādītājs. Problēma bija tikai 
tā, ka darbam meža cirsmā šīs 
mašīnas nebija piemērotas, jo 
traucēja celmi un citi nelīdze
numi. Tad nu, lai pildītu plānu, 
tika apmežotas neizmantotās 
lauksaimniecības zemes.

Tajā laikā Saldus MRS tika 
izstrādāts tolaik ļoti inovatī
vais meža augsnes sagatavoša
nas ķīlis. Tas, uzmontēts meža 
kāpurķēžu traktoram, tā sauk
tajam meža kaķim, darbojās kā 
milzu „pletīzeris”, nostumjot 
apaugumu un veidojot pietie
kami platu vagu, lai tajā varē
tu izvietot 2 stādījumu rindas. 
Šāds agregāts bija pirmais re
publikā, un to skatīties brauca 
speciālisti no visas Latvijas.

Kultūru inženiera darbs bija 
interesants un atbildīgs, bet ne 
viegls. Vārdos jau gan priekš
niecība deklarēja, ka mežsaim
niecība ir pamatu pamats, bet 
praksē lielākoties priekšplānā 
izvirzījās kokmateriālu ražo
šanas plāna intereses. 

Daudz laika aizņēma arī 
dokumentu kārtošana, jo da
tori vēl tikai ļoti lēni sāka savu 
gaitu Latvijā. Tie tolaik bija 
koncentrēti skaitļošanas cen
tros, un viena tāda skaitļojamā 
mašīna aizņēma veselu istabu. 

pirmais cilvēks, kuru viņš uz
runāja sava vietnieka amatam, 
bija Ēvalds Vizulis. Tālāk pa 
abiem plānoja jaundibināmā 
uzņēmuma struktūru, apsprie
da nākamo mežziņu kandida
tūras. Ar skumjām jāatzīst, ka 

bijis Ēvalds, viņiem nav vairs 
ko auditēt, zināms, ka viss būs 
kārtībā. Mežniecībās vēl šo
dien atceras principu, pēc kāda 
Ēvalds izvēlējās pārbaudāmo 
objektu – aizvērtām acīm ar 
zīmuli iebakstot sarakstā. Un 
tad nebija vairs nekādas nozī
mes – tuvu vai tālu ar kājām 
jābrien, liela platība vai šķieta  
mi nenozīmīga. Viss tika pār
runāts pārbaudes noslēgumā, 
bet kolēģi citās mežniecības 
par to vispār neuzzināja.

Pašlaik Ēvalds izbauda pen
sijas laiku. Pensionēšanās sa
krita ar Valsts meža dienesta 
kārtējo „optimizāciju”, arī virs
mežniecības birojs pārcēlās uz 
Kuldīgu. Pēc aktīvi nostrādāta 
mūža, iespējams, būtu bijis sa
vādi pēkšņi kādā rītā vienkārši 
vairāk nedoties uz darbu, bet, 
kad nu vairs nebija pašas dar
ba vietas, tad tas drīzāk nāca 
kā atvieglojums. Un no meža 
jau viņš nav nekur aizgājis. 
Kopā ar dēlu Jāni, kurš arī ir 
mežinieks, VMD vecākais in
spektors meža reproduktīvā 
ma  teriāla kontroles jautāju
mos, abi apsaimnieko ap 200 
ha personīgā meža. Realizējot 
ES projektu meža ekonomis
kās vērtības uzlabošanai, abi 
kopīgi kopj jaunaudzes. Ar ES 
atbalstu tika iegādāts arī zāģis 
kopšanas vajadzībām. Ēvalds 
stāsta, ka nupat esot pienācis 
laiks mežā sākt ievākt ražu, jo 
daudzas audzes ir pieaugušas, 
ilgāk audzēt vairs nav lietderī
gi. Izcirstās vietas tiek apstādī
tas – tur, kur valdošā suga nav 
alksnis, jo ar baltalkšņa atvasēm 
būtu ļoti grūti pēc tam karot.  

Arī uz tikšanos ar mani, lai 
padalītos atmiņās par agrā
kiem laikiem, Ēvalds ieradās 
pēc darba cēliena mežā, un, 
lai norunātu tikšanos, viņu 
ilgi nevarēju sazvanīt – me
žā strādājot, telefons nav lāgā 
dzirdams. Bet, kamēr cilvēks 
strādā, viņš nenoveco. Kamēr 
ir, kurp iet.  Kamēr mežs gaida.

Alda Velvere,
MKPC Dienvidkurzemes 

nodaļas vadītāja vietniece

Ikdienas rēķināšanā un da
tu apkopošanā tās, protams, 
netika izmantotas. Kā kurio
zu, kas toreiz absolūti nelikās 
smieklīgs, Ēvalds atceras, ka 
reiz pēc kārtējās mežierīcības 
bija pazudis tāds nieks kā 1500 
ha meža kultūru. Kļūdas atra
šana prasīja ne mazums laika 
un nervu.

Tos laikus Ēvalds atceras 
lab prāt. Meža sistēmā viss bija 
sakārtots, iedibinātā kārtība – 
labi zināma. Meža atjaunoša
nas inženieri regulāri satikās 
semināros, brauca pieredzes 
apmaiņas braucienos ne tikai 
pa Latviju, bet arī pa tuvējo 
PSRS daļu.

VirSmEžZiņa 
ViEtniEka amatā

Kad 1991. gadā Latvija at
guva neatkarību, pārmaiņas 
sākās arī mežu sistēmā. Mež
izstrāde atdalījās no mežsaim
niecības. Meža ministra Kārļa 
Baņa vadībā tika izstrādāts 
pavisam jauns meža apsaim
niekošanas modelis. Par pirmo 
Saldus virsmežniecības virs 
mežzini kļuva Ēriks Kasemirs, 
ar milzu enerģiju apveltīta 
harizmātiska personība, un 

daudzas tā laika tēzes šodienas 
ausīs izklausās naivi, bet toreiz 
likās, ka tā tam būs jābūt. Lai 
realizētu saukli „Mežsargu – 
mežā!”, tika plānota mežsargu 
māju − kordonu celtniecība, 
ap  zināti vecie. Ar gadiem dzī
ve ir ienesusi savas korekcijas. 
Mežniecību biroji vairs ir ti
kai pilsētās, un, kā Ēvalds ar 
skumjām atzīmē, mežsargi no 
meža ir attālināti. Viņi vairs 
nav meža saimnieki, bet tikai 
pārbaudītāji. 

Virsmežziņa vietnieka ama
tā Ēvalds Vizulis palika arī, 
kad par Saldus virsmežzini 
kļuva Marika Šīrante. To laiku 
daudzi vietējie mežinieki atce
ras kā Saldus virsmežniecības 
„zelta laikus”, jo šis tandēms 
kopā strādāja ļoti veiksmīgi. 
Marika ar savu radošo iztēli 
un sievišķo intuīciju radīja gai
šu un dzīvespriecīgu gaisotni 
kolektīvā, savukārt Ēvalds ar 
praktiskajām mežsaimniecī
bas un likumdošanas zināša
nām stāvēja aiz viņas kā droša 
klints. Kārtība mežniecībās tika 
prasīta stingra, un mežsargi to 
ļoti respektēja. Kā leģenda klī
da centrālās audita grupas iz
teikums, ka tur, kur pārbaudē 

Saldus virsmežniecības kolektīvs 90 gadu beigās, Ēvalds 2. rindā 
(formas uzvalkā)
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nOtIkumu mOzaīka

kopš 2012. gada 22. maija, 
kad spēkā stājās jaunie minis
tru kabineta noteikumi nr.317 
“Gaujas nacionālā parka indi
viduālie aizsardzības un izman
tošanas noteikumi”, ir pagājuši 
8 mēneši. noteikumu izmaiņu 
ieviešanu dzīvē komentēt aici
nāju Dabas aizsardzības pārval
des Vidzemes reģionālās admi
nistrācijas vecākos valsts vides 
inspektorus arni liElbārDi un 
jāni buŠu, kuri ir piedalījušies 
gan noteikumu izstrādē, gan 
veic to ievērošanas kontroli, kā 
arī z/s “Stoķi 1” saimnieku, lauk
saimnieku, mežu īpašnieku un 
mednieku mODri OPmani. 

Iepriekšējie īpaši aizsargāja
mo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi bija spēkā vairāk ne
kā 10 gadus. Kā vērtējat notei
kumu izmaiņas mežu apsaim
niekošanas jomā? 

