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Mežsaimniecības konsultanti kā padomdevēji
meža īpašniekiem

Mērķis - mežsaimniecības konsultants – zinošs padomdevējs ar prakstisku ikdienas
pieredzi un spēju sniegt nepieciešamākos mežsaimnieciskos pakalpojumus

• Meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēji:
• Meža inventarizācija, apsaimniekošanas plānošana
• Cērtamās koksnes apjoma un kvalitātes novērtēšana
• ES atbalsta pasākumi mežsaimniecībā
• Dabas vērtību novērtēšana, apsaimniekošana

Sadarbībā ar Latvijas koksnes ekspertu savienību, 
Dabas aizsardzības pārvaldi



• Zināšanu pārneses pasākumi:
• izglītojošo pasākumu (apmācību, semināru, pieredzes apmaiņas) organizatori, lektori;
• Informatīvā izdevuma “Čiekurs” līdzveidotāji. 

• Konsultācijas:
• Egļu astoņzobu mizgrauzis;
• Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku nodarīto postījumu

mazināšanai;
• Mežu apsaimniekošana ūdens objektu tuvumā;
• Meža putniem labvēlīgu meža apsaimniekošanu.

Sadarbībā ar LAD, VMD, LOB, LVMI Silava,  akreditētām
mācību iestādēm par pedagoģiskām kompetencēm

Mežsaimniecības konsultanti kā padomdevēji
meža īpašniekiem



Mežsaimniecības konsultanti kā
padomdevēji meža īpašniekiem - turpmāk

• Jaunu zināšanu ieguve:
• Starptautiski sadarbības projekti – BalticForBio, Goodwater;
• Nacionāla līmeņa sadarbības projekti – LatViaNature;
• Dalība Eiropas meža konsultantu asociācijā FOREXT.

• Mērķtiecīgas konsultantu apmācības/praktizēšanās 2022 -2023:
• Meža biotopu un putnu aizsardzība, biodaudzveidības novērtēšana;
• Digitālo tehnoloģiju izmantošana meža izmantošanā;
• Augošu koku uzmērīšana, novērtēšana;
• Meža ekonomika, bioekonomika, meža apsaimniekošana kā

uzņēmējdarbība;
• Ilgtspējīga un dabai tuva mežu apsaimniekošanā, invazīvo sugu 

identificēšana un pārvaldība.

Sadarbībā ar LUKE (Somija), SLU (Zviedrija), Skogforsk (Zviedrija), 
TAPIO (Somija), LVMI Silava, LKKES, LU, DU



LLKC vidēja termiņa darbības stratēģija 2021-2025 gadam

Vispārējais stratēģiskais mērķis - būt par neatkarīgu, profesionālu un sabiedrībai
pieejamu lauksaimniecības un lauku uzņēmējdarbības konsultāciju un izglītības
uzņēmumu Latvijā ar daudzveidīgu pakalpojumu sniegšanas tīklu, kas aptver visu
valsts teritoriju un sniedz zināšanas par videi nekaitīgu un produktīvu
lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, lauku bioekonomikas
attīstību un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību.

ES Meža Stratēģija 2030
Komisija arī veicinās „meža konsultāciju dienestu” izveidi dalībvalstīs, kas būtu
līdzvērtīgi lauksaimniecības konsultāciju dienestiem, kas pastāv saskaņā ar KLP.

Mežsaimniecības konsultanti kā
padomdevēji meža īpašniekiem - turpmāk



Meža īpašnieku apmācības 2021. gadā:

• 25 grupas – pieprasītākās tēmas:

• Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība (arī post mortem mācības);

• Kokmateriālu sagatavošana, uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana;

• Meža īpašniekam nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā;

• Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls.

• 477 mācību dalībnieki – meža  īpašnieki, mednieki, meža nozarē nodarbinātie.

2022. gadā:

• Apmācības turpinās;

• Teorētiskās nodarbības - Zoom platformā, LLKC Tālmācības sistēmā (līdz 50%) un klātienē;

• Praktiskās nodarbības – klātienē (ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus).

LAP 2014. – 2020. apakšpasākums 
«Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi» 



LAP 2014. – 2020. apakšpasākums 
«Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi» 



Realizētie Mežu apmeklējumi Latvijā 
2021. gadā

Covid-19 pandēmijas ietekmes rezultātā uz laiku tika apstādināti publiskie pasākumi, 
tamdēļ mežu apmeklējumi norisinājās tikai 2021.gada 3.ceturksnī.

