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Plānoto normatīvo aktu 
grozījumu sagaidāmā ietekme uz 
privāto mežu apsaimniekošanu 

profesors Dr.silv. D.Dubrovskis
Dagnis.Dubrovskis@llu.lv
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Mērķi MK noteikumu grozījumiem
• Dot iespēju meža īpašniekiem strādāt brīvāk un atbildīgāk, vismaz pēc līdzvērtīgiem nosacījumiem kā

Igaunijā, bet tajā pašā laikā izvirzīt augstākas prasības meža atjaunošanai

• Atjaunot noteikumus atbilstoši jaunākajām zinātniskām atziņām un mūsdienu mežsaimniecības
iespējām

• Novērst situāciju, ka nav iespējams veiksmīgi atjaunot priedes audzes piejūras mežos

Izņemot būtisku prasību 
paaugstināšanu meža 
atjaunošanai, pārējās 
izmaiņas dod iespēju nevis 
liek rīkoties

Optimālas rīcības rezultātā meža 
kapitālvērtību iespējams palielināt 
par 440milj.€ un ikgadējo tīro 
ienākumu gūšanas potenciālu par 
12milj.€ gadā

Tiks dota iespēja 
atjaunot priedes 
tīraudzes piejūras 
mežos

Tiks stimulēts veidot 
saimnieciski vērtīgākas 
audzes
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Optimālais galvenās cirtes izpildes laiks

LAIKS

VĒRTĪBA

OPTIMĀLIE 
GALVENĀS 
CIRTES 
PARAMETRI

CIRŠANAS VECUMS

Gaidīšanas izmaksasVērtības pieaugums

Optimālais galvenās cirtes vecums, atbilstoši meža apsaimniekošanas mērķim, priede III bonitāte
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MĪB un LKF dati
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Ciršanas noteikumu sasaistīšana ar atjaunošanas 
prasībām

Pārējie meži - mežizstrāde

VMD un ZM dati

Priede
34%

Egle
21%

Bērzs
28%

Melnalksn
is
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Baltalksnis
8%

Pārējās
0%

VĒLAMĀ MEŽA ATJAUNOŠANAS PRAKSE

Priekšlikumi meža atjaunošanas 
prasībām:

• Noteikt, ka pēc galvenās cirtes pēc 
caurmēra, mežaudzi atjauno sējot 
vai stādot ar selekcionētu meža 
reproduktīvo materiālu.

• Pēc kailcirtes Baltijas jūras un Rīgas 
jūras līča piekrastes ierobežotas 
saimnieciskās darbības joslā 
mežaudzēs, kur valdošā suga bijusi 
priede, mežu atjauno ar priedi.

€/m3 
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Nocirstās koksnes vērtība pēc ražošanas izmaksu segšanas pārējo meža īpašnieku 
mežos, €/m3 

1. spēkā esošās normatīvo aktu prasības un līdzšinējā meža atjaunošanas prakse 2. Ieteiktās normatīvo aktu prasības un vēlamā meža atjaunošanas prakse

3. Ieteiktās normatīvo aktu prasības un līdzšinējā meža atjaunošanas prakse Power (1. spēkā esošās normatīvo aktu prasības un līdzšinējā meža atjaunošanas prakse)

Power (2. Ieteiktās normatīvo aktu prasības un vēlamā meža atjaunošanas prakse) Power (3. Ieteiktās normatīvo aktu prasības un līdzšinējā meža atjaunošanas prakse)



2017.12.6.

4

Izaicinājums atjaunot priedes tīraudzes

7

Lēnāka koku augšanas gaita audzes malās:
Z malā būtiska ietekme 5 m zonā
D malā būtiska ietekme 7-8m zonā

J.Doņa pētījumi, eksperta atziņas
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Malas efekta ietekme uz priežu jaunaudžu 
attīstību

Atvēruma 
platība, ha Radiuss,m

Malas efekta 
skartā 
plātība, ha

Malas efekta 
skartā platība 
no kopējās 
platības, %

0.2 25.24 0.838 41.9
0.3 30.91 0.1038 34.6

1 56.43 0.201 20.1
2 79.81 0.289 14.5
5 126.19 0.464 9.3

Meža zemes apsaimniekošanas ekonomiskā 
efektivitāte (tīrie ikgadējie ienākumi, €*ha-1):
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Zaļš – priedes tīraudzes, kas pieder privātajiem meža īpašniekiem

Sarkans – t.sk. tās, kas sasniegušas ciršanas vecumu

Nepastāv vērā ņemami riski uz cirsmu 
koncentrāciju!!!