Arnis Lielbārdis: Nav šaubu, 
ka kopumā jaunie noteikumi 
ir atvieglojuši dzīvi mežu īpaš
niekiem. Ir mainījušies vairāki 
nosacījumi. Piemēram, vispārī
gie aprobežojumi uz mežsaim
niecisko darbību attiecas, ņemot 
vērā koku diametru, nevis vecu
mu. Dabas liegumā ir atvieglota 
baltalkšņu ciršana galvenajā cir
tē, arī kopšanas cirtei ir vieglāki 
nosacījumi.

Meža atjaunošanā atļauts iz
mantot tikai vietējās koku sugas, 
dabas lieguma zonā ieteicama ir 
meža dabiskā atjaunošanās, bet, 
ja īpašnieks vēlas atjaunot mežu 
mākslīgi, tad tikai ar priedi, kul
tūrvēsturiskajā zonā – ar plat
lapjiem.

Jāpiezīmē, ka dabas lieguma 
zonā, lai cirstu sausos un vēja 

gāztos kokus, ir nepieciešams ap
liecinājums koku ciršanai. 

Kas mainījies meža apsaim
niekošanas plānu prasības no
sacījumos meža resursu saim
nieciskajai izmantošanai?  

Arnis Lielbārdis: Meža ap
saim niekošanas plāni nepiecie
šami mežistrādes veikšanai da
bas lieguma zonā, kā arī lai veiktu 
galveno cirti ainavu aizsardzības 
un kultūrvēsturiskajā zonā. Me 
ža īpašniekiem svarīgi atcerēties, 
ka meža apsaimniekošanas plāni, 
kas iesniegti līdz 2012. gada 22. 
maijam ir derīgi 10 gadus. Plāni, 
kas izstrādāti, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 2012. gada 2. 
maijā izdotajiem noteikumiem 
Nr. 317 „Gaujas nacionālā parka 
individuālie aizsardzības un iz
mantošanas noteikumi”, ir derīgi 
tik ilgi, cik ir derīga meža inven
tarizācija (maksimālais laiks 20 
gadi). Tāpēc nav izdevīgi gatavot 
meža apsaimniekošanas plānus, 
pamatojoties uz veco inventari
zāciju. Šogad derīgi ir 2004. gadā 
apstiprinātie un jaunāki meža 
apsaimniekošanas plāni.

Būtiska izmaiņa, kas jāņem 
vērā mežu īpašniekiem, ir tā, 
ka dabas vērtību inventarizācija 
jāveic meža biotopu jomā serti
ficētam ekspertam laika posmā 
no    1.  maija līdz 1. oktobrim. 
Šis nosacījums noteikumos ie
strādāts, jo biotopu pilnvērtīga 
novērtēšana iespējama tikai augu 
veģetācijas periodā.

Kādas izmaiņas jaunajos no
teikumos attiecas uz medībām?

Jānis Bušs: Nacionālā parka 
teritorijā, izņemot dabas rezervā
ta (stingrā režīma) zonu, atļauts 
medīt šādus medījamos dzīvnie

iZmaiņaS mEža aPSaimniEkOŠanā GaujaS naCiOnālajā Parkā
kus: aļņus, staltbriežus, stirnas un 
mežacūkas; vilkus un lūšus – epi
zootiju uzliesmojuma vai draudu 
gadījumā, vai, ja tie nodara no
zīmīgu kaitējumu lauksaimnie
cības dzīvniekiem un savvaļas 
sugu dzīvniekiem; lapsas, bebrus, 
meža caunas, seskus, jenotsuņus, 
Amerikas ūdeles un ondatras; 
mājas baložus, pelēkās vārnas un 
žagatas; medījamos ūdensputnus 
mākslīgās ūdenstilpēs ainavu 
aiz sardzības zonā un neitrālajā 
zonā, ja tiek lietoti šāviņi, kas ne
satur svinu; klaiņojošus suņus un 
kaķus.

Lai nekoncentrētu dzīvniekus, 
Gaujas Nacionālā parka teritorijā 
būs aizliegts piebarot savvaļas   su
gu dzīvniekus. To varēs darīt tikai 
ar Dabas aizsardzības pārvaldes 
rakstisku atļauju, ja tas neap
draudēs īpaši aizsargājamos bio
topus un īpaši aizsargājamo sugu 
dzīvotnes laikā no 1. decembra 
līdz 31. martam. Izmaiņas bija 
nepieciešamas, jo daudz postī
jumu novērots lauksaimniecības 
zemēs un jaunaudzēs.

Kā noteikumu izmaiņas vērtē 
Gaujas Nacionālā parka iedzī
votājs?

Modris Opmanis: Atzinīgi 
vēr  tēju, ka Gaujas Nacionālā par
ka teritorijā kā medījamais dzīv
nieks ir norādīts arī lūsis. Ja agrāk 
ar gadiem nebiju redzējis ne pē
das, ne lūsi, tad tagad mežā var 
novērot gana daudz lūšu pēdu, 
un, protams, arī saplosītus bukus, 
kas norāda, ka lūšu populācija ir 
palielinājusies. 

Uzskatu, ka ūdensputnu me
dības ar bezsvina skrotīm varēja 
ļaut arī dabiskajās ūdenstilpēs, 
tāpēc putnu skaits teritorijā nesa
mazinātos.

Piekrītu arī par barošanas vie
tu saskaņošanu, jo pie barotavām 
mednieki vislabāk var dzīvniekus 
apskatīt, novērtēt, kurš dzīvnieks 
mazāks, kroplāks, nav tik vērtīgs 
sugas turpināšanai. Mednieks 
ne  šauj visu, kas pagadās.

Ainavu aizsardzības zonā un 
neitrālajā zonā no 1. oktobra līdz 
31. janvārim atļautas medības ar 
dzinējiem, bet ne vairāk kā divas 
reizes vienā un tajā pašā platībā. 
Šis nosacījums ir būtisks attiecī
bā uz meža cūkām, kas nodara 
vislielākos postījumus lauksaim
niekiem, medībām. Manuprāt, 
ja mežā ir kaut viens dzīvnieks, 
postījumi lauksaimniekiem būs, 
bez tā neiztikt.

Visvairāk manas bažas saistī
tas ar meža izstrādātāju atstāto 
meža ceļu stāvokli pēc mežistrā
des. Paliek risas 1 metra dziļumā, 
nesakopti meži. Gribētos, lai ir 
stingrāki noteikumi, kas kontro
lē nākamo atļauju saņemšanu, ja 
nav sakārtoti ceļi. 

Nevaru iebilst arī nosacīju mam 
par mežizstrādes aizliegumu put
nu ligzdošanas laikā. Tas ir laiks, 
ko mežizstrādātājiem jāizmanto 
tehnikas un zāģu remontiem. Nav 
iebildumu, ka dabas lieguma zo 
nā mežaudzēs jāsaglabā ne mazāk 
kā 20 kubikmetru sausu stāvošu 
koku, svaigi vēja gāztu koku un 
kritalu bioloģiskajai daudzveidī
bai. Vienīgais, kas mani neapmie
rina, ir aizliegums pārvietoties pa 
stigām ar kvadriciklu, jo šīs teri
torijas tāpat tiek uzturētas uguns 
apsardzības vajadzībām.

Mana pieredze liecina, ka Gau
jas Nacionālajā parkā ir daudz 
meža īpašnieku ar tālredzīgu 
izpratni par meža apsaimnieko
šanu. Neskatoties uz atšķirīgākiem 
aizsardzības un izmantošanas no  
teikumiem, viņi tos zina un ie
vēro. Meža īpašnieki atrod laiku 
un līdzekļus sava meža apsaim
niekošanai un domā par to, kas 
paliks bērniem un mazbērniem. 
Savukārt Dabas aizsardzības pār 
valdes darbinieki palīdz ar pado
mu, kad tas ir nepieciešams.  

Andris Vīrs, 
MKPC Ziemeļvidzemes 

nodaļas vadītājs
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Meža dienu komiteja ir notei
kusi Meža nozares Gada balvas 
„Zelta čiekurs” 2012. gada ie
guvējus nominācijās „Par mūža 
ieguldījumu”, „Par inovatīvu 
uzņēmējdarbību”, „Par ilgtspē
jīgu saimniekošanu” un „Par 
zi  nātnes ieguldījumu nozares 
attīstībā”. Šogad meža nozares 
Gada balvu „Zelta čiekurs”, kas 
ir augstākā atzinība par sasnie
gumiem meža nozarē, pasniegs 
jau devīto reizi. 

