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Meža politikas mērėiMeža politikas mērėi

� Meža un meža zemju ilgtspējīga
(nenoplicinoša) apsaimniekošana

� Ilgtspējīga apsaimniekošana nozīmē – meža un 
meža zemju pārvaldīšanu un izmantošanu tādā 
veidā un pakāpē, lai saglabātos to bioloăiskā 
daudzveidība, produktivitāte, atjaunošanās 
spēja, vitalitāte un potenciālā spēja veikt 
nozīmīgas ekoloăiskās, ekonomiskās un 
sociālās funkcijas vietējā, nacionālā un globālā 
līmenī tagad un nākotnē, kā arī, lai neizraisītu 
draudus citām ekosistēmām 
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Lisabonā, par Eiropas mežu aizsardzību Lisabonā, par Eiropas mežu aizsardzību 

� Tiks nostiprinātas efektīvas partnerattiecības starp sabiedrību un 
meža sektoru, atzīstot mežu kā galvenā atjaunojamā resursa 
lomu, mežu īpašnieku atbildību par ilgtspējīgu mežu 
apsaimniekošanu un Eiropas atbildību, demonstrējot visu meža 
funkciju apvienošanu un novatorisku ražošanu kā arī koksnes un 
nekoksnes meža produktu un pakalpojumu izmantošanu. 

� Veselīgu  un bioloăiski daudzveidīgu mežu pārmantojamība  
nākošajām paaudzēm, pozitīvs ieguldījums globālajos oglekĜa 
un ūdens ciklos, augsnes un ūdens resursu aizsardzība, 
iedzīvotāju un infrastruktūras aizsardzība pret dabas 
katastrofām, ienākumu un nodarbinātības radīšana, it sevišėi 
laukos, un lieliskas iespējas, nodrošināt cilvēkiem rekreācijas 
un kultūras vērtības, - tās ir ar mežiem saistītās pazīmes, uz 
kurām meža īpašnieki un sabiedrība kopumā ir veidojusi un 
turpinās veidot pašreizējās un nākotnes vērtības. 
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Nodrošināt dabas 

daudzveidības saglabāšanu

Attīstīt LVM darbiniekiem 

motivējošu darba vidi

Kļūt par stabilu un prognozējumu partneri saviem

klientiem, piegādātājiem un pakalpojumu

sniedzējiem

Apsaimniekot mežu līdzsvarotā un Latvijas 

sabiedrības akceptētā veidā

Būt atbildīgam un uzticamam 

sabiedrības loceklim

Nodrošināt stabilu peļņu un 

pozitīvu naudas plūsmu no 

saimnieciskās darbības 

Palielināt uzņēmuma aktīvu un apsaimniekojamo 

kokaudžu vērtību

Samazināt saimnieciskās 

darbības ietekmi uz vidi

Palielināt LVM apsaimniekojamo mežu devumu 

globālo klimata izmaiņu mazināšanā

Veidot sabiedrības saudzīgu un atbildīgu attieksmi 

pret meža vidi

Palielināt klientu 

apmierinātību

Palielināt biznesa procesu 

efektivitāti 

Attīstīt jaunus, augstas pievienotās vērtības 

produktus 

un pakalpojumus 

Sociālie mērķiVides mērķi Ekonomiskie mērķi

LVM stratēăiskie mērėiLVM stratēăiskie mērėi
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LVM stratēăiskās plānošanas principiLVM stratēăiskās plānošanas principi

� LVM stratēăiskajā plānošanā vides un sociālo 
mērėu sasniegšana ir prioritāra.