Ietekmes uz vidi vērtējums

http://sirwdchosen.blogspot.com/2012/10/
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 Mežaudzes struktūras vienkāršošanās, izteiktāks viendabīgums 
(vertikāls/horizontāls) audzē,  lielāku dimensiju koku pieejamības samazināšanās 
(negatīvas sekas dobumperētājiem un putniem, kas būvē lielās ligzdas), lielāko 
dimensiju (virs 30 cm) mirušās koksnes apjoma samazināšanās;

Indikatori:
Koku skaita sadalījums caurmēra pakāpēs
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Koku skaits virs 
30cm krūšaugstuma 
caurmēra gab.*ha-1

Dabiskiem procesiem tuva mežaudzes struktūra Vienvecuma audzes struktūra apsaimniekotā mežā

Mākslīgi veidotā, koptā mežaudzē  resnāko koku īpatsvars ir lielāks kā dabiskiem 
procesiem tuvā mežaudzē! Ekoloģisko koku saglabāšana sekmē dobumperētāju
putnu ligzdošanas vietu veidošanos.
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Struktūras, kas tiek 
saglabātas izcirtumos:

• Liela diametra kritalas
• Sausokņi
• Augstie celmi
• Ekoloģiskie koki

http://www.foresteurope.org/docs/fullsoef2015.pdf

The International Union for Conservation of 
Nature (IUCN)

 Jāizvērtē riski par mežaudzes struktūras vienkāršošanos un dzīvotņu un sugu 
dažādības samazināšanos, kā arī par lielu dimensiju mirušās koksnes apjoma 
samazināšanos.
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Mirušās koksnes daudzuma ziņā (23.5m3ha-1) Latvija 
ir 2.vietā Eiropā aiz Slovākijas! Tās vērtība (neiegūtie 
ienākumi) ir 1.585 miljardi €!

SLOVĀKIJA

https://www.sme.sk/c/3315310/ticha-
dolina-je-pre-fajnsmekrov.html
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 Traucējuma pieaugums, mežizstrādes izpostīto putnu ligzdu skaita pieaugums;
Mežu fragmentācijas palielināšanās (dzīvotņu un populāciju fragmentācija 
(izolētības palielināšanās, sugu areāla samazināšanās, biotopu pašregulācijas 
ietekmēšana), ekspansīvu sugu savairošanās, palielināts plēsonības 
spiediens); 
Meža ekosistēmas struktūras vienkāršošanās, izteiktāks viendabīgums 
(dzīvotņu dažādības samazināšanās, sugu dažādības samazināšanās, barības 
tīklu vienkāršošanās);
Grūtības nodrošināt ekoloģisku saikni starp bioloģiski augstvērtīgiem mežiem, 
samazināsies iespējas veidot ekoloģiski funkcionālu dabas aizsardzības 
teritoriju sistēmu.

Nākošajām paaudzēm būs jāiztiek ar daudz nabadzīgāku mežu (līdzīgi kā mēs te 
neredzam dabiskus platlapju un boreālo mežu masīvus...)

22

Vai būtiski pieaugs ciršanas apjomi?

493906

208800

241020

323157

Galvenās cirtes
parametrus šobrīd
sasniegušas audzes

Esošie kopējie ciršanas
apjomi (vidēji 10 gados)

visas sugas kopā

Esošais regulējums
(priedes, egles, bērza 1.-

3. bonitātes audzes)

Piedāvātais regulējums
(priedes, egles, bērza 1.-

3. bonitātes audzes)

Galvenās cirtes parametriem atbilstošo 
audžu platība pārējos mežos, ha

Tās ir pieejamās 
platības nevis 
plānotais ciršanas 
apjoms uzdevums
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GC mērķa caurmēra izmaiņas neskar esošo atbilstoši LR normatīvajiem 
aktiem izveidoto ĪADT un mikroliegumu tīklu, 
GC platība ierosināto normatīvo aktu izmaiņu gadījumā (priedes, egles, 
bērza 1.-3. bonitātes audzes) pieaugtu nebūtiski - par 0.05% jeb līdz 2.06% 
no kopējās privātajām un juridiskajām personām piederošās mežu platības!