Balvu nominācijā „Par mūža 

ieguldījumu”, kas tiek piešķirta 
par nozīmīgu mūža ieguldīju  
mu nozares attīstībā, saņems 
izcili nozares ļaudis:

• Līgonis Bambe, mežsaim
nieks  − pārbagāts radošām ini   
cia tīvām par Latvijas meža no 
zares apsaimniekošanas pilnvei
došanu un attīstību, devis no
zīmīgu ieguldījumu meža sēkl
kopībā un selekcijā, zinātniskās 
izpētes mežu apsaimniekošanā 
un zinātnisko objektu ierīkošanā, 
meža dzīvnieku, kā arī medību 
tēmas zinātniskajā izpētē;

• Regīna Ivbule, mežsaimnie
ce, kurai darbs dod spēku, jau nu 
izaicinājumu priekšā dvēsele 
dzied, kuras profesionālā piere
dze meža stādmateriāla audzē
šanā ir ļāvusi strauji attīstīties 
Pļaviņu kokaudzētavai;

• Juris Ķeviņš savu darba mū 
žu veltījis efektīvas tehnikas un 

progresīvu tehnoloģiju izveidei 
un ieviešanai meža izstrādes un 
pārstrādes jomā. Viņš joprojām 
sniedz būtisku ieguldījumu at
jaunojamo enerģijas resursu 
izmantošanas jomā, uzlabojot 
iekārtas un tehnoloģijas siltum
enerģijas ieguvei no meža kop
šanas un mežizstrādes atliekām;

• Rudīte Kušķe, kuras darbs 
saistīts ar mežu un mežsaimnie
cību un kuras atsaucība, atbalsts, 
sirsnība un dzīvesspars iedves
mo neskaitāmus meža nozares 
ļaudis; 

• Juris Spāre, kurš veicis pētī
jumus par kokmateriālu žāvē
šanu, kā rezultātā izstrādāta pil
nīgi jauna tehnoloģija. Būdams 
erudīts daudzās jomās, viņš 
de      vis nozīmīgu ieguldījumu so  
ciālā dialoga veidošanā gan kā 
Latvijas Meža nozaru arodu 
biedrības vadītājs, gan turpinot 

līdzdarboties kā eksperts un 
sniedzot atbalstu un padomus 
dažādu problēmu risināšanā.

Pārējās nominācijās izvirzīti 
sekojoši laureāti:
• nominācijā „Par inovatīvu    

uz  ņēmējdarbību”  − a/s„Elī
za-K”,  SIA „Kurekss” un SIA 
„Niedrāji MR”;

• nominācijā „Par zinātnes 
ieguldījumu nozares attīstī
bā”  − Kārlis Būmanis, Āris 
Jansons un Jānis Kivilands;

• nominācijā „Par ilgtspējīgu 
saimniekošanu” − meža īpaš
nieki Viesturs Valdis Drei
manis, Guntis Grīnšteins un 
Dzintars Laivenieks. 
Gada balvas ieguvēji šajās no

minācijās tiks nosaukti apbalvo
šanas ceremonijas laikā šā gada 
12. aprīlī.

ZM informācija

Pagājušā gada novembra bei
gās Mežaparka estrādes telpās 
notika Latvijas skolu jaunatnes 
konkursa „Mūsu mazais pār
gājiens 2012” noslēguma pasā
kums, kurā Zemkopības minist
rijas parlamentārais sekretārs 
Ed  vards Smiltēns apbalvoja 
kon  kursa laureātus. Pasākumā 
konkursa dalībniekiem bija ie
spēja apskatīt izstādi „Iepazīs
ties – Koks!”, apmeklēt radošās 
darbnīcas, paplašināt zināšanas 
un izpratni par koku, kā arī ga
tavot koka mūzikas instrumen
tus un muzicēt kopā ar grupu 
„Pulsa efekts”.

Konkursu „Mūsu mazais pār
gājiens 2012” organizēja Zem
kopības ministrija sadarbībā ar 
biedrību „Zaļās mājas”. 2012.ga  dā 
tas notika jau sesto reizi, šoreiz ar 
mērķi pievērst bērnu un jauniešu 
uzmanību koka daudzveidīga
jiem izmantošanas veidiem un 
meža nozares devumam Latvijā. 

Konkursa dalībniekiem bija 
jāveic literatūras un citu infor
mācijas avotu izpēte par meža 
nozares devumu savā pagastā, 
novadā, pilsētā vai Latvijā. Jādo
das izpētes pārgājienā vai eks

kursijā, jāsagatavo radošs izpētes 
darbs – pārgājiena vai ekskursi
jas apraksts esejas vai citā literā
rā formā, papildinot aprakstu ar 
stāstnieku liecībām un vizuālo 
informāciju (zīmējumiem, kar
tēm, fotoattēliem u.c.).

Konkursa komisija tās priekš
sēdētāja rakstnieka un publicista 
Ērika Hānberga vadībā izvērtēja 
105 kolektīvu iesniegtos darbus 
četrās klašu grupās. Pirmo trīs 
vietu ieguvēji saņēma balvās 
apmaksātus transporta pakal
pojumus ekskursijai pašu izvē
lētā maršrutā, savukārt atzinību 

noslēdzies konkurss „mūsu mazais pārgājiens 2012”

pozīcijas apskate zinošu 
gidu pavadībā ir bez mak
sas. Vairāk par izstādi var 
uzzināt interneta vietnē 
www.koksirlabs.lv.

Darba dienās izstādi var 
apmeklēt, iepriekš piesa
kot grupas vizīti pa tālruni 
25663357 vai epastu: koksir
labs@koksirlabs.lv, savukārt 
sestdienās izstāde ir atvērta 
no plkst. 11 līdz plkst.18.

izstāde “iepazīsties – koks!” 
darbosies arī šogad

nOtEikti GaDa balVaS iEGuVēji

ieguvušie dalībnieki saņēma spe 
ciālbalvas. Visi konkursa dalīb
nieki, vairāk nekā 2000 bērnu 
un jauniešu no visas Latvijas, 
par dalību konkursā saņēma at
starotājus ar konkursa logo. Pla
šāk par konkursa uzvarētājiem 
var uzzināt Zemkopības minist
rijas mājas lapā www.zm.gov.lv 
sadaļā Meža nozare.

Sešu gadu laikā konkurss kļu
vis par tradīciju, tādēļ arī šogad 
Zemkopības ministrija iecerē
jusi to organizēt. Lūgums sekot 
informācijai.

ZM informācija

Izstāde “Iepazīsties  Koks!”, 
kas veltīta Latvijas meža no
zarei, aptverot procesu no 
koku stādīšanas un mežu 
kopšanas līdz pat kokmate
riālu pārstrādei, šogad būs 
skatāma visu gadu sestdie
nās, izņemot pārtraukumu 
vasaras vidū. 

Izstāde iekārtota Meža
parka estrādes iekštelpās 
(ie  eja pa 1. vārtiem). Eks

Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2012” uzvarētāji noslēguma 
pasākumā
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Šodien StīVa un DžEnEtaS 
Fanku (Funk) īpašumu rotā 
gan aidaho štata labākā 
meža īpašnieka atzinības 
zīme, gan 2011. gadā ie gū
tās reģionālās un na  cio nālā 
līmeņa uzvarētāja zīmes. 
Ceļš līdz uzvarai visas valsts 
līmenī bijis 40 gadus garš.

Pateicoties BAFF pētniecī
bas stipendijai man ir bijusi 
iespēja ne tikai uzzināt par 
pri  vāto mežu apsaimnieko
šanu ASV, bet arī iepazīties ar 
vairākiem meža īpašniekiem.  
Šoreiz stāsts par  Aidaho štata 
labākajiem  meža īpašniekiem 
Stīvu un Dženetu Fankiem. 

nEPlānOtS SākumS
Kad mediķis Stīvs sāka strā

dāt vienā no Aidaho štata 
slim nīcām, tika meklēta dzī
ves vieta ģimenei. 1970. gadā 
viņi noīrēja pamestu īpašumu. 

nO mEDiķiEm Par mEžkOPjiEm
pašu spēkiem. Stīvs stāsta, ka 
sākumā nav bijusi doma no
darboties ar mežsaimniecību, 
bet pirmajos gados ūdens ap
pludinājis dzīvojamo māju un 
nojaucis arī tiltu. Tas nozīmē
ja, ka bija jāsakopj nogāzes. Iz
mantojot kaimiņa – sertificēta 
mežstrādnieka – palīdzību tika 
veikta pirmā kopšanas cirte. 
Ģimene iestādīja savus pirmos 
kociņus. Pirmā mežsaimniecī
bas stunda tika apgūta prak
sē! Darbošanās mežā visiem 
tā iepatikusies, ka pāris gadus 
vēlāk ģimene iegādājās vēl ap
tuveni 20 ha meža. 

mEža aPSaimniEkOŠanaS 
PlānS

Līdz nākamā plāna izstrā
dei 1986. gadā meža īpašnie
ku zināšanas paplašinājās, un 
jaunais plāns jau ietvēra arī 
ilgtermiņa mērķus. Gadiem 
ritot, praksē un īstermiņa kur
sos iegūtās zināšanas šķitu

manība. Nākotnes plāns ietver 
arī pārgājienu un izglītības ta
ku ierīkošanu, un visu nākamo 
ģimenes paaudžu iesaistīšanu. 

