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Pamatjautājums- zemes produktīva un ilgtspējīga apsaimniekošana ievērtējot 

vides izmaiņu prognozes 

http://www.slideshare.net/drsuneel/ecological-footprint-11736726 



Izmaiņas meža īpašnieku un apsaimniekotāju apsaimniekotāju struktūrā 



Konsolidācija 

Avots: ZM 

2K procesi    



Kooperācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prognozes par 2015 

Kopējais kooperatīvu pārdotās koksnes apjoms 25-27 tūkstoši m3 

Apgrozījums- ~𝟏, 𝟐 miljoni Eur 

2K procesi    

Mežsaimnieks, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

Adrese: Alsungas nov., "Dīķenieki" 

L.V.Mežs, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

Adrese: Inčukalna nov., Inčukalna pag., Griķi, "Lejasābranti"

Vidzeme, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

Adrese: Madonas nov., Madona, Rīgas iela 2 

Vidzemes ekomežs, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

Adrese: Līgatnes nov., Līgatne, Gaujas iela 12A

Ūsiņš, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

Adrese: Ogres nov., Ogre, Akmeņu iela 47



Izmaiņas normatīvajā vidē 



Grozījumi «Aizsargjoslu likumā» 



Kāds bija līdzšinējais regulējums Aizsargoslu likumā par 
nosacījumiem ūdensobjektu krastos augošo mežaudžu 
apsaimniekošanā, kam būtu jānodrošina aizsargjoslu 

izveides mērķa sasniegšanu? 

• 10 metru joslā aizliegta galvenā cirte; 

• Pārējā joslā līdz 50 m (vai citam attālumam 
atkarībā no ūdensobjekta lieluma) attālumam 
aizliegta kailcirte. 



Ko tas nozīmē dabā? 



Rūja 



Pestava 



Ietekmju izpausmes: eitrofikācija, bebri,  

koku sagāzumi, sedimentācija,  



Zem baltalkšniem kaut cik nozīmīga 
velēna neveidojas! 



Pēc «Decay, yield loss and associated fungi in stands of grey alder 

(Alnus incana) in Latvia». Arhipova, T.Gaitnieks, J.Donis, 2011 

 

• Šobrīd baltalkšņu 

(Alnus incana (L.) 

Moench)  audzes 

veido  ∼10 % (330 

000 ha) no kopējās 

mežu platības Latvijā 

• Serdes trupes 

sastopamība variēja 

1 – 54%,  robežās, 

vidēji 18% baltalkšņu 

celmu. 



Plūdu riski 

Kā pamazināt ūdens plūdus plašākās upju un strautu ielejās? 
1926.02.03 Zemkopis 

 
Lai upes, strautus un galvenos novadgrāvjus uzturētu kārtībā, pa 
kara laiku gandrīz nekas nav darīts, tamdēļ daudzi no tiem stipri 
aizsērējuši, aizauguši kokiem un krūmiem, un nespēj vairs uzņemt 
bagatigo nolijumu ūdeņus; tie paceļas tad pāri krastiem, pārpludina 
apkārtējas pļavas un ar laiku tās pārvērš par purviem. 

Ja neko nedara, lai uzturētu kārtībā ūdeņu tecēšanu, 
tad upēs un strautos iesāk augt visādi ūdens augi, 
krūmi un koki, kuri tāpat pamazina ūdens 
notecēšanas ātrumu un veicina upju gultņu 
aizsērēšanu. 



Pirms 7 mēnešiem iztīrīta Svētupe 



19.novembrī Saeima 3. lasījumā apstiprināja grozījumus Aizsargjoslu likumā 

Pēc likuma stāšanās spēkā (vēl jāizsludina): 
 
Ūdensobjektu aizsargjoslās (arī pirmajos 10 m gar ūdensobjektu) audzēs, 
kurās valdošā koku suga ir baltalksnis būs atļauta kailcirtes veikšana līdz 1 ha 
lielai platībai. 
 
Jāatceras, ka ir noteikti papildus nosacījumi: 
 
• saglabāt ozolus, liepas, vīksnas, gobas, kļavas, priedes, melnalkšņus, vītolus 

un mežābeles, 
•  aizliegta koku ciršana nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 30 grādus, 
•  aizliegta koku ciršana no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam, 
• atjaunojot mežaudzi, egļu īpatsvars nepārsniedz 80 procentus no kopējā 

ieaugušo koku skaita; 
• Pirmajos 10 metros aizliegts ierīkot tehnoloģiskos koridorus kokmateriālu 

pievešanai. 



Daži ieteikumi aizsargjoslās augošu baltalkšņu audžu un upju 

apsaimniekošanai  

Lai veicinātu velēnas veidošanos un aizsargjoslas, kā filtra, labāku 
funkcionēšanu: vēlama 
 upei tuvākajā platībā ~2 m platas, no kokiem  brīvas joslas atstāšana t.i.  
 nestādīt pirmajos 2 metros gar upes krastu, 
 veicot kopšanas cirti, iespēju robežās novācam kokaugus šajā joslā. 

 
 
Vecās baltalkšņu audzes novākšanu, iespēju robežās, apvienot ar upes 
atbrīvošanu no sakritušajiem kokiem. 



Bīstamo koku ciršana elektrolīniju aizsargjoslās- īpašnieki, ziniet savas tiesības! 



Bīstamo koku ciršana elektrolīniju aizsargjoslās- īpašnieki, ziniet savas tiesības! 

Zemes īpašniekam ir jāsaņem informācija 05.12.2006 MK noteikumu Nr.982 noteiktajā 
kārtībā. 
 
3.7 Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs, veicot plānveida Aizsargjoslu 
likuma 61.panta piektajā daļā minēto potenciāli apdraudošo koku ciršanu ārpus 
elektrolīnijas trases, par koku ciršanu un to turpmāko izmantošanu informē zemes 
īpašnieku vai tiesisko valdītāju, nosūtot īpašniekam (tiesiskajam valdītājam) informāciju 
par potenciāli apdraudošo koku ciršanu (5.pielikums), kā arī informē pašvaldību, kuras 
darbības teritorijā atrodas īpašums, kurā tiks cirsti potenciāli apdraudošie koki. 

3.9 Ja 30 dienu laikā pēc informācijas par potenciāli apdraudošo koku ciršanu nosūtīšanas no 
zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja nav saņemta atbilde par koku ciršanu, apstrādi un 
izvietošanu atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam vai viņš nav sniedzis 5.pielikumā norādīto 
informāciju, kokus atļauts nocirst bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju. 



Bīstamo koku ciršana elektrolīniju aizsargjoslās- īpašnieki, ziniet savas tiesības! 

Informācijas veidlapas forma ir noteikta! 
 



Bīstamo koku ciršana elektrolīniju aizsargjoslās- īpašnieki, ziniet savas tiesības! 

Ja meža īpašnieks pats neplāno veikt ciršanu, viņš var prasīt kokus sagarumot un nokraut 
sortimentus viņa norādītā vietā!  





Paldies par uzmanību! 

Foto: Jānis Folkmanis 