Rezultāti
• Mērķa caurmēra izmaiņu ietekmē privātajos un juridiskajām personām 

piederošajos mežos pieaugs galvenās cirtes parametriem atbilstošo audžu 
platība (priedes, egles, bērza 1.-3. bonitātes audzes) par 82137ha, bet krāja 
par 27.8milj. m3. Esošajam normatīvajam regulējuma GC parametriem 
atbilstošās priedes, egles, bērza 1.-3. bonitātes audžu kopējā plātība ir 
241020ha. Normatīvo aktu regulējuma izmaņu gadījumā tā palielināsies 
līdz 323157ha. Galvenās cirtes parametriem atbilstošo platību kopējais 
pieaugums šo bonitāšu audzēs ir 34.1%. 

• 2016.gadā kailcirtes pēc caurmēra tika veiktas aptuveni 4000 ha platībā. Ja 
pieņem, ka ciršanas pieaugums būs proporcionāls ciršanai atbilstošo 
platības pieaugumam, tad ciršanas apjoms skartu papildus 1370 ha gadā. 
Ņemot vērā, ka riska analīzē vēlams apskatīt attiecībā pret izvirzīto risku 
reālistiski sliktāko variantu, pieņemam, ka kopējais ikgadējo ciršanas 
apjomu pieaugums prognozēts aptuveni 0.5 milj.m3 gadā vai 1670ha/gadā, 
kas ir aptuveni 10% no ikgadējā ciršanas apjoma. 



2017.12.6.

13

http://www2.meteo.lv/varam/

Meža putnu indekss (1.attēls) pirmajos gads pēc uzskaišu uzsākšanas nedaudz 
pieauga, bet no 2008. līdz 2010. gadam tam vērojams straujš kritums. Tas 
saistīts ar to, ka vairumam no indeksu veidojošajām sugām vērojams indeksa 
kritums šajā laika periodā. Kritums sakrīt ar 2008. gada beigās attiecībā uz 
meža nozari pieņemtajiem bioloģiskajai daudzveidībai nelabvēlīgajiem 
lēmumiem. Pēc 2010. gada indeksam atkal vērojama augšupejoša tendence, 
tomēr indeksa bāzes līmeni (2005. gadā) tas vēl nav sasniedzis. Sugas, kurām 
vidēja termiņa populāciju izmaiņu tendences ir negatīvas, pilnībā vai daļēji 
saistītas ar meža ekosistēmu un vairāku meža speciālistu sugu (piemēram, 
mežirbes un mazā dzeņa) zemo populācijas līmeni, tas liecina par būtiskām 
problēmām ar bioloģisko daudzveidību meža ekosistēmā. Tādēļ valstij 
nepieciešams veikt mērķtiecīgus pētījumus šajā ekosistēmā, kas ļautu 
sagatavot un pamatot pasākumus meža speciālistu sugu aizsardzības stāvokļa 
uzlabošanai.

Nacionālais ziņojums par vides stāvokli 2012.-2015.

https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/
00/01/03/67/Izcirstasplatibaskailcirte2005-2016.gadosha.jpg

 Jāizvērtē ar mežu fragmentāciju saistītie riski:
Latvijas meža fragmentācija ir bijusi līdzīga pēdējos 100 gadus! 

Taurkalnes apkārtnes meži 1944 Taurkalnes apkārtnes meži 2016
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Slīteres meži 1941 Slīteres meži 2017

1914. gadā  Latvijā dzīvoja 
2 552 000 iedzīvotāju, no tiem 
59.7% laucinieki. 
Kā galvenais materiāls tika 
izmantota koks, apkurē -koksne.
19.gs 60. gadu otrajā pusē caur Rīgu 
izveda vidēji 0.404milj.m3

kokmateriālu gadā, tad 1896.-1900. 
gadā jau 1.31milj.m3 gadā. Lielāko 
daļu šīs koksnes apjoma veidoja Rīgas 
zāģētavās sagatavotā produkcija, 
galvenokārt zāģmateriāli. Sākot ar 
1910. gadu caur Rīgas ostu vidēji gadā 
eksportēja 10 milj.m3 dažādu 
kokmateriālu.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_demogr%C4%81fija
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Kopējie koku ciršanas apjomi Latvijas Republikā, 
milj. m3 (1920-2013)
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Ikgadējais pieaugums 25.79 milj.m 3 (+/- 0.23 milj.m3 jeb 
0.89%) (MSI 2014).
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Potenciālie ekonomiski ilgtspējīgie galvenās cirtes apjomi nākamajās 
desmitgadēs pārējos mežos, ha

