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Ievads
SIA Skogssallskapet sertifikāta grupai pieder meža zemes 27543ha (mežs 26344ha)
platībā. Uzņēmuma pamatdarbības joma ir meža ilgtspējīga apsaimniekošana. Līdztekus
meža apsaimniekošanai uzņēmums attīsta arī citus darbības veidus – apsaimnieko
lauksaimniecības zemes, sniedz medību un rekreācijas pakalpojumus.
SIA Skogssallskapet sertifikāta grupa ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā saista
ekonomiskās, sociālās un vides intereses.
SIA Skogssallskapet sertifikāta grupa apzinās meža nozīmi sabiedrībā, tādēļ veicina
sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, kā arī plāno un kontrolē
saimnieciskos procesus atbilstoši ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sertifikāta prasībām.
SIA Skogssallskapet sertifikāta grupas meža apsaimniekošanas plāns (MAP) tiek
izstrādāts, lai plānotu darbību pēc ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principiem un
palielinātu meža vērtību. MAP noteikti stratēģiskie mērķi meža apsaimniekošanā un
atspoguļots, kādiem pasākumiem tos plānots sasniegt.
MAP kopsavilkums nodrošina LR normatīvo aktu, kā arī meža apsaimniekošanas
standartu prasības. MAP izstrādes laikā tika izvērtēta SCS Global Services Pagaidu Mežu
apsaimniekošanas standarta (V4.1 marts 2016) un meža apsaimniekošanas grupu standarta
FSC-STD-30-005 V1-1 atbilstība valstī pastāvošajai likumdošanai un konfliktsituācijas
netika konstatētas. Atkārtota izvērtēšana tiks veikta līdz ar katru MAP aktualizāciju.
Meža apsaimniekošanas darbību plāns izstrādāts laika periodam 2020 - 2024.gadam.
Meža apsaimniekošanas plāna daļa ir publiski pieejama www.skogssallskapet.com

Ar šo dokumentu SIA Skogssallskapet apņemas ievērot FSC principus un
kritērijus ilgtermiņā, Latvijas Republikas likumdošanas prasības un šo
apņemšanos uzņēmums pieprasa arī no visiem ārpakalpojumu sniedzējiem.
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Meža apsaimniekošanas plāna aktualizācija un
informācijas pieprasīšana no apsaimniekotāja
Meža apsaimniekošanas

plāns

ir

izveidots

periodam 2020.-2024. gads. Meža

apsaimniekošanas plāns tiek aktualizēts katru gadu līdz 20.oktobrim vai pēc nepieciešamības.

Meža apsaimniekošanas plāns ir pieejams SIA Skogssallskapet birojā Cēsīs, Valmieras
ielā 20A.
Informācijas pieprasījums, norādot kādiem mērķiem tā tiks izmantota, jāsūta uz e-pastu
iveta.desaine@skogssallskapet.com, vai pa pastu vai personīgi SIA Skogssallskapet Cēsīs,
Valmieras ielā 20A.
Priekšlikumus par Meža apsaimniekošanas plānu vietējie iedzīvotāji un ieinteresētās un
personas var iesniegt Skogssallskapet SIA Cēsīs, Valmieras ielā 20A vai pa e-pastu
iveta.desaine@skogssallskapet.com.
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1. Meža apsaimniekošanas mērķi
Savu darbību organizējot, uzņēmums ir noteicis ilgtermiņa mērķus, kuru sasniegšana
ir saistīta ar dažādu pasākumu realizēšanu.

1.1.

SIA Skogssallskapet sertifikāta grupas ilgtermiņa mērķi

SIA Skogssallskapet sertifikāta grupa ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā saista
ekonomiskās, sociālās un vides intereses.
Ekonomiskie mērķi:

•

Nodrošināt stabilu peļņu un pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības;

•

Palielināt apsaimniekojamo kokaudžu vērtību;

•

Palielināt klientu apmierinātību;

•

Kļūt par stabilu un prognozējamu partneri saviem klientiem, piegādātājiem un
pakalpojumu sniedzējiem;

•

Palielināt biznesa procesu efektivitāti.

Sociālie mērķi:
•

Būt atbildīgam un uzticamam sabiedrības loceklim;

•

Attīstīt darbiniekiem motivējošu darba vidi;

•

Būt atbildīgam, stabilam un uzticam sadarbības partnerim.