Meža apsaimniekošanas plā
nu var lasīt kā meža īpašuma 
vēstures un ģimenes meža die
nasgrāmatu. Plāna izstrādātājs 
aprakstā ir ietvēris visas īpaš
nieku vēlmes, vajadzības un 
vie dokli par ikvienu aktivitāti. 

Fanku meža īpašuma vēstu
re aizsākusiess jau ar 19. gad
simta sākumu, un ietver ik
vienu nozīmīgu notikumu, 
kas ietekmējis meža augšanu. 
Minēti gan ugunsgrēki, gan 
iepriekšējo saimnieku veiktās 
aktivitātes, tai skaitā, kalnu 
ūdensceļu izveide, lai pavasa
ros tos izmantotu baļķu no 
gādei no kalnu virsotnēm uz 

šumā ir izdalīti 10 dažādi koku 
augšanas tipi. Katram no tiem 
meža apsaimniekošanas plānā 
norādīts vēlamais koku sugu 
sastāvs, to skaits platības vie
nībā un potenciālā krāja, kā arī 
ieteicamās mežsaimnieciskās 
aktivitātes un to pamatojums. 

aPSaimniEkOŠana
Meža apsaimniekošanas 

plāns neietver meža inventari
zāciju, likumdošanas prasības 
vai labas mežsaimnieciskās 
prakses principus. Tas ir jāie
vēro pats par sevi, jo Ameri-
can tree farm system nozīmē 
arī PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certi-
fication schemes) sertifikātu. 
Vairums apsaimniekošanas 
pasākumu tiek plānoti atbil

Sākums bijis visai grūts – pir
majos gados milzīgs darbs ti
ka ieguldīts, lai sakoptu mājas 
apkārtni. Tikai četrus gadus 
vēlāk, skatoties, kā tā pārvēr
šas, un izvērtējot ieguldīto 
laiku, ģimene izlēma īpašumu 
iegādāties. Šodien tas lepni nes 
 Edgecreek Tree Farm vārdu. 

1974. gadā sadarbībā ar 
Amerikas mežsaimniecības 
(American Tree Farm System) 
speciālistiem tika izstrādāts 
pirmais meža apsaimniekoša
nas plāns ar īstermiņa mēr
ķiem, kurus varētu realizēt 

šas par niecīgām, tāpēc 1993. 
gadā Stīvs izlēmis apmeklēt 
Aidaho Zemes departamenta 
organizētos vairāku nedēļu ap
mācību kursus zemes īpašnie
kiem. Iegūtās zināšanas kļuva 
par pamatu nākamā plāna iz
strādei. Pēdējais Stīva meža 
ap   saimniekošanas plāns tapis 
2007. gadā sadarbībā ar vietējo 
mežsaimniecības konsultantu. 
Lai arī pieredze un zināšanu 
bagāža tajā laikā jau bija kriet
na, bijis nepieciešams „skats 
no malas”, lai identificētu vie
tas, kurām vajadzīga īpaša uz

uzglabāšanas dīķiem, lopu 
ganīšana nogāzēs un intensīvā 
mežizstrāde. Plānā aprakstītas 
arī visas Fanku ģimenes veik
tās aktivitātes, to pamatojums 
un nākotnes ieceres.

Atbilstoši augšanas apstāk
ļiem (reljefam un augsnei) īpa

stoši situācijai dabā: kur audze 
par biezu − tur jākopj, kur par 
retu un vairāku gadu garumā 
nav veiksmīga dabiskā atjau
nošanās ar vēlamajām sugām   
tās jāiestāda. Tiek domāts arī 
par atvērumiem un ūdens dī
ķiem savvaļas dzīvniekiem, un 

Fanku ģimenes īpašumu rotā dažādi apbalvojumi 
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Stīvs no kalna gala vērojot īpašumu ir apmierināts ar paveikto

Fanku īpašuma apsaimniekošanā  piedalās visa ģimene



11

ZIEMA

pasaulē

barības bāzi putniem. Vietu
mis var redzēt, ka veikta koku 
atzarošana. Jautāts par labāko 
laiku šai aktivitātei, Stīvs at 
bild – kad nazis ass! 

Iepriekšējie saimnieki aptu
veni 30 ha lielajā īpašumā bi
ja izcirtuši tikai lielākos un 
vērtīgākos kokus. Arī pārējie 
100 ha, kas tika iegādāti laika 
gaitā, ir dažādu uzņēmumu 
izstrādāts mežs. Fanku ģime
ne mežu izstrādā galvenokārt 
tikai savām vajadzībām. Lie
lākā cirte bijusi 1996. gadā pēc 
snieglauzēm, kad ar profesio
nāļu palīdzību izstrādāti 770 
kubikmetri koksnes. 

vēlēta vietējā dabas aizsardzī
bas asociācijā. Toreiz uzsāktās 
aktivitātes turpinās vēl šodien, 
un visa ģimene aktīvi iesaistās 
zemes īpašnieku tiesību aiz
sardzības un arī informēšanas 
darbā. Fanku īpašumā tiek or
ganizēti dažādi semināri gan 
citiem meža īpašniekiem, gan 
skolu jauniešiem. Dženeta ar 
bērniem ir apmeklējusi īpašus 
kursus – „Saites ar mežu”, kas 
ietver ģimenes dažādu paau
džu iesaistīšanu meža īpašuma 
apsaimniekošanas plānošanā. 

Lai arī Stīva zināšanas mež
saimniecībā un praktiskā pie
redze uzkrāta vairāk kā 35 

mEža DVēSElE jEb EnErģija
Kad Fanku ģimene iegādā

jās īpašumu, tajā nebija nekā 
cērtama. Šodien, no kalna 
gala vērojot īpašumu, var re
dzēt dažāda vecuma un sugu 
sastāva audzes, jaunaudzes un 
klajākas vietas dzīvniekiem. 
Stīvs ir lepns par savu īpašu
mu, jo gandrīz viss ir veikts 
pašu spēkiem. Šodien īpašuma 
apsaimniekošanā aktīvi palīdz 
arī mazbērni. Pametot kalna 
virsotni, Stīvs vēlreiz uzmet 
skatu ainavai, kas paveras ap
kārt, un atskan apmierināta 
nopūta – pēc 30 gadiem te būs 
ļoti skaisti. 

Vienu no Fanku īpašuma at
pūtas vietām rotā emblēma ar 
uzrakstu „Spirit of woodlans”. 
To var tulkot dažādi − kā me
ža dvēseli, garu vai enerģiju. 

Fanki uzskata, ka viņu dzīvē 
ir ļoti nozīmīgi sniegt citiem 
informāciju. Tomēr lielākais 
prieks ir tad, kad var ne tikai 
parādīt un pastāstīt, kas mežā 
sasniegts, bet dalīties tajās po
zitīvajās sajūtās, ko dod mežs 
un darbošanās tajā. 

Lelde Vilkriste,
LVMI „Silava”

Lai cīnītos pret kokmate
riālu nelikumīgu starptautis
ko tirdzniecību, 2013. gada  
3. martā stāsies spēkā Eiro
pas Parlamenta un Padomes 
regula, kas noteiks jaunus 
pie nākumus kokmateriālu 
un koka izstrādājumu tirgus 
dalībniekiem. Tā attieksies 
uz koksnes produktiem, kas 
ražoti ES dalībvalstīs vai ie
vesti no valstīm ārpus ES.

Visā pasaulē aug piepra
sījums pēc kokmateriāliem 
un koka izstrādājumiem. Tas 
līdz ar daudzu kokma teriālu 
ražotājvalstu mežsaimnie
cī   bas nozares organizato

riskām un pārvaldes nepil
nībām iz   raisa to, ka neliku
mīga mežizstrāde un ar to 
saistītā tirdzniecība kļūst           
par aiz vien problemātiskā
kiem jautājumiem, teikts 
regulā.