Pieejamā galvenās cirte platība atbilstoši līdzšinējiem normatīviem Pieejamā  galvenās cirtes platība atbilstoši  piedāvātajiem normatīvo aktu grozījumiem

Esošajos mežos izmaiņu ietekmē galvenās cirtes mērķa caurmēru vidēji sasniegs 
šādos vecumos:

suga bon VID_VEC
Priede 1a 74
Priede 1 84
Priede 2 88
Priede 3 88

Egle 1a 63
Egle 1 71
Egle 2 73
Egle 3 73

Bērzs 1a 60
Bērzs 1 64
Bērzs 2 64
Bērzs 3 64

Rezultāti:
Nav paredzama būtiska vecāku mežu
samazināšanās audžu vecumā virs 60/70
gadiem caurmēra samazināšanas
rezultātā. Kopumā nedaudz pieaugs
jaunaudžu aizņemtās platības.

 Vecāku mežu īpatsvara samazināšanās (virs 60/70gadiem)
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Vecuma struktūras dinamikas prognozes

Pieejamā galvenās cirte platība atbilstoši līdzšinējiem normatīviem, procentos no kopējās platības

Pieejamā  galvenās cirtes platība atbilstoši  piedāvātajiem normatīvo aktu grozījumiem,procentos no kopējās platības

• Aprēķinu rezultāti liecina, ka ilgtermiņā veidosies tāda vecuma 
struktūra, kur katrā desmitgadē aizņemto audžu platība vidēji būs 
13.24% ±5 .no kopējās platības. Tas norāda uz līdzsvarotu vecuma 
struktūru.

Rezultāti

Platība, %

desmitgades

 Nepieciešama analīze par melleņu mežu platības pārmaiņām

• Mellene (Vaccinium myrtillus L.) 
sastopamība (fitocenoze):

Mr, Ln, Dm, Mrs, Dms, Vrs, Nd, Av, 
Am, As, Kv, Km, Ks
Mellenes augšanai piemēroti 
1720814ha, jeb 60% no meža 
aizņemtās teritorijas (VMD 
statistika 2017)

BIOTOPI:
Dažāda lieluma audzes dažādos mežos, purvos un izcirtumos.
Mēreni sausu līdz pārmitru priežu mežu (Cl. Vaccinio-Piceetea,
All. Dicrano-Pinion) noteicoša un neiztrūkstoša suga. Dominē
vienā no visbiežākajām priežu mežu augu sabiedrībām: Ass.
Vaccinio myrtilli-Pinetum. https://www.latvijasdaba.lv/augi/vaccinium-myrtillus-l/
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https://protectedplanet.net/
Kopumā valstī 71,8% ir saimnieciskie meži, 14,5% mežu ir aizsardzības atzīme par kādu no aizsargājamo teritoriju
veidiem, bet nepastāv iepriekš minētie mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi (piemēram, Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības vai neitrālā zona), 3,3% aizliegta ir mežsaimnieciskā darbība, 6,9% -
kailcirte, 2,3% - kopšanas un galvenā cirte, 1,2% - galvenā cirte Privātpersonām piederošajos mežos ir augstākais
saimniecisko mežu un mežu ar aizsardzības atzīmi, bet bez saimnieciskās darbības aprobežojuma īpatsvars,
attiecīgi 74,7% un 16,7%. Pašvaldību mežos vairāk kā 50% ir aizsargājamas teritorijas, galvenokārt vides un dabas
resursu aizsardzības aizsargjoslas un ĪADT. http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/dabas-aizsardziba/statistika-par-aizsargajamam-teritorijam?nid=1695#jump

PALDIES PAR UZMANĪBU!

http://sirwdchosen.blogspot.com/2012/10/ http://www.leta.lv/

LETA | 12. maijs 2014