Apmeklētākās tēmas:

• Kokaugu plantāciju un stādījumu izveide, mežaudžu ieaudzēšana;

• Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās;

• Meža reproduktīvā materiāla ieguve un ražošana;

• Tehnikas un tehnoloģiju izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā;

• Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde;

• Sabiedrībai sociāli nozīmīgu mežu apsaimniekošana un labiekārtošana.

Skaitliskie rezultāti:

12 mežu apmeklējumu grupas, 316 mežu apmeklējuma dalībnieki – meža īpašnieki, 
mednieki, meža nozarē nodarbinātie



Mežu apmeklējumi ārvalstīs 2021. gadā un 
ieceres 2022.gadā

2021. gadā realizēts viens ārzemju apmeklējums trīs dienas uz Igauniju “zaļajā režīmā”. Tēma -
Tehnikas un tehnoloģiju izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā.

2022. gadā ir iecerēts dodies uz:

• Lietuvu - Plantāciju mežu izveide, apmežošana, netradicionālās koku sugas;

• Poliju - Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās;

• Zviedriju - Sertificētu privāto mežu apsaimniekošana;

• Skotiju - Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku un kaitēkļu nodarīto postījumu ierobežošanai.

Saziņai – Elvīra Grasmane, MKPC mežsaimniecības projektu vadītāja

LAP 2014-2020 apakšpasākums “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem norisinās līdz
2022. gada beigām, pēc tam integrējas kā apmācību praktiskā sadaļa.



Valsts Lauku tīkla pasākumi 
meža īpašniekiem 

E-semināru sērija jaunajiem meža īpašniekiem
Līdz šim 13 semināri veidoti ar mērķi, lai palīdzētu iegūt pamatzināšanas un sniegtu noderīgus
padomus meža apsaimniekošanā meža īpašniekiem, kas savu meža īpašumu ieguvuši salīdzinoši
nesen un to apsaimnieko bez iepriekšējām mežsaimnieciskām priekšzināšanām

Kopumā līdz šim šogad izveidots 21 E-seminārs, ar 2131 unikālo skatījumu.
Pieejami - www.mkpc.llk.lv e-semināri meža īpašniekiem

- https://talmaciba.llkc.lv Mežsaimniecība

Semināri tiek aktualizēti katru ceturksni, vienlaikus saglabājot pieejamus arī iepriekš publicētos
seminārus.

http://www.mkpc.llk.lv/
https://talmaciba.llkc.lv/


Tālmācībā jau agrāk pieejamie mācību kursi:

• Meža atjaunošana un ieaudzēšana;

• Mežizstrādes, darbs ar motorinstrumentiem;

• Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas un kvalitātes prasības;

• Apmācības medniekiem;

• Enerģētiskās koksnes ieguve meža apsaimniekošanas procesā.

2021. gadā izveidotie un pilnveidotie tālmācības kursi:

• Augošu koku krājas noteikšana;

• Nodokļi meža apsaimniekošanā;

• Mežsaimniecības kooperatīvu darbības dažādošana;

Kursi pieejami tuvākajā laikā:

• Meža ekosistēmu pakalpojumi;

• Augu aizsardzības līdzekļi mežsaimniecībā.

Tālmācība

https://talmaciba.llkc.lv/ Mežsaimniecība

https://talmaciba.llkc.lv/


Tālmācība

https://talmaciba.llkc.lv/ Mežsaimniecība

2021. gadā kopumā visiem apmācību kursiem 9712 
unikāli apmeklētāji

https://talmaciba.llkc.lv/


• Konsultējam par meža apsaimniekošanu, novērtējam meža bioloģisko daudzveidību, sniedzam

rekomendācijas par putniem saudzīgu meža apsaimniekošanu;

• Sagatavojam augošu koku un meža īpašumu vērtējumus;

• 2021. gadā bezmaksas konsultācijas būs saņēmuši vairāk kā 400 meža īpašnieki;

• Reizi ceturksnī veicam telefonisku klientu aptauju, lai pārliecinātos par sniegto konsultāciju

kvalitāti- 95% respondenti ir apmierināti ar kvalitāti, 95% iegūto informāciju izmanto meža

apsaimniekošanā;

• Precīzāki vērtējumi pateicoties MKPC Apaļkoku cenu monitoringam (sadarbībā ar MeKA);

• Programma norisinās līdz 2023. gada nogalei;

• Bezmaksas konsultācijām var pieteikties meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji- fiziskas un 

juridiskas persona.