Tiek sagaidīts, ka, īstenojot 
šo regulu, efektīva nelikumī
gas mežizstrādes novēršana 
sniegs rentablu ieguldījumu 
Savienības klimata pārmaiņu 
seku mazināšanas centienos, 
un tā būtu uzskatāma par pa 
pildinājumu Savienības dar
bībai un saistībām ANO Vis
pārējās konvencijas par kli
mata pārmaiņām kontekstā.

•  Meža aktivitātēs iesaistīt visas 
ģimenes paaudzes;

• Izmantot katru iespēju pa
augstināt zināšanas;

• Pēc iespējas biežāk apstaigāt   
savu īpašumu, vēlams – ar at
zarošanas instrumentiem rokā;

• Īpašu uzmanību pievērst iz
maiņām − slimībām un kai
tēkļiem;

• Laiku pa laikam izmantot me

ža profesionāļus – īpašumam 
ir nepieciešama „svaiga acs” 
un skatījums no malas;

• Atstāt dažus celmus un stum
brus putniem un atvērumus 
zvēriem;

• Vienmēr pierakstīt un sagla
bāt visu, kas darīts mežā;

• Gūt prieku no meža apsaim
niekošanas un baudīt pozitī
vās sajūtas, ko sniedz mežs.

Daži Fanku ģimEnES iEtEikumi mEža īPaŠniEkiEm

Kad Fanku ģimene nolēma 
savus ikdienas ietaupījumus 
ieguldīt mežā, lai vecumdienās 
būtu ienākumi no izstrādes, 
kokmateriālu tirgus cenas bija 
ļoti augstas. Šodien situācija 
mainījusies, un daudzas zāģē
tavas slēgtas. Pašreiz apkārtnē 
darbojas tikai viena liela zāģē
tava, kas diktē savus noteiku
mus un izmanto monopolstā
vokli, lai pēc iespējas mazāk 
maksātu koku īpašniekiem. 
Līdz ar to nācies meklēt citu 
tirgus nišu, lai vajadzības gadī
jumā būtu ienākumi. Iegādāts 
lentzāģis, un nelielā zāģētava 
tiek izmantota gan savām, gan 
kaimiņu vajadzībām. 

ZināŠanu
 nEVar bŪt Par DauDZ

Īpašuma apsaimniekošanā 
ak  tīvi iesaistās arī Dženeta, 
kas pēc profesijas ir medmā
sa. 1983. gadā viena no deg
vielas kompānijām piesārņoja 
ūdensteces un Dženeta tika ie

ga   du garumā, 2009. gadā viņš 
piedalījās īpašā apmācību pro
grammā, kas nodrošina Aidaho 
„meža lietpratēja” titulu. Tas 
vienlaicīgi uzliek par pienāku
mu veikt 70 stundu brīvprātīgo 
darbu divu gadu garumā, kas 
ir kā samaksa par bezmaksas 
mācībām. Stīvam tas nozīmē 
gan aktīvu darbošanos dažā
dās organizācijās, gan arī meža 
īpašnieku izglītošanu. 

Stīva zinātkāri un vēlmi vi
su veikt pašam spilgti raksturo 
piemērs, kad Stīvs izlēma  veikt 
ceļa uzlabošanas darbus, jo 
tas bieži applūda. Secinot, ka 
nepie ciešams ierīkot  caurteku, 
tā vietā, lai ietu pie konsultan
tiem un izmantotu firmu pa
kalpojumu, viņš lasīja speciālo 
literatūru un apmeklēja kursus. 
Pēc kāda laiciņa kopā ar znotu 
ierīkotā caurteka visas problē
mas bija novērsusi. Stīvs gan 
pieļauj domu, ka varbūt vaja
dzēja informēt kādas iestādes, 
bet viss esot izdarīts pareizi. 

jauna regula kokmateriālu 
un koka izstrādājumu tirgus 

dalībniekiem
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Fanku īpašuma atpūtas vietu 
rotā emblēma ar meža Garu

Nelielā zāģētava tiek izmantota savām un kaimiņu vajadzībām
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Lai saimniekotu savā mežā saskaņā ar normātīviem aktiem, 
īpašniekam būtu lietderīgi zināt savā īpašumā augošo mežaudžu 
šķērslaukumu.

Mežaudzes šķērslaukums ir ļoti nozīmīgs audzi raksturojošais 
radītājs, kas parāda, cik lielu platību no konkrētā zemes gabala 
aizņem koki ar saviem stumbriem. Audzes šķērslaukuma apzīmē
šanai tiek lietots burts G, to izsaka m2 uz hektāru.

Par audzes šķērslaukumu sauc viena hektāra platībā augošo 
pirmā stāva koku stumbru šķērslaukumu summu 1,3 m augstumā 
no sakņu kakla (1. att.).

Audzes šķērslaukumu var noteikt vairākos veidos:
1. Izmērīt caurmēru visiem audzes kokiem – grūtākais un 

darba ietilpīgākais audzes šķērslaukuma noteikšanas veids:
• visiem audzes kokiem tiek izmērīts caurmērs (d) 1,3 m aug

stumā virs sakņu kakla; 
• tiek aprēķināts katra koka šķērslaukums (g), izmantojot šādu 

formulu:

g = 3,1416 × d2
, kur4 × 10000

g – viena koka šķērslaukums (m2);
d – koka caurmērs (cm);
• visu audzes koku šķērslaukumu (Gkop.) iegūst saskaitot vi

su audzes koku šķērslaukumu kopā. To var izdarīt, kopējo koku 
skaitu attiecīgajā caurmēra pakāpē (N) reizinot ar viena koka 
šķērslaukumu (g) attiecīgajā caurmēra pakāpē un reizinājumus 
sasummējot;

• mežaudzes šķērslaukumu (G) m2 uz hektāru aprēķina, koku 
šķērslaukumu (Gkop.) dalot ar mežaudzes platību, kurai nosaka 
šķērslaukumu.

2. Daudz ērtāk ir noteikt audzes šķērslaukumu parauglauku
mos, kad audzes šķērslaukums tiek mērīts atsevišķās, audzei rak
sturīgās vietās, un mērījumu rezultātā iegūtā vidējā vērtība tiek 
attiecināta uz visu audzi. 

Viena no izplatītākajām metodēm ir audzes šķērslaukuma no
teikšana, vizējot no parauglaukuma centra uz visiem apkārtējiem 
kokiem 1,3 m augstumā – veicot pilnu apgriezienu (2. att.), iz
mantojot Biterliha lineālu, kas sastāv no noteikta garuma auklas, 
kuras galā piestiprināts rāmītis ar atbilstoša lieluma izgriezumu. 

kā noteikt mežaudzes šķērslaukumu?
Šādu instrumentu ir viegli izgatavot mājas apstākļos. Galve

nais, kas jāievēro izgatavojot šādu instrumentu – vizējamā rāmīša 
izgriezuma platuma (a) un lineāla auklas garuma (b) attiecībai 
jābūt 1:50 (3. att.). 

Mērīšana notiek sekojoši:
• Iezīmē parauglaukuma centru, nostājas tajā un turot aukli

ņas brīvo galu pie acs un vizējamo rāmīti izstieptā rokā, sāk vizēt 
(skatīties caur vizējamo rāmīti) uz apkārtējiem kokiem1,3 m aug
stumā (3. att).

• Uzskaita kokus, kuri ar savu stumbru resnumu aizpilda visu 
vizējamā rāmīša izgriezuma platumu:

• ja koka stumbrs izskatās resnāks par vizējamā rāmīša izgrie
zuma platumu (4. att. C), tad tas tiek fiksēts kā 1 šķērslauku
ma m2; 
• ja koka stumbrs sakrīt ar vizējamā rāmīša izgriezuma platu
mu (4. att. B), tad tas tiek uzskaitīts kā 0,5 m2; 
• ja koka stumbrs ir šaurāks par vizējamā rāmīša izgriezuma 
platumu (4. att. A), tad tas netiek uzskaitīts.

• Saskaitot kopā visus uzskaitītos kokus, iegūst audzes šķērslau
kumu m2 uz hektāra (5. att.).

SvARīGI!
• Audzes šķērslaukumu uzskaita katram audzes stāvam atse

višķi. Pirmā stāva koki – mežaudzes augstāko koku kopa, kuras 
augstums no stāva vidējā koku augstuma atšķiras ne vairāk par 20 
procentiem. Bet kokus cērtot izlases cirtē (ja mežaudzi aizliegts 
nocirst kailcirtē), nosakot mežaudzes šķērslaukumu, ieskaita vi
sus kokus, kuru augstums ir vismaz 12 metru.

(1. att.)

(3. att.)

(4. att.)

(5. att.)