Vides mērķi:
•

Nodrošināt dabas daudzveidības saglabāšanu;

•

Veidot sabiedrības saudzīgu attieksmi pret meža vidi;

•

Samazināt saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi.
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1.2 SIA Skogssallskapet sertifikāta grupas pasākumi ilgtermiņa
mērķu sasniegšanai
Stratēģiskā līmeņa pasākumi
Ekonomiskie:
✓

Nodrošināt kvalitatīvas koksnes pieaugumu;

✓

Nodrošināt vienmērīgu ciršanas apjomu;

✓

Ar kopšanas cirtēm un selekcionētā meža stādmateriāla izmantošanu, nodrošināt maksimāla
pieauguma sasniegšanu;

✓

Nodrošināt klientiem atbilstoša meža apsaimniekošanas sertifikāta esamību;

✓

Palielināt mežaudžu platību, apmežojot lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un medību saimniecībā
neizmantotās zemes;

✓

Samazināt neproduktīvo mežaudžu platības;

Vides:
✓

Pilnveidot darbinieku un sadarbības partneru kompetenci par dabas daudzveidības saglabāšanu meža
apsaimniekošanā;

✓

Saimniecisko darbību plānot un veikt atbilstoši meža apsaimniekošanas plānā noteiktajam teritorijas
apsaimniekošanas mērķim (dabas aizsardzība, rekreācija, augstvērtīgas koksnes audzēšana);

✓

Meža apsaimniekošanas plānošana un meža apsaimniekošana jāveic ar mērķi uzturēt, saglabāt un
palielināt meža aizsargājošās funkcijas pret augsnes eroziju un ūdens resursu kvalitātes saglabāšanu.

✓

Uzņēmuma darbībā realizēt pasākumus vides piesārņošanas ar sadzīves atkritumiem, naftas
produktiem, ķimikālijām samazināšanai, ūdeņu eitrofikācijas un augsnes erozijas ierobežošanai;

✓

Veikt mērķtiecīgu mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu upju aizsargjoslās, tādējādi paaugstinot upju
aizsargjoslu vides kvalitāti.

✓

Meža apsaimniekošanas plānošana un meža apsaimniekošana jāveic ar mērķi palielināt meža
ekosistēmas veselību un vitalitāti.

Sociālie:
✓

Konsultējoties ar sabiedrību, noskaidrot rekreācijai un vides izziņai būtiskākos mežus un to vēlamo
apsaimniekošanu;

✓

Mazināt mežizstrādes ietekmi uz meža ainavu vizuālajām īpašībām, sabiedrībai nozīmīgos
rekreācijas mežos;

✓

Pilnveidot drošas darba vides kontroles sistēmu;

✓

Informēt sabiedrību par meža apsaimniekošanu;
Visiem meža apsaimniekošanas procesiem SIA Skogssallskapet sertifikāta grupai ir izstrādātas
instrukcijas, procedūras un kvalitātes prasības, kas apkopotas Skogssallskapet SIA FSC grupas
sertifikācijas rokasgrāmatā.

7

2. SIA Skogssallskapet sertifikāta grupas īpašumu
vispārējs raksturojums
SIA Skogssallskapet sertifikāta grupa saimnieko 27543ha lielās meža zemju platībās.
Grupas dalībnieki ir SIA Istra Mežs, SIA Jaunmežs, privātpersona Arnis Muižnieks,
privātpersona Jānis Švirksts, privātpersona Inta Švirksta, SIA Cosmo Invest, SIA LH
Forestry, SIA Mālpils Mežs, SIA Silva Baltic, SIA Zemgale Timberland, SIA Arbolat, SIA
Rimon Forest, SIA Berger Forest, SIA Lettfor.
Īpašumi izvietojušies valsts visā teritorijā (skat. 1.att.). Īpašuma tiesības apliecina
izsniegtās Zemesgrāmatu apliecības.

1.attēls. SIA Skogssallskapet sertifikāta grupas īpašumu novietojums Latvijas Republikā
Sertifikāta grupas 1496 īpašumi (kopumā 2236 kadastra vienības) ir izvietojušies 34
novadu 315 pagastu teritorijās. SIA Skogssallskapet sertifikāta grupas īpašumi robežojas ar
privāto īpašnieku, valsts un pašvaldības īpašumiem.
Grupas sertifikāta īpašumu sarakstu Sia Skogssallskapet izsniedz pēc pieprasījuma.
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Meža zemju raksturojums
SIA Skogssallskapet sertifikāta grupa piederošā meža zemju kopplatība sastāda 27543ha.
Mežainums uzņēmuma īpašumu platībā ir 80 %.