� Darbības ekonomisko uzdevumu izpildei, plāno 
tikai, pēc ekoloăisko un sociālo ”barjeru” 
uzlikšanas.
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Mežsaimniecības stratēăiskā plānošanaMežsaimniecības stratēăiskā plānošana

Mērėu 
aktualizēšana

Darbību 
plānošana

Darbību 
plānošana 

ekonomisko mērėu
sasniegšanai

Ekonomiskie 
mērėi

Vides mērėi

Sociālie mērėi

Darbību 
plānošana

sociālo mērėu
sasniegšanai

Mežsaimniecības 
stratēăiskais plāns

•Mežsaimniecības 
politiku veidojošie 
dokumenti;
•Pētījumi vides un 
sociālajās jomās
•Īpašnieka, 
sabiedrības, 
nozares viedoklis
•Tirgus izpēte,tā
izmaiĦas
•Esošās 
uzĦēmuma 
saistības, (klienti, 
pakalpojumu 
sniedzēji)

Darbību 
plānošana 

vides mērėu
sasniegšanai

Ekonomisko 
darbību plāns

Sociālo darbību 
plāns

Vides 
plāns

IEEJA IZEJA
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LVM funkcionālais zonējums pabeigts 
2009.gadā, apstiprināts
LVM funkcionālais zonējums pabeigts 
2009.gadā, apstiprināts

� lai nodrošinātu uz ainavu ekoloăijas zināšanām balstītu 
daudzfunkcionālu (dabas aizsardzība, rekreācija un 
mežsaimniecība) zemju pārvaldību;

� Lai realizētu LVM strat ēăisko mērėi bioloăiskās daudzveidības 
saglabāšanai - katrā reăionā (LVM apsaimniekošanas vienībā) 
nodrošināt noteiktu bioloăiski augstvērt īgo mežu* īpatsvars gan 
šodien, gan ilgtermiĦā;

� Lai apsaimniekošanas vienībās līdzsvarotu telpā ekoloăisko, 
ekonomisko un sociālo mērėu sasniegšanai vispiemērotākās 
teritorijas;

� Zonējums ir katrai apsaimniekošanas vienībai – mežsaimniecībai, 
izstrādāts 5 gadu periodam, kā mežu apsaimniekošanas taktiskā 
plāna pielikums;

� Plānots aktualizēt reizi gadā kopā ar meža apsaimniekošanas plānu 
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Funkcionālās zonas noteiktas atbilstoši 
apsaimniekošanas galvenajam mērėim:
Funkcionālās zonas noteiktas atbilstoši 
apsaimniekošanas galvenajam mērėim:

� Dabas aizsardzības (t.sk. bioloăiski augstvērtīgie meži*) 
zona;

� Rekreācijas (sabiedrībai nozīmīgas teritorijas) zona;

� Mežsaimniecības zona;

� Dalījums zonās jeb apsaimniekošanas mērėis noteikts visām 
zemju kategorijām;

� Bioloăiski augstvērtīgie meži *– tikai mežaudzes!
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Dabas aizsardzības zonaDabas aizsardzības zona

� LVM izstrādāti kritēriji, lai identificētu 
piemērotākās teritorijas dabas aizsardzības 
mērėa sasniegšanai;

�ĥemot vērā kritērijus un LVM rīcībā esošo 
informāciju par teritorijas galvenajām dabas 
vērtībām, noteikta dabas aizsardzības zona. 
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Vispārējie apsaimniekošanas 
nosacījumi dabas aizsardzības zonā:
Vispārējie apsaimniekošanas 
nosacījumi dabas aizsardzības zonā:

� neplāno mežsaimniecisko darbību, galveno cirti, 
kailcirti

� neplāno meža meliorācijas sistēmu renovāciju, 
rekonstrukciju, 

� Neplāno jaunu meža ceĜu būvi un esošo 
rekonstrukciju, 

� Neplāno zemes dzīĜu ieguvi. 
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Dabas aizsardzības zonā ietilpst (visas 

zemju kategorijas):

Dabas aizsardzības zonā ietilpst (visas 

zemju kategorijas):

� ar normatīvajiem aktiem noteiktās 
aizsargājamās teritorijas, kur aizliegta 
mežsaimnieciskā darbība, galvenā cirte un daĜa 
no platībām, kur aizliegta kailcirte;

� kā arī …
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LVM galveno cirti neplāno:LVM galveno cirti neplāno:

� Dabas aizsardzības zonā, saskaĦā ar LVM apstiprināto 
mežsaimniecību teritorijas funkcionālo zonējumu un 
LVM tiesību aktiem:

� Mežaudzēs, kas atzītas par dabisko mežu biotopiem (DMB), 
ārpus aizsargājamām teritorijām;

� Bioloăiski vērtīgākajās (vecākajās) mežaudzes, kuru 
valdaudzes vecums:

� P>161, E >151; B >121; A >101, ja E īpatsvars ir mazāks par 30%;
M>91, ja E īpatsvars ir mazāks par 30%; Os >91; Ba >61, 

� visās ozolu, gobu, vīksnu, liepu un kĜavu audzēs 
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LVM galveno cirti vai kailcirti neplānoLVM galveno cirti vai kailcirti neplāno

� Dabas aizsardzības zonā:
� Mežos purvu un ezeru salās;

� ūdeĦu un purvu aizsargzonās, palieĦu mežos

� Meža puduros (<2ha);

� Gravu un nogāžu mežos;

� Pieaugušos pārmitros egĜu, kā arī lapu koku mežos, 
kur dominē melnalksnis
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LVM galveno cirti vai kailcirti neplāno:LVM galveno cirti vai kailcirti neplāno:

� Pieaugušās lapu koku audzēs, kuru platība ir mazāka 
par 2 ha un kuras ietver skuju koku audzes, ja par 1km 
mazākā attālumā nav citu lapu koku audžu;

� Pieaugušās skuju koku audzes, kuru platība ir mazāka 
par 2 ha un kuras ietver lapu koku audzes, ja par 1km 
mazākā attālumā nav citu skuju koku audžu;

� Pieaugušās audzes, kuru platība ir mazāka par 2ha un 
kuras ietver jaunaudzes, ja par 1km tuvākā attālumā 
nav citu pieaugušu audžu; 
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Bioloăiski augstvērtīgo mežu* īpatsvara 
palielinājums LVM
Bioloăiski augstvērtīgo mežu* īpatsvara 
palielinājums LVM

10.8150 625palielināt9.8LVM Me žs

12.620 307nesamazināt12.4ZL

12.727 634nesamazināt12.2ZK

11.015 365Palielināt 9.4Z

8.113 317Palielināt 7.2VD

10.116 710Palielināt 8.8RV

11.316 710Palielināt 10.4DL

8.819 168palielināt7.8DK

11.921 415nesamazināt11.5AV

Īpatsvars, %Platība, ha

Zonējuma rezultāts - Bioloăiski
augstv. meži

Mērėis
Bioloă. augstv. 

meži īpatsv.
pirms zonējuma, 

% 

Ms-ba
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Dabas aizsardzības zonā iekĜauti (uz 

2010.janv.):

Dabas aizsardzības zonā iekĜauti (uz 

2010.janv.):

� 20.8% no LVM visu zemju kopplatības – 336,6 
tūkst ha;

� 18,4% no LVM mežaudžu kopplatības - 257 tūkst. 
ha, 
� t.sk. 10,8% no LVM mežaudžu kopplatības -151 tūkst 

ha bioloăiski augstvērt īgi meži*
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Rietumvidzemes un Austrumvidzemes mežsaimniecības
teritori ālie zonējumi
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Dabas aizsardzības zonā iekĜauti (uz 

2010.janv.):

Dabas aizsardzības zonā iekĜauti (uz 

2010.janv.):

� 20.8% no LVM visu zemju kopplatības – 336,6 
tūkst ha;

� 18,4% no LVM mežaudžu kopplatības - 257 tūkst. 
ha, 
� t.sk. 10,8% no LVM mežaudžu kopplatības -151 tūkst 

ha bioloăiski augstvērt īgi meži*
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Kopsavilkums Kopsavilkums 

� LVM stratēăiskajā plānošanā vides un sociālo 
mērėu sasniegšana ir prioritāra.

� Taktiskajā plānošanā – kvalitatīvi pārveidoti 
Meža apsaimniekošanas plāni, iekĜaujot tajos uz 
ainavu-ekoloăiskajiem principiem veidotus 
teritoriālos zonējumus

� LVM ir un vēlas palikt līderis Latvijā, 
izveidotajā meža apsaimniekošanas plānošanas 
sistēmā.
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Paldies!