(2. att.)
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• Nemaina pozīciju attiecībā pret parauglaukuma centru – jā

stāv visu laiku vienā punktā, vizējot uz visiem kokiem.
• Audzes šķērslaukumu nosaka vairākās audzes vietās.
• Parauglaukums no parauglaukuma un no audzes malas ne

drīkst atrasties tuvāk par attālumu, ko iegūst resnākā koka caur
mēru izdalot ar 2.

Pārbaude!
Lai pārliecinātos, vai nosakot šķērslaukumu koki ir pareizi uz

skaitīti, var izmērīt attālumu no parauglaukuma centra līdz ko
kam (ar mērlenti) un izmērīt koka caurmēru: 

• ja izmērītais attālums metros ir mazāks par pusi no koka caur
mēra centimetros, tad šāds koks uzskaitāms kā 1 m2;

• ja izmērītais attālums ir vienāds ar pusi no koka caurmēra, tad 
šāds koks uzskaitāms par 0,5 m2.

• ja izmērītais attālums ir lielāks par pusi no koka caurmēra, tad 
šādu koku neuzskaita.

Zinot šķērslaukumu, meža īpašnieks var noteikt, cik daudz 
koksnes ir viņa mežā. Mežsaimniecībā to sauc par audzes krāju 
un apzīmē ar burtu M, kas ir uzkrātie koksnes kubikmetri. Prak
tiski noteikto audzes šķērslaukumu pareizinot ar tabulās nolasīto 
veidaugstumu, iegūstam audzes krāju uz hektāra.

Meža īpašniekam jāzina, kādu cirtes veidu viņš drīkst veikt un 
cik intensīvi drīkst izcirst kokus. Un te atkal neiztikt bez šķērslau
kuma apzināšanas, jo kopšanas cirte ir atļauta gadījumos, ja me
žaudzes šķērslaukums ir lielāks par minimālo šķērslaukumu un 
kopšanas cirtes rezultātā mežaudzes šķērslaukums nedrīkst kļūt 
mazāks par minimālo šķērslaukumu. 

Minimālais šķērslaukums – mazākais mežaudzes šķērslau-
kums, kāds nepieciešams, lai būtu iespējama turpmāka produktīva 
mežaudzes attīstība.

Saskaņā ar normatīviem aktiem arī izlases cirti nav iespējams 
veikt, nezinot audzes šķērslaukumu. It īpaši vietās, kur mežaudzi 

ir aizliegts nocirst kailcirtē. Tur mežaudzes šķērslaukums nedrīkst 
samazināties zem kritiskā šķērslaukuma, kas reizināts ar koe
ficientu 1,5 (izņemot gadījumus, kad noteiktos meža tipos zem 
vainagu klāja aug pietiekošā skaitā nākamās paaudzes priedes).

Savukārt mežaudzi, kurā augtspējīgo koku šķērslaukums ir ma
zāks par kritisko šķērslaukumu, cērt sanitārajā cirtē vienlaidus 
veidā saskaņā ar Meža likumā noteikto kārtību.

Kritiskais šķērslaukums – mežaudzes šķērslaukuma robežvēr-
tība, par kuru mazākas vērtības gadījumā nav iespējama mežau-
dzes apmierinoša attīstība un mežaudze ir atjaunojama.

Audzes, kurās šķērslaukums atrodas zonā starp minimālo un 
kritisko, galvenās cirtes vecumā vairs nedos tādu koksnes ražu, 
kādu būtu iespējams iegūt no audzēm, kurās šķērslaukums ir virs 
minimālā šķērslaukuma robežas, tomēr arī šādas audzes ir lietde
rīgi audzēt līdz galvenās cirtes vecuma sasniegšanai.

Mežaudzes minimālo un kritisko šķērslaukumu nosaka pēc 
tabulām, atkarībā no pirmajā stāvā augošo valdošās koku sugas 
koku vidējā augstuma:

• mežaudzēm, kurām augstums ir vismaz 12 metru, minimā
lais un kritiskais šķērslaukums m2 uz hektāru norādīts MK 
noteikumu Nr. 935 „Noteikumi par koku ciršanu mežā” 1. 
pielikumā;

• par 12 metriem zemākām mežaudzēm, koku skaits atbilstoši 
minimālajam un kritiskajam šķērslaukumam norādīts to pa
šu noteikumu 2. pielikumā.

Zinot audzes šķērslaukumu, meža īpašnieks var izrēķināt, cik 
daudz viņš var izcirst un kā kopt savu mežu tā, lai tas dotu vairāk 
koksnes un lielāku peļņu. Bez šķērslaukuma apzināšanas nav ie
spējama racionāla un likumīga meža apsaimniekošana. 

Informāciju sagatavoja  Jekaterīna Blaua, 
MKPC Sēlijas nodaļas vadītāja vietniece

  
Sastādot rakstu tika izmantots VMD informatīvais materiāls 

„Kas ir audzes šķērslaukums un kā to izmērīt?” 

Pagājušā gada decembrī Dag
das novada Ķepovas pagasta 
Neikšānos, Vides izglītības un 
kultūras centrā „Ķepa” norisi
nājās LLKC Meža konsultāciju 
pakalpojumu centra Dienvidlat
gales nodaļas rīkots informatīvs 
seminārs „Nekoksnes resursu 
ieguves normatīvi saistībā ar 
me    dību saimniecību”. Šis bija 
pirmais izglītojošais pasākums 
jaunatklātajā Vides izglītības un 
kultūras centrā „Ķepa”. Galvenā 
pasākuma dalībnieku auditorija 
bija novada mednieku kolektīvu 
dalībnieki un citi interesenti. 

Semināru atklāja Dagdas no
vada domes priekšsēdētājs Vik
tors Stikuts ar nākotnes vīziju par 
meža nekoksnes resursu izman
tošanas iespējām un novada at
tīstību. Pasākumu turpināja Lat
vijas Valsts mežzinātnes institūta 
„Silava” pētnieks Jānis Baumanis 
ar lekciju „Medību saimniecī

bu darbības pamatprincipi, to 
darbības tiesiskais regulējums”. 
Savukārt Dabas aizsardzības pār
valdes pārstāve Irēna Muskare ie
pazīstināja ar Dabas aizsardzības 
pārvaldes redzējumu par medī
jamo dzīvnieku medībām īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās, 
t.sk., Rāznas Nacionālā parka te
ritorijā. Par cilvēku veselībai dro

šu medījamo dzīvnieku produk
cijas izmantošanu stāstīja Antons 
Lazdāns, PVD Dienvidlatgales 
pārvaldes vadītājs. Semināra for
mālo daļu noslēdza taksidermists 
Aigars Jurašs, kurš iepazīstināja 
klātesošos ar medī jamo dzīvnie
ku „otro dzīvi”, parādīja paša 
veidotos darbus – dažādu dzīv
nieku un putnu izbāzeņus, kā 

arī pasniedza Vides izglītības un 
kultūras centra „Ķepa” kolekcijai 
dāvanu – meža pīles izbāzeni.

Pasākums turpinājās nefor
mālā gaisotnē, ēdot medību zupu 
„šurpa”, cepot desiņas uz uguns
kura un diskutējot par medību 
formējumu kooperāciju, drošību 
medībās un tālāko medību saim
niecības attīstību reģionā. Ikviens 
semināra dalībnieks guva no pa 
sākuma kādu atziņu vai kom
petentu atbildi, ko pielietot savā 
turpmākajā darbībā un dzīvē.

 Aivars Plotka,
Artjoms Gekišs,

Dagdas novads

Meža konsultāciju pakalpo
jumu centrs arī šogad Valsts 
Lauku tīkla ietvaros turpinās 
organizēt bezmaksas seminārus 
par medību tēmu. Plašāka infor
mācija:   www.laukutikls.lv vai 
www.mkpc.llkc.lv.

Diskutē par turpmāko medību saimniecības attīstību latgales reģionā

Lektors Jānis Baumanis stāsta par medību saimniecību darbī-
bas pamatprincipiem un tiesisko  regulējumu
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Mūsu klimatiskajos apstāk
ļos ziema ar aukstajiem vējiem, 
salu, mainīgajām gaisa tempe
ratūrām un palielinātu gaisa 
mitrumu ir laiks, kad cilvēki 
pastiprināti slimo. Tad nu pa
rasti „iestaigāta taciņa” mūs ved 
uz tuvējo aptieku, kur, uzklau
sot mūsu sūdzības, zinoša far
maceite mums nokrauj uz letes 
veselu medikamentu klāstu, 
neaizmirstot ieteikt arī rūpnie
ciski ražotus vitamīnus. Mak
sājuma summa par pirkumu 
salasās visai liela, bet veselības 
dēļ taču nedrīkst naudu žēlot, 
vai ne? 