2.attēls. SIA Skogssallskapet sertifikāta grupas meža zemju lietojuma veidu sadalījums, %
Vairāk raksturojošos informācijas par mežaudžu struktūru skatīt līdzās esošajā failā
Vai lejuplādēt:
https://www.skogssallskapet.lv/download/18.289f3c0617cb7daf4c512f7a/1635333042440/
Forest_FSC_group_2022
Vai pieprasīt uz e-pastu: iveta.desaine”@”skogssallskapet.com
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3. Mežizstrādes un mežkopības metodes ilgtspējības
nodrošināšanai
3.1 Mežaudžu kopējās krājas pieaugums
Sia Skogssallskapet periodiskā krājas pieauguma aprēķinam pielieto Audžu krājas
tekošā faktiskā potenciālā pieauguma aprēķina funkciju, pēc prof. I.Liepas, izmantojot
piesardzīgu koku augšanas gaitas un ikgadējā pieauguma modeļu rezultātus. Tas tiek
darīts, lai nodrošinātu, ka mežizstrādes apjoms ilgtermiņā nepārsniedz paredzamo
pieaugumu.
Ikgadējais mežizstrādes apjoms nedrīkst pārsniegt ikgadējo periodisko krājas
pieaugumu un veiktās mežizstrādes apjoms nedrīkst pārsniegt 10 gadu perioda vidējo
pieļaujamo ikgadējo ciršanas apjomu.
1.tabula

Īpašumā esošo mežaudžu krājas pieaugums
Īpašnieks

Meža platība, ha

Kopkrāja, m3

Krājas
pieaugums,
m3

Arbolat. SIA
Berger Forest. SIA
COSMO INVEST
Istra Mežs SIA
Jaunmežs SIA
Lettfor SIA
LH Forestry SIA
Mālpils Mežs
Muižnieks Arnis
Rimon Forest. SIA
Silva Baltic SIA
Švirksta Inta
Švirksts Jānis
Zemgale Timberland. SIA
Kopā

5126.49
457.34
1155.83
3804.8
6910.87
268.88
359.88
708.5
52.75
306.94
329.3
9.06
3.39
8049.16
27543.19

875296
53102
117805
388316
770852
18999
50660
77560
4511
31003
44603
1109
511
1172130
3 606 457

31366.37
3025.48
7593.98
19462.83
42596.36
1634.58
2416.5
4669.23
319.82
2070.55
2264.5
36.2
10.57
49995.33
167 462

Periodiskais krājas pieaugums - ārpus mežaudzēm, kas vismaz 10% apjomā tiek
atvēlētas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un uzturēšanai - Skogssallskapet SIA
sertifikāta grupas dalībnieku mežaudzēs ir 152 476m3. Mežizstrādes apjoms tiek plānots līdz
80% no ikgadējā periodiskā krājas pieauguma, jeb līdz 122 000 m3.
Sertifikāta grupas dalībnieku mežaudžu vidējā augošu koku krāja ir aprakstīta 4.tabulā
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2.tabula
Vidējā mežaudzes krāja, m3/ha
Īpašnieks
Arbolat. SIA
Berger Forest. SIA
COSMO INVEST
Istra Mežs SIA
Jaunmežs SIA
Lettfor SIA
LH Forestry SIA

Vidējā
krāja
m3/ha

Īpašnieks

Vidējā
krāja
m3/ha

171
116
102
102
112
71
141

Mālpils Mežs
Muižnieks Arnis
Rimon Forest. SIA
Silva Baltic SIA
Švirksta Inta
Švirksts Jānis
Zemgale Timberland. SIA

109
86
101
136
122
151
146

Mūsdienīgam mežam jābūt ražīgam, bioloģiski daudzveidīgam, veselīgam, ekoloģiski
tīram un kvalitatīvam. Šādas apsaimniekošanas mērķi ir - iegūt kokmateriālus, lai
nodrošinātu cilvēku labklājību, saglabāt dabas daudzveidību un esošās kultūrvēsturiskās
vērtības, un nodrošināt sabiedrībai atpūtas un izziņas iespējas mežā.

