
   Valsts meža dienesta 
aktualitātes meža īpašniekiem 

 

 Solvita Mūrniece 

VMD Meža resursu pārvaldības departamenta direktore 

 
  28.11.2019. 

 Meža nozares konference 2019.,Ogres tehnikums 



Tēmas 

 Aktuālu meža inventarizācijas datu 
nozīmīgums  

Aktuālais mikroliegumu meža zemēs 
veidošanā 
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Aktuālu meža inventarizācijas datu  
nozīmīgums 

Meža inventarizācijas dati satur informāciju par: 

   meža zemes veidiem meža apsaimniekošanā 

  koksnes resursiem mežaudžu (nogabalu) līmenī  

  vides un dabas resursu aizsargjoslām, bioloģiski    
 nozīmīgiem meža struktūras elementiem  

   meža infrastruktūras objektiem (dabiskām 
brauktuvēm, stigām, ūdens ņemšanas vietām u.c.) 
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Par meža infrastruktūras objektiem 
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Aktuālu meža inventarizācijas 
datu izmantošana     

MVR inventarizēto zemes vienību skaits 254503,  ar kopējo meža 
zemes platību - 3 360  013 ha (uz 12.11.19.) 
Izmanto: 
 saimnieciskās darbības plānošanai un veikšanai 
 ES un valsts atbalsta pasākumu mežsaimniecībā plānošanai 
 Meža apsaimniekošanas un Dabas aizsardzības plānu izstrādei 
 Ugunsdrošības profilaktisko plānu izstrādei 
 kompensāciju par mežsaimnieciskajiem aprobežojumiem 
noteikšanai 
 nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, nodokļu 
atvieglojumu noteikšanai 
 meža un mežaudzes vērtības noteikšanai 
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 E-pakalpojumi MVR informācijas apmaiņai ar MI tiešsaistē 



Informācijas atbilstība Meža likuma 29.panta 
1.daļas prasībām  pārējos mežos (bez valsts) 
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  MVR reģistrētās meža inventarizācijas, % 

(inventarizētā meža zeme kopā pārējos mežos -1631964 ha) 

  Reģistrētās MVR pēc 17.03.2000. derīgas līdz 31.12.2020. 
 



 Informācijas atbilstība Meža likuma 29.panta 
1.daļas prasībām pašvaldību 

valdījumos/īpašumos   

 kopā meža zeme pēc VZD 217042 ha, no kuriem: 

Pirmreizēja meža inventarizācija nav 16,4 %   

ML neatbilstošas inventarizācijas  1,4 %   

 sākot ar 2021.gadu ML neatbilstošas 
inventarizācijas: 
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Inventarizācijas gads % no kopējās mz platības 

2000 2,27 

2001 1,73 

2002 1,08 

2003 2,01 

2004 1,59 



Kopā mežs pēc VZD  datiem  - 118399 ha, no tā: 

pirmreizēja meža inventarizācija nav   3 %   
 
ML neatbilstoša inventarizācija  25% 
 
Sākot ar 2021.gadu ML neatbilstošas inventarizācijas: 

 Informācijas atbilstība Meža likuma 
29.panta 1.daļas prasībām  Dabas 

aizsardzības pārvaldes 
īpašumos/valdījumos 
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Inventarizācijas gads % no kopējās mz platības 

2000 0,05 

2001 0,41 

2002 1,17 

2003 3,10 

2004 0,01 



Meža zemēs izveidoto mikroliegumu 
skaita un platības dinamika 
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Mikroliegumu (ML) sadalījums 
pēc platības 

1
0 

Izveidoto ML kopējā 

platība  46 422 ha 



Mikroliegumu sadalījums pēc platības 
un īpašuma piederības, ha 

1
1 



Mikroliegumu sadalījums, ha 

2019.g. izveidoti 160 ML 1294 ha platībā, 74 % jeb 962 ha izveidoti mazajam ērglim 
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21926 

5969 

4607 

2436 

104 556 886 
210 

Mednis Melnais stārķis Mazais ērglis Jūras ērglis

Platība kopā, ha Platība fizisku, juridisku personu ipašumos, ha



Mazajam ērglim izveidoto 516  
mikroliegumu  skaits 12,5 x 12,5 

kvadrantos 
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Mikrolieguma pieteikuma izvērtēšana 
un lēmuma pieņemšana 

Sabiedrība 

Ekonomika Vide 

1
4 

Taisnīgi Pieņemami 

Dzīvotspējīgi 

ILGTSPĒJĪGI 



Paldies par uzmanību!   