Nopietnu saslimšanu gadīju
mā bez tā visa, protams, neiz
tikt, jo sevišķi, ja zāles nozīmē
jis ārsts. Taču nereti gadās, ka 
mēs uz mušu šaujam ar lielga
balu. Tā vietā varētu izlīdzēties 
arī dabiskiem līdzekļiem. Tikai 
tas prasīs lielāku laika patēriņu 
un darbošanos. Lielākā daļa 
drogu ir ievācama vasarā, kad 
tās zied, bet šo un to no saviem 
bagātajiem krājumiem daba 
mums piedāvā arī ziemā.

PriEDE Var PalīDZēt
Viens no šādiem noderīgiem 

augiem ir parastā priede, no 
kuras ārstniecībā varam lietot 
gan pumpurus, gan jaunākos 
skuju dzinumus, gan sveķus un 
ziedputekšņus. Priede palīdz 
saaukstēšanās un klepus gadī
jumos, bet tā ir arī ļoti labs vi
tamīnu avots.

Par garšīgā un veselīgā prie
žu čiekuru sīrupa pagatavošanu 
esam rakstījuši jau iepriekšējos 
numuros. Līdzvērtīgu sīrupu 

var pagatavot arī no priežu 
pumpuriem. Pumpuru ievāk
šanai labākais laiks ir pavasaris, 
kad tie sāk piebriest, bet tos var 
vākt arī ziemā. 

Priežu pumpuru sīrups. Tā 
pagatavošana ir vienkārša. 
Pumpurus ber emaljētā katlā 
un aplej ar aukstu ūdeni tā, lai 
ūdens būtu 11,5 cm virs pum
puriem. Katlam uzliek vāku, 
vāra 20 minūtes, pēc tam iztur 
veselu diennakti. Tad novārīju
mu izkāš, pievieno cukuru (uz 
1 l pumpuru – 1 kg cukura) un 
vāra vismaz 2 stundas, kamēr 
daļa ūdens iztvaikojusi un sī
rups kļuvis biezāks. Tad to pilda 
stikla burkās un aizvāko. 

Priežu pumpuru tēja. Kā la
bas zāles lietojama arī pumpu
ru tēja bez cukura, tikai tai ir 
izteikti rūgta garša, tādēļ bēr
niem to būs grūti „iemānīt”. 
Taču šāds novārījums ļoti labi 
der inhalācijai. To arī pati esmu 
pārbaudījusi, pēc zinošas medi
ķes ieteikuma pie zīdaiņa gulti
ņas vārot elektriskajā tējkannā 
priežu pumpurus un ļaujot 
bērnam ieelpot tvaikus. Klepus 
mazinājās!  

Priežu skuju dzēriens. Jau no 
seniem laikiem priežu skujas 
tiek lietotas kā ļoti labs vita
mīnu avots. No tām var paga
tavot atspirdzinošu dzērienu. 
Tikai jāatceras, ka jāievāc jau
nas  skujas – no zaru galiem, 
un tās jāatdala no zariņiem, jo 
tie piešķir rūgto garšu. Skujas 
sasmalcina, aplej ar karstu, pa
skābinātu ūdeni (šim nolūkam 
derēs skāba augļu sula vai vien
kārši citronskābe). Uz 30 g sku

ju vajag 23 glāzes šķidruma. 
Katla tilpumu izvēlas tā, lai tas 
būtu līdz augšai piepildīts. Kat
lam uzliek vāku un uzlējumu 
tajā notur 24 stundas, tad izkāš 
un pievieno cukuru vai medu. 
Dienā būtu jāizdzer pusglāze 
šāda dzēriena. 

Dažādi novārījumi un uzlē-
jumi. Skuju un pumpuru no
vārījumu var lietot kā ekstraktu 
vannām, uz 1 kg skuju ņemot 3 

l ūdens, ko vāra 4 stundas. Bet 
locītavu sāpes mazina svaigas, 
noplaucētas priežu skaidas, ko 
liek sāpošajās vietās kā kompre
ses. Noderīgi ir arī svaigi priežu 
sveķi. Tos vienkārši pārlej ar 
ūdeni un šādi uzglabā 9 dienas, 
tad izkāsto novilkumu lieto pa 
tējkarotei 3 reizes dienā.

PumPuri PrEt 
SaaukStēŠanOS

Mazāk populārs kā ārstnie
cības augs ir bērzs. Visi gan 
zinām bērzu sulas un to diurē
tisko iedarbību, bet ne mazāk 
noderīgi var būt arī bērza pum
puri. Visi bērza preparāti no  der 
iekaisumu un saaukstēšanās 
gadījumos, arī kā iedarbīgs 
urīndzenošs līdzeklis. 

Bērzu pumpuru novārīju
ma pagatavošana ir vienkārša. 
Pumpuriem uzlej ūdeni  (1 
glāzi uz 5 g kaltētu pumpuru), 
vāra 510 minūtes, stundu no
stādina, tad izkāš.  Dzer pa 2 
ēdamkarotēm 3 reizes dienā 
pēc ēšanas.

Tautā izsenis zināmas arī da
žādas pumpuru tinktūras, ko 
lieto saaukstēšanās profilaksei. 
Noderīgi ir gan bērzu, gan prie

žu pumpuri, gan atsevišķi, gan 
jaukti, var pievienot arī smar
žīgos papeļu pumpurus. Dro
gas aplej ar spirtu vai degvīnu 
(uz 300 g. pumpuru lieto 1 l 
alkohola), ļauj vairākas nedēļas 
ievilkties. Lietojot gan der atce
rēties, ka tās ir zāles! Pa tējkaro
tei vienā lietošanas reizē pilnīgi 
pietiks!

Novēlu neslimot un izmantot 
to, ko daba mums tik dāsni pie
dāvā par brīvu!

Rakstā izmantotas receptes 
no izdevniecības „Avots” 2011. 
gadā izdotās grāmatas „Meža 
veltes veselībai un uzturam”. 

Alda Velvere,
MKPC Dienvidkurzemes 

nodaļas vadītāja vietniece

Pēdējā laikā aizvien biežāk 
tiek runāts par dažādiem kon
fliktiem, kas rodas starp med
niekiem un lauksaimniekiem 
vai mežsaimniekiem dzīvnieku 
nodarīto postījumu dēļ. Tāpat 
aktuāli ir jautājumi par medību 
tiesību nomas līgumu slēgšanu, 
dzīvnieku uzskaiti un nomedī
šanas limita plānošanu. 

Lai noskaidrotu, kā šos sasā
pējušos jautājumus risināt un 
kā labāk plānot medību saim
niecību konkrētā teritorijā, Me
ža konsultāciju pakalpojumu 
centrs 2012. gadā Valsts Lauku 
tīkla pasākumu ietvaros reali
zēja pilotprojektu, kura mērķis 
bija izstrādāt medību iecirkņa 
apsaimniekošanas plāna pilot

projektu konkrētai teritorijai. 
Šādam plānam jāsatur ob

jektīvs esošās situācijas novēr
tējums, kas ļautu plānot me
dījamo dzīvnieku populāciju 
apsaimniekošanu tā, lai medību 
saimniecība dotu maksimālus 
ieguvumus un vienlaikus tiktu 
respektētas arī citu saimniecī
bas nozaru intereses. 

tEritOrijaS iZVēlE
Lai pilotprojekts pēc iespējas 

pilnīgāk atspoguļotu medību 
saimniecībai raksturīgās prob
lēmas un sniegtu maksimāli 
precīzus ieteikumus šo prob
lēmu risināšanai, teritorijas 
izvēlei tika izvirzīti sekojoši 
kritēriji: 

iZStrāDātS mEDību iECirkņa aPSaimniEkOŠanaS Plāna PilOtPrOjEktS

ZālES nO mEža aPtiEkaS

(Turpinājums 15. lpp.)
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par medībām un meža dzīvnIekIem

• teritorijai ir jābūt pietieka
mi lielai, lai tajā būtu iekļautas 
vairāku medību tiesību lietotā
ju (medību iecirkņu) platības;

• teritorijā jābūt iekļautām 
gan lauksaimniecībā izmanto
jamām platībām, gan mežam;

• vēlamais mežainums – ap
tuveni 4050%, kas pielīdzi
nāms vidējam mežainumam 
Latvijā. Vēlams, lai teritorijā 
būtu pārstāvēti gan valsts, gan 
privātie meži;

• teritorijā notiek samērā in
tensīva lauksaimniecība;

• teritorijā tiek īstenota sa
lī  dzinoši intensīva medību 
saimniecības organizācija;

• teritorijā ir konstatēti kon
flikti starp medniekiem un lauk
saimniekiem vai mežsaimnie
kiem;

• teritorijai jābūt norobežo
tai ar dabā skaidri redzamiem 
objektiem – ceļiem, dzelzce
ļiem, upēm u.c.;

• teritorijā jābūt pārstāvē tām 
visām četrām pārnadžu sugām 
(aļņi, staltbrieži, stirnas un 
me  ža cūkas).

vienlaidu medību platību, ja 
viena medību tiesību lietotāja 
medību platības neatrodas tā
lāk par 100 m viena no otras. 
Šādās situācijās medību tiesību 
lietotājam Valsts meža dienes
tā ir jāreģistrē vairāki atsevišķi 
medību iecirkņi. 