3.2. Ceļu, grāvju infrastruktūras uzturēšana
Ceļu, grāvju infrastruktūras uzturēšana
Ceļi un cita infrastruktūra ikdienas meža apsaimniekošanas procesā ir ļoti svarīga. Tā
kā īpašumi ir izvietojušies visa valstī, tad arī īpašumu infrastruktūras īpašnieki ir dažādivalsts, pašvaldības, privātie īpašnieki, valsts uzņēmumi un servitūti.
Ceļu būve uzņēmumos netiek plānota un nav tikusi veikta.
Uzņēmums uztur un veic remontdarbus esošajiem infrastruktūru objektiem.
Veicot ceļu braucamās daļas remontdarbus, uzmanība tiek pievērsta arī ceļa drenāžas
funkcijai- tiek mainītas un tīrītas caurtekas.
Meža objekta autoceļos un dabiskajās brauktuvēs, kas var tikt izmantotas
ugunsdzēsības vajadzībām, katru gadu līdz 1.maijam novāc pielūžņojumu, kas var traucēt
ugunsdzēsības transporta pārvietošanos, sakārto ceļus un piebrauktuves ugunsdzēsības
ūdensņemšanas vietām un uztur tās tādā stāvoklī, lai nodrošinātu ugunsdzēsības
transportlīdzekļu piekļūšanu.

3.3. Mežsaimnieciskie un mežizstrādes darbi
Prasības meža apsaimniekošanas darbu ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšanai un
dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā ir aprakstītas atsevišķā procedūrā.
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3.3.1.Meža atjaunošana, ieaudzēšana un kopšana
Meža atjaunošanas pamatuzdevums ir mežsaimniecības prasībām atbilstoša produktīva
un kvalitatīva meža izaudzēšana, mežu atjaunojot mākslīgi (sējot vai stādot) vai veicinot
dabisko atjaunošanos, ja tā norit ar dotajiem augšanas apstākļiem atbilstošām koku sugām.
Plānošanu par meža atjaunošanas veidu, sugu, kopšanas intensitāti un nepieciešamību,
pieņem Skogssallskapet SIA Latgales, Zemgales, Kurzemes un Vidzemes iecirkņa vadītāji
un vietnieki.
SIA Skogssallskapet sertifikāta grupa atjaunojamo un ieaudzēto meža platību daudzums
ir atkarīgs no iepriekšējo īpašnieku apsaimniekošanas intensitātes, iepriekšējos trīs gados
veikto kailciršu, bojā gājušo mežaudžu platībām.
3.tabula
Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un jaunaudžu kopšanas statistika
Gads
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022(3 kvartāli)

Augsnes
gatavošana
89
117
200
213
90
234
355
295
283
251
236

Stādīšana

Agrotehniskā kopšana

Jaunaudžu kopšana

96
126
129
166
246
294
302
310
317
288
224

353
305
344
363
315
360
298
250
284
175
142

431
309
831
920
890
1172
1 175
1 379
1 047
849
627

Meža atjaunošana tiek veikta ar selekcionētu meža stādāmo materiālu vai tur, kur
atjaunošana norit ar augšanas apstākļiem piemērotu sugu atbilstošā skaitā un kvalitātē,
platība tiek atstāta dabiskai meža atjaunošanai.
Augsnes gatavošana tiek veikta pirms kultūras ierīkošanas tikai tur un tik daudz, cik tas
nepieciešams sekmīgai meža atjaunošanai. Augsne netiek gatavota izteikti mitrās
mikroieplakās un 10 m joslā gar virszemes ūdensobjektiem. Augsni gatavo, atklājot
minerālo slāni ne vairāk kā 30 % no apstrādājamās platības.
Uzņēmumam piederošajos mežos dominē lapu koku mežaudzes. Platībās, kur veikta
meža ieaudzēšana, ierīkotas, galvenokārt, skuju koku tīraudzes, kurās kopšanas darbu laikā,
kur tas iespējams, tiek saglabāts augšanas apstākļiem atbilstošs 5% lapu koku
piemistrojums. Skuju koku mežaudzes tiek veidotas nocirsto baltalkšņu, bērzu, apšu
mežaudžu platībās.
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Turpmākajos gados, iespējams, samazināsies mīksto lapu koku (Ba, B, A) audžu
īpatsvars, jo pēc kailcirtes veikšanas, atjaunošana, atbilstošajos augšanas apstākļu tipos, tiks
veikta ar egli. Dabīgai atjaunošanai, kā līdz šim, plānotas tiks platības, kur šis atjaunošanas
veids noritēs ar augšanas apstākļiem piemērotu sugu. Ja dabiskā atjaunošanās notiek
nevienmērīgi un nav pietiekams koku skaits, tad rudenī veicama agrotehniskā kopšana un
papildināšana ar ietvarstādiem. Jauno kociņu aizsardzībai pesticīdi tiek izmantoti tikai tad, kad