Pieteikšanās konsultāciju saņemšanai:

MKPC nodaļās, vai MKPC CB, karlis.folkmanis@mkpc.llkc.lv

LAP 2014.-2020. apakšpasākuma
“Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas 

veicināšanai”



Natura 2000 aizsargājamo teritoriju 
pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija

Privāto meža īpašnieku viedokļa noskaidrošana par esošo un vēlamo kompensācijas sistēmu
saistībā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, motivāciju dabas vērtību saglabāšanai mežā,
līdzšinējo meža apsaimniekošanas praksi.

Īpaši gaidām viedokli no meža īpašniekiem, kuru meži atrodas īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās, un kuru mežos sastopami ES nozīmes biotopi.

Sekojoši:
• Kompensāciju mehānismu pilnveide;
• Brīvprātīgu, līgumiskās attiecībās balstītu dabas vērtību saglabāšana privātajās meža zemēs.

Anketēšana līdz gada beigām elektroniski vai pie MKPC konsultantiem:
https://latvianature.daba.gov.lv/jaunumi/meza-ipasnieku-viedokli-aptauja-gaida-lidz-gada-beigam/

Risinājumu meklējumi dabas vērtību
saglabāšanai

https://latvianature.daba.gov.lv/jaunumi/meza-ipasnieku-viedokli-aptauja-gaida-lidz-gada-beigam/


Meža apsaimniekošanas
demonstrējuma teritoriju izveide

Mērķis – izveidot vismaz piecas demonstrējumu teritorijas dabai tuvas mežsaimniecības prakses
demonstrējumiem privāto mežu īpašumos. Plānotā pasākumu norise demonstrējumu teritorijās
līdz 2028. gadam.

Šobrīd ir apsekotas vairāk kā 20 pieteiktās teritorijas visas valsts teritorijā.
MKPC aktivitāti īsteno kopā ar PDF, DAP, VARAM.

Projekta partneri nodrošinās demonstrējumu teritorijās notiekošo pasākumu plānošanu,
organizēšanu un koordināciju, kā arī sniegs atbalstu demonstrējumu teritorijas iekārtojumam .

Pieteikšanās un sīkāka informācija pie:
MKPC projektu vaditājas Madaras Černuho (e-pasts: madara.cernuho@mkpc.llkc.lv; 

tel.: 26822003) vai pie jebkura MKPC konsultanta visā Latvijas teritorijā)

mailto:madara.cernuho@mkpc.llkc.lv


Meža apsaimniekošanas
demonstrējuma teritoriju izveide



Oglekļa apsaimniekošanas ietekmes aprēķinu rīks un atbilstoša metodiskā bāze 
mežsaimniecībai, tālākai izmantošanai meža īpašniekiem

• CO2 piesaiste mežsaimniecībā tiek uzskatīts par vienu no perspektīvākiem meža ekosistēmu
pakalpojumu veidiem

• Daudzās valstīs jau tagad veiksmīgi darbojas dažādi standarti un emisiju kvotu tirdzniecības
sistēmas. Piemēram, Īrijas rīks "Forest Carbon Tool«, kurš tiešsaistē ļauj iespēja novērtēt cik
daudz oglekļa var piesaistīt jaunu vietu apmežošana. Un brīvprātīgā nacionālā standarta
“Woodland Carbon Code” piemērs no Lielbritānijas, kur tas nodrošina caurredzamību, kas ir
oglekļa reģistrs ar oglekļa vienību un dokumentu reģistrēšanu, izsekošanu, īpašumtiesībām,
nodošanu un izmantošanu.

Ideja - izveidot individuālu saimniecību līmenī lietojama oglekļa apsaimniekošanas
kalkulatora izstrāde mežsaimniecības darbību ietekmes uz oglekļa bilanci novērtēšanai,
informatīvu materiālu sagatavošana meža īpašnieku izglītošanai un demonstrējumu objektu
ierīkošana klimata izmaiņu mazināšanas darbību popularizēšanai. Brīvprātīgas tirdzniecības
sistēmas koncepta izveide.

AR SKATU UZ PRIEKŠU…
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