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MEŽA UGUNSDZĒSĪBA 

 
Valsts meža dienests uzrauga un īsteno meža ugunsdzēsību meža zemēs, 

t.i. veic meža ugunsdrošības uzraudzību, atklāj, ierobežo un likvidē meža 

ugunsgrēkus, iesaista meža īpašniekus meža ugunsgrēka vietas uzraudzībā. 
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MEŽA UGUNSGRĒKU SKAITA UN 
PLATĪBAS DINAMIKA  
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* - pēc stāvokļa uz 31.10.2015. 



MEŽA UGUNSGRĒKU VIETAS NO 
2007. LĪDZ 2015. GADAM 
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MEŽA UGUNSGRĒKU DINAMIKA 
2015. GADĀ 



MEŽA UGUNSGRĒKU CĒLOŅI 
2015. GADĀ 
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2015. gadā pieaudzis ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumu skaits  



Meža ugunsgrēku platību sadalījums pēc apsaimniekotāja, ha 
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MEŽA ĪPAŠNIEKU PIENĀKUMI 
 MEŽA UGUNSAPSARDZĪBĀ 

 

 ievērot meža ugunsdrošības noteikumus; 

veikt meža ugunsgrēku vietas uzraudzību. 



ES atbalsta pasākumi – jaunaudžu 
kopšana (ekonomiskās vērtības 

paaugstināšana)    
 

• VMD ņēma/ņem dalību ES atbalsta pasākuma administrēšanā, tai 
skaitā: 

– 2007.- 2013. gadā – ekonomiskās vērtības paaugstināšana; 

– 2014.- 2020. gadā – jaunaudžu retināšana. 

• Minimāli, katra platība ir dabā izvērtēta divas reizes: 

– Lai pamatotu MAP saskaņojumu; 

– Lai izvērtētu pārskata patiesumu. 

• 2007.- 2013. gados padarītais: 

– Kopumā VMD administrējis 16367 MAP  ar kopējo platību 
120 tūkst. ha.; 

– Dabā izvērtēti 240 tūkst. ha; 

– Tai skaitā par ekonomiskās vērtības paaugstināšanu VMD ir 
izskatījis 9451 MAP, kas iesniegti LAD un īpašniekiem 
izmaksāti 14,97 miljoni EUR. 
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ES atbalsta pasākumi – jaunaudžu 
kopšana (ekonomiskās vērtības 

paaugstināšana)  2007-2013. gados  
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ES atbalsta pasākumi – sadalījumā pa 
aktivitātēm  2014.-2020.gados, ha 

(Izskatīti pieteikumi uz 16.11.2015.) 
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meža ieaudzēšana 975 

ieaudzētās platības papildināšana un kopšana 48 

meža atjaunošana pēc dabas katastrofām 132 

jaunaudžu retināšana (ar/bez atzarošanas) 32144 

paaugas retināšana 89 

pameža pārveidošana 58 

neproduktīvo mežaudžu nomaiņa 35 

Ba un Bl nomaiņa 577 



Koksnes ieguve, (pārskati par 
apliecinājumiem un paziņojumiem) 
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Pārējos mežos – koksnes ieguves 
iespējas un to izmantošana 
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Koku suga 

Galvenajā cirtē 

izmantojamais 

apjoms, tūkst. ha % 

 Galvenajā 

cirtē izcirstais, 

2014.gadā, 

tūkst. ha % 

Priede              57,4 15.6% 10,1 25.7% 

Egle                 43,2 11.7% 5,4 13.7% 

Bērzs               103,8 28.1% 14,1 35.8% 

Melnalksnis         10,8 2.9% 0,8 1.9% 

Apse                28,8 7.8% 3,0 7.6% 

Baltalksnis         118,6 32.2% 5,8 14.7% 

Osis                 3,2 0.9% 0,3 0.7% 



Pārējo īpašnieku mežos 2014.g 

Skuju koku īpatsvars: 

     Kailcirtē - 31% 

     Atjaunošanā -25% 

Apses un baltalkšņa īpatsvars: 

     Kailcirtē- 31% 

     Atjaunošanā  -45% 
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Meža atjaunošana pārējo īpašnieku 
mežos, tūkst. ha 
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"KOMPENSĀCIJAS MAKSĀJUMS PAR 

NATURA 2000 MEŽA TERITORIJĀM“ 
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MK 07.04.2015 noteikumi Nr. 171  

“Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, 

administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 

2014.–2020.gada plānošanas periodā” 

 

Atbalsta aktivitāte "Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža 

teritorijām“ 

 

Atbalsta teritorijas meža zemēs (izņemot purvus): 

  Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas - Natura 2000; 

  mikroliegumi. 

 



ATBALSTA APMĒRS 
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 160 euro/ha – aizliegta mežsaimnieciskā darbība,  

                     aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; 

 120 euro/ha – aizliegta galvenā cirte; 

 45 euro/ha –   aizliegta kailcirte; 

 112 euro/ha – pretendentam, kam vienā zemes vienībā ir vairāku veidu  

                    dažādu likmju saimnieciskās darbības ierobežojumi. 