citi augu aizsardzības paņēmieni nevar nodrošināt efektīvu aizsardzību.

Atjaunoto mežaudžu agrotehniskā kopšana
Agrotehniskā kopšana tiek plānota platībās, kur aizzēlums nomāc un kavē atjaunojamās
sugas kociņus. Spēcīga aizzēluma gadījumā, viena kalendārā gada laikā, plānojama
atkārtota platības agrotehniskā kopšana.
Agrotehniskās kopšanas izpilde plānojama, lai nodrošinātu atjaunoto platību ar
normatīvajos aktos noteiktu atjaunojamās vai pieļaujamo koku sugu kociņu skaitu.
Prasības agrotehniskās kopšanas darbu izpildei nosaka LR MK noteikumi „jaunošanas,
meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”
Jaunaudžu kopšana
Jaunaudžu kopšanas cirtes plāno mežaudzēs, kuras ir līdz 20 gadiem vecas. Jaunaudžu
kopšanu mežaudzēs pārtrauc ar brīdi, kad kopšanas rezultātā jau paredzama pārdodamu
sortimentu ieguve.
Jaunaudžu kopšana audzē tiek veikta divas līdz trīs reizes, taču šie apjomi jāplāno pēc
nepieciešamības.
Jaunaudžu kopšanas ciršu mērķis ir ar minimālu kopšanas cirtes atkārtojumu skaitu
izveidot nākotnes audzes sastāvu un optimālu sākotnēju biezību, kas nodrošinātu kokiem
pietiekamu augšanas telpu līdz pirmajai krājas kopšanas cirtei.
Veicot jaunaudžu kopšanas cirtes jāievēro “Dabas aizsardzības noteikumi meža
apsaimniekošanā”, kas nosaka, ka jaunaudžu kopšanas cirtes līdz 10 gadus vecās priežu un
lapu koku audzēs un līdz 20 gadus vecās egļu audzēs nedrīkst izpildīt no 1.aprīļa līdz 30.
jūnijam, izņemot jaunaudzes, kuru vidējais augstums skuju kokiem ir līdz 0.7 metri, bet
lapu kokiem – līdz metram.
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3.3.2.Meža izmantošana
Statistiskā informācija par iegūtajiem un realizētajiem kokmateriāliem apkopota
4.tabulā.
4.tabula
Realizētie augošu koku ciršanas tiesību apjomi
Gads

Ciršanas tiesības, m3

2012

5 234

2013

16 050

2014

22 233

2015

72 388

2016

70 500

2017

81 525

2018

61 050

2019

75 051

2020

61 894

2021

73 214

2022

75 065

Koksne tiek realizēta augošu koku ciršanas tiesību piešķiršanas pakalpojumā, gan pēc
sagatavoto materiālu vairuma, gan pēc kopējā nolīgtā apjoma.
Sanitārajām un citās cirtēm nav plānveidīgs raksturs, tāpēc tās izpildītas pēc
nepieciešamības, atbilstoši to mērķim- uzlabot mežaudžu sanitāro stāvokli,
Galvenā izmantošana
Galvenajā cirtē dominējošais cirtes paņēmiens ir kailcirte, kas ir ekonomiski
izdevīgākais un ērtākais paņēmiens. Cenšoties atdarināt dabiskos procesus mežizstrādes
darbos un ņemot vērā uzkrāto praksi meža atjaunošanā, kailcirtes vairumā gadījumu, ir arī
ekoloģiski un mežsaimnieciski piemērotākais paņēmiens galvenās ražas novākšanai. Izlases