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Valsts meža dienests –
meža īpašniekiem
Meža nozares konference 2017. gada 5. decembrī

Andis Krēsliņš
Valsts meža dienesta

ģenerāldirektors

Vidējais ciršanas apliecinājumu 
izsniegšanas laiks VM 01.-11.2017.
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Principa «Konsultē vispirms» piemērošana VMD

Mērķis- uzlabot savstarpējo sadarbību starp VMD un klientiem (meža
īpašniekiem, medību tiesību lietotājiem, MRM ražotājiem, meža inventarizācijas
veicējiem u.c.) prioritāri, veicot personu profesionālu konsultēšanu par
normatīvo aktu prasībām un komunikāciju, nevis sodīšanu.
2017.gadā VMD ir apstiprinātas vadlīnijas principa “Konsultē vispirms”
ieviešanai, kuru mērķis ir vienādot izpratni par normatīvo aktu
piemērošanu pārkāpumu konstatēšanas gadījumos.
Vadlīnijas nosaka:
•Konsultāciju sniegšanu par VMD kompetences jautājumiem,
•Klientu apkalpošanas kārtību mežniecībās,
•Vienādas pieejas īstenošanu uzraudzības aktivitātēm VMD,
•LAPK noteikto pārkāpumu klasifikāciju, nosakot pārkāpumus, par kuriem ir
iespējams izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā vai neuzsākt
lietvedību, izsakot mutvārdu aizrādījumu (gadījumos, kad nav
nodarīti zaudējumi meža videi un medību resursiem un līdz
amatpersonas noteiktajam termiņam labprātīgi ir novērstas
pārkāpuma sekas) un pārkāpumus, kad nav pieļaujams izbeigt
lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā un izteikt mutvārdu aizrādījumu
(radīti zaudējumi un sekas nav novēršamas).
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VMDĢIS

Kāpēc ĢIS?
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izveidot vienotu, uz ĢIS tehnoloģijām balstītu informācijas
sistēmu, kas kalpos kā kopējs piekļuves punkts visai VMD
reģistrētajai informācijai;

reģistrēt jaunas ģeotelpisko datu kopas;
radīt vidi e-pakalpojumu tālākai attīstībai;

VMD ĢIS izveides mērķi:

jo praktiski visa uzraudzība, ko veic VMD – meža nogabali,
cirsmas, ugunsgrēki, medību iecirkņi utt. – ir identificējama
ar teritoriālo novietojumu
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VMDĢIS
e-pakalpojumi sistēmas ‘ārējiem’ lietotājiem
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e-pakalpojumu nodrošināšanai VMD pamatā tiek
izmantotas divas pieejas:

• ‘ārējie’ lietotāji paši pieslēdzas un strādā ar savu
īpašumu datiem tieši VMDĢIS WEB lietotnē;

• tīmekļa pakalpju (web service) izveide un izmatošana
starpsistēmu sadarbībā.

Tīmekļa pakalpju izmantošana pagaidām tiek nodrošināta
tikai sadarbībā ar AS LVM. 2018.gadā plānots šo tīmekļa
pakalpju izmantošanu paplašināt.

VMDĢIS
e-pakalpojumi sistēmas ‘ārējiem’ lietotājiem
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e-pakalpojumi meža īpašniekiem (skaits):

e-pakalpojums: VMDĢIS 
WEB 

lietotne

Tīmekļa 
pakalpe

Iesniegumi koku ciršanas apliecinājuma 
saņemšanai

761 10274

Pārskati par koku ciršanu 3433 8379

Pārskati par:
meža atjaunošanu
jaunaudžu kopšanu
meža ieaudzēšanu

310
165
31

7775
1160
testēšanā
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VMDĢIS
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e-datu aprites pilnveidošana ar valsts pārvaldes iestādēm:
• Kopš septembra elektroniski (ar tīmekļa pakalpēm)

nododam datus VZD par meža zemju platību izmaiņām.

Ap 10000 šādu paziņojumu (ikgadējais apjoms) tagad
nosūtam tikai elektroniski starpsistēmu līmenī.

VMDĢIS
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e-datu aprites pilnveidošana ar valsts pārvaldes iestādēm:
• Saņemam datus no VSIA ZMNĪ Meliorācijas kadastra;
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VMDĢIS
Lietotāji

Līgumi par VMDĢIS lietošanu. Paši tā īsti negaidījām:

MĪ* – līgumi ar Mežu īpašniekiem;
MED* – līgumi ar medību tiesību lietotājiem.