ATBALSTA APRĒĶINA KĀRTĪBA 
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Zemes vienībā 90740040011:  

Aizliegta mežsaimnieciskā darbība: 9,3 ha platībā 

Aizliegta galvenā kopšanas cirtes: 0 ha platībā 

Aizliegta galvenā cirte: 0 ha platībā .... 

MEŽA VALSTS REĢISTRS 

 

APRĒĶINA UN VEIC 

IZMAKSAS   

IESNIEGUMS 

APRĒĶINA   

ATBALSTTIESĪGO  

PLATĪBU 

 



 
ATBALSTTIESĪGĀS PLATĪBAS 
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ATBALSTTIESĪGO PLATĪBU APRĒĶINS 2015.g. VEIKTS: 

 

 4,5 tūkst. zemes vienībās jeb ~51 tūkst. meža nogabalu; 

  

Atbalsta tiesīgā platība ~ 42 tūkst ha. 

PĀRBAUDĪTI objekti: 

1 dabas rezervātā 

4 nacionālos parkos 

34 dabas parkos 

90 dabas liegumos 

7 aizsarg. ainavu apvidos 

>100 mikroliegumos  



VMD ĢIS. Sastāvā esošās datu kopas (1) 

1) Meža valsts reģistra dati - informācija par 
mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko 
darbību, tai skaitā atmežošanu. 

 

Inventarizētas konkrētas zemes vienības: 

• ) > 246 tūkst. zemes kadastra vienības; 

• ) > 2.8 milj. nogabali; 

• ) ~ 2.98 milj. ha meža (3.26 milj. ha meža 
zemes) 
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VMD ĢIS. Sastāvā esošās datu kopas (2) 

2) informācija par medību tiesību lietotājiem, 
medību līgumiem, medījamo dzīvnieku 
uzskaiti un maksimāli pieļaujamo 
nomedīšanas apjomu, kā arī medību atļauju 
izsniegšanu; 

 

3) informācija par meža reproduktīvā 
materiāla ražošanu un izmantošanu, par 
meža reproduktīvā materiāla piegādātājiem; 

 

4) informācija par meža ugunsgrēkiem; 

 

5) informācija par dabas aizsardzības 
objektiem. 
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VMD ĢIS. Būtiskākās izmaiņas (1) 

1) meža nogabalu ģeogrāfisko un tekstuālo 
datu apvienošana un to turpmāka vienota 
uzturēšana 

 

VMDĢIS pieeja balstīta uz to, ka visi objekti, 
kuru identifikācija un uzraudzība dabā balstīta 
uz konkrētu teritoriju, tiek arī uzturēti kā 
ģeotelpiskie objekti. Tādējādi VMDĢIS 
iestrādāta ne tikai meža nogabalu tekstuālo 
un ģeogrāfisko datu vienota uzturēšana, bet 
arī pavisam jaunu datu, piemēram, cirsmu 
skices un pārskatu platības uzturēšana 
ģeotelpiskā veidā 
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VMD ĢIS. Būtiskākās izmaiņas (2) 

2) nogabalu datu uzturēšanā lielāks uzsvars 
uz meža inventarizācijā iegūtajiem 
pamatrādītājiem 

 

Mežaudzes sastāvs vienmēr tiks pārrēķināts 
no taksācijas pamatrādītājiem. 

Izslēgta arī virkne “saglabājamo pazīmju” 
(piem., ĪADT) - to uzturēšanu nodrošinās 
ģeotelpiskie dati. 
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VMD ĢIS. Būtiskākās izmaiņas (3) 

3)jaunas iespējas sistēmas „ārējiem” 
lietotājiem 

• iespēja iegūt arī aktualizēto meža digitālo 
karti; 

 

• e-pakalpojumu atbalsts: 

• ciršanas iesniegumu un mežsaimniecisko 
pārskatu iesniegšana elektroniski; 

• medību iecirkņu noslēgto līgumu 
papildināšana; 

• MRM aprites žurnāla elektroniska kārtošana 

2
3 



VMD ĢIS. Ieviešana produkcijā 

15.12.2015 - esošā reģistra darbības 
slēgšana datu migrācijas uzsākšanai; 

07.01.2016 - VMD ĢIS darbības uzsākšana. 

 

Esošo līgumu “par piekļuvi Meža valsts 
reģistram” pārjaunināšana - esošo līgumu 
laušana un jaunā līguma projekta nosūtīšana. 

 

Ar 07.01.2016 uzsākam jauno līgumu 
slēgšanu VMDĢIS meža inventarizācijas datu 
apskates un lejuplādēšanas nodrošināšanai. 
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Paldies par uzmanību! 

www.vmd.gov.lv 