Apkopojot informāciju par 
platībām, par kurām ir noslēg
ti un Valsts meža dienestā re
ģistrēti medību tiesību nomas 
līgumi, redzams, ka no kopējās 
pilotprojekta teritorijas (17479 
ha) 30% jeb 5315 ha medību 
tiesības nav nodotas nevie
nam mednieku formējumam. 
No šiem 5315 ha, kas netiek 
izmantoti medībām, 3826 ha sa
stāda lauksaimniecībā izmanto
jamā zeme, bet 1356 ha – mežs. 

Projekta laikā tika analizēti 
arī dati par medījamo dzīv
nieku uzskaiti un lielākā pie
ļaujamā nomedīšanas apjoma 
noteikšanu, medību intensi
tāti, pārnadžu populāciju dzi
muma un vecuma struktūru, 
dzīvnieku piebarošanu. Tāpat 
tika izstrādāti priekšlikumi un 
rekomendācijas turpmākai šā
du projektu izstrādei, kas skar 
teritorijas izvēli un datu un 
informācijas ieguvi, kā arī re
komendācijas normatīvo aktu 
izmaiņām un medību saim
niecības organizācijai Latvijā. 

GalVEniE SECinājumi
Būtisks faktors, kas negatīvi 

ietekmē medību saimniecī
bas organizāciju un palielina 
postījumu iespējas, ir lielais 
to platību īpatsvars, kurās nav 
noslēgti medību nomas līgumi 
(pilotprojekta teritorijā 30%).

Mazos un sadrumstalotos 
(ar pārrāvumiem) medību ie
cirkņos ir daudz mazākas ie
spējas novērst dzīvnieku pos
tījumus visas sezonas garumā, 
salīdzinot ar lielu, vienlaidus 
teritoriju.

Būtisks faktors ir komuni
kācija starp zemes apsaimnie
kotāju un mednieku. Daudz 
aktīvāka vidutāja loma būtu 
jāuzņemas pašvaldībām, kā 
arī dažādām profesionālajām 
sabiedriskajām organizācijām.

Tikpat būtiski kā tas, cik 

nomedī, ir arī tas, ko nomedī. 
Nepareiza medīšana ir nove
dusi pie tā, ka pārnadžu popu
lācijās ir pārlieku liels mātīšu 
un jauno dzīvnieku īpatsvars, 
kas noved pie pastiprināta 
pieauguma un postījumiem 
lauksaimniecībai un mežsaim
niecībai.

Izstrādātas piebarošanas vad
līnijas, ko zemes īpašnieki, ap
saimniekotāji un mednieki var 
ņemt vērā, slēdzot līgumus un 
plānojot saimniecību.

Nemitīgās Valsts meža die

nesta teritoriālās reorganizā
cijas ir novedušas pie tā, ka 
par konkrētu teritoriju nav 
iegūstami dati par ilgstošu lai
ka periodu. Tas traucē analizēt 
esošo situāciju un plānot turp
mākās darbības.

Plašāka informācija par reali
zēto projektu pieejama MKPC 
mājas lapā: www.mkpc.llkc.lv.

Jānis Baumanis,
MKPC medību saimniecības

 vecākais speciālists

(Turpināts no 14. lpp.)

Pilotprojekta teritorijas sa
dalījums pa zemes lietošanas 
veidiem (ha):

Lauksaimniecības zeme 9675

Mežs 7529

Dārzi 174

Apbūve 37

Ūdenstilpnes 64

kopā 17479

Atbilstoši šiem kritērijiem 
pilotprojektam tika izvēlēta te
ritorija ar kopējo platību 17497 
ha, kas atrodas Talsu un Kan
davas novada teritorijās. Pi
lotprojekta teritorija robežojas 
ar Jaunpagasta un Laucienes 
apdzīvotajām vietām. 

Pilotprojekta teritorijā ie
tilpst 7 medību iecirkņu teri
torijas. Vairāku medību iecir
kņu platības neatbilst Medību 
likuma prasībai, kas nosaka, 
ka medību iecirknis ir vienlai
dus medību platība, kā arī MK 
noteikumos Nr. 760 „Medību 
noteikumi” noteiktajam, ka 
medību iecirkni uzskata par 
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InteresantI

Čiekurs
informatīvais izdevums

Čiekurs izdots Valsts 
Lauku tīkla pasāku
mu 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
Māksliniece – 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 Alda Velvere 63824065, 20222041
Ziemeļvidzemes nodaļa Valmieras birojs Andris Vīrs 64250210, 26108426  
Limbažu nodaļa Limbažu birojs Jānis Zvaigzne 64022679, 29151750
Apmācību centrs „ Pakalnieši” Inese Mailīte 64828108, 26141853

Čiekura

 Plašāki skaidrojumi  “noteikumi par koku ciršanu mežā”
 meža dienu pasākumi
 Pavasaris  klāt stādīšanas laiks

nākamajā numurā

AS ,,Latvijas valsts meži” 
(LVM) izdevusi skaistu infor
mējošu brošūru ,,Katram savu 
eglīti”, kas informē iedzīvotā
jus par iespēju  katrai ģimenei 
savu svētku eglīti atrast LVM 
apsaimniekotajos mežos. Kat
ram iedzīvotājam būtu vērts 
iepazīties ar šo nelielo, bet ļo
ti labi saprotamo informāciju 
un, meklējot svētku eglīti, rī
koties saskaņā ar to. Nezinu, 
vai brošūra bija pieejama kat

LVM. Mežā esmu gandrīz kat
ru dienu, tādēļ bija iespēja to 
visu redzēt. Gatavot šo rakstu 
mani pamudināja nevis notie
košais LVM apsaimniekotajos 
mežos, bet atklājums savā me
ža īpašumā. Kas paliek pēc da
žu eglīšu tīkotāju ,,viesošanās”, 
redzams fotoattēlā. Ar šādu 
rīcību nākas sastapties katru 
gadu. Kas notiktu, ja es pirms 
Jāņiem, gribēdams sagādāt 
svaigu gaļu svētku mielastam, 

Vai katram vajag savu eglīti?

Ar žurnālistes Ani
tas Jaunbelzeres gādību 
izdota  „Meža gadagrā
mata 2013”. Grāmata 
ir saturīga, ar skaistām 
fotogrāfijām. Tajā apko
poti svarīgākie pagājušā 
gada notikumi meža no
zarē.  Grāmatu var iegā
dāties uzvanot pa tālruni 
27047129 (Anita). 

izdota 
„mEža GaDaGrāmata 2013”

stātu aplokā?  Ko teiktu īpaš
nieks?  Kazu, aitu, govi var iz
audzēt dažos gados, mežs aug 
daudz lēnāk. Negribu rakstīt 
pamācības, kā jānocērt eglītes. 
Gribu apelēt pie nedarbu vei

cēju sirdsapziņas: „Pirms sper 
savu kāju cita īpašumā, pado
mā, vai TEVI tur kāds gaida. Ja 
esi ienācis, uzvedies kā ciemi
ņam pieklājas.”

Andrejs Rudzītis 
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rai ģimenei un vai par to bija 
kāda informācija radio, televī
zijā, presē, bet LVM birojos tā 
bija atrodama. Diemžēl, dabā 
lietas notiek arī savādāk.

Šogad svētku eglīšu ,,bums” 
Līvānu apkārtnē sākās nepa
rasti agri, kādu nedēļu pirms 
Ziemassvētkiem.  Pats strādāju 

iegrieztos kāda zemnieka kazu, 
aitu vai govju ganāmpulkā, no
grieztu kazai kāju, aitai galvu, 
govij kādu gabalu miesas ciskā 
un sakropļotos dzīvniekus at

Vāka fotogrāfija - Pelēkā zīlīte 
autors agris Celmiņš

Eglīšu tīkotāju postījumi jaunaudzē