99

2016.g 2017.g
kopā kopā No tiem

MĪ* MED*
Līgumi par VMDĢIS lietošanu: 838 1518 1244 274

Publiska informācija par 
apliecinājumiem

10

Valsts meža dienesta mājaslapā
http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/meza-
ipasniekiem/apliecinajumi?nid=2592#jump
ievietots links par ciršanas apliecinājumiem 
https://gis.vmd.gov.lv/apliecinajumi, kas atver formu, kurā ievada 
apliecinājuma numuru un tiek parādīts apliecinājuma derīguma 
termiņš (no, līdz), cirsmu Nr., cirtes izpildes veids un izcērtamā 
platība. Ja par ciršanas apliecinājumu Valsts meža dienestā 
iesniegts pārskats, par saimnieciskās darbības pabeigšanu, tad par 
šādu apliecinājumu sistēma neatlasa nekādu informāciju un 
parādās paziņojumus «Apliecinājums ar norādīto numuru netika 
atrasts».
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VMDĢIS

1
1

e-pakalpojumi medību tiesību lietotājiem, izmantojot
VMDĢIS WEB lietoti tiešsaistē:

• Iespēja sekot medību iecirkņa aktuālajam stāvoklim -
apskatīt reģistrētos līgumus (ar iespēju pašam iesniegt
iesniegumu jauna līguma reģistrēšanai) un pārliecināties
par iecirkņa kopējo aktuālo ģeogrāfisko konfigurāciju.

Ievērojamu popularitāti guvusi iespēja lejupielādēt
ģeogrāfiskos datus par iecirkņa aktuālo konfigurāciju,
pievienot šos datus Google aplikācijai mobilajā ierīcē un
zināt medību iecirkņa robežu atrašanās vietu medību laikā.

06.12.2017.

LVM dati par 2016.gadu.

1
2

Meža un saistīto nozaru pamatnostādnes 
2015.-2020.gadam:

Medījamo dzīvnieku nodarītais postījumu 
apmērs nepalielinās virs 0.15% no meža 

platības 

Meža un saistīto nozaru attīstības 
pamatnostādnes 2015-2020.gadam
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Briežu dzimtas dzīvnieku bojājumu uzskaites 
rezultāti LVM

06.12.2017.
LVM dati.
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Briežu dzimtas dzīvnieku bojājumu apjoms pa gadiem

Bojājuma intensitāte 10-30%, ha Bojājuma intensitāte 40-70%, ha

Bojājuma intensitāte 80-100%, ha Bojājumu apjoms, tūkst., ha

Nomedīšanas apjomi

06.12.2017. 1
4
1
4
1
4
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Nomedīšanas apjomi

06.12.2017. 1
5
1
5
1
5

Medību noteikumi.

45.p. Dzīvnieku medīšana, pārsniedzot Valsts meža dienesta noteikto
limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas apjomu, kā arī
medīšana ārpus noteiktā medību termiņa atļauta medījamo dzīvnieku
nodarīto postījumu vietās (zemes vienībā ar atsevišķu kadastra
numuru vai tās daļā, kas ietilpst vienā medību iecirknī), kurās ir
veikti aizsardzības pasākumi pret šādiem iespējamiem postījumiem,
ja par nodarītajiem postījumiem Valsts meža dienestā ir saņemts
iesniegums un Valsts meža dienests Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā ir pieņēmis lēmumu par medību atļaujas izsniegšanu un
izsniedzis medību atļauju un marķieri vai pieņēmis lēmumu par atļauju
medīt nelimitētos medījamos dzīvniekus.

Iesniegumu pamatā jāizskata 5 darbdienu laikā.
Uz 01.12. saņemti 26 iesniegumi, izskatīti 23- 15 lēmumi par medību
atļauju izsniegšanu.
Atteikumu pamats- nav izmantots noteiktais pieļaujamais nomedīšanas
apjoms vai nav veikti aizsardzības pasākumi.

06.12.2017. 1
6
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Akūta ozola kalšana
(Acute Oak Decline)

1
7

Pazīmes:
• Plaša stumbra sulošana - tumšu laukumu

veidā uz stumbra
• Ozolu kalšana sākās no galotnes un tie

nokalst 3-5 gadu laikā.

Rīcība:
• Informēt Valsts meža dienesta  inženierus 

meža aizsardzības jautājumos: 

Oskars Zaļkalns – tālrunis: 26188968; e-pasts: 
oskars.zalkalns@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv

Vasilijs Kolačs – tālrunis: 29441040; e-pasts: 
vasilijs.kolacs@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv

Kompensācijas maksājums par 
Natura 2000 meža teritorijām (NIM) 
2017.g.

Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām
(NIM) ir ikgadējs kompensācijas maksājums par
mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem meža zemēs
saistībā ar Direktīvu 92/43/EEK un 2009/147/EK.

1
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• Kopš 2017. gada VMD sagatavo
aprobežojumu informāciju ģeotelpisko
datu veidā;

• VMD ir svarīga loma šīs kompensācijas
administrēšanā, jo, pamatojoties uz
normatīvajiem aktiem, atlasa
aprobežojuma platības. Informācija tiek
atlasīta uz 1.martu.

• Meža īpašnieki var pieteikties
kompensācijas maksājumiem
elektroniski EPS, jau iepriekš redzot
atbalsttiesīgo platību.
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Paldies par uzmanību!

www.vmd.gov.lv


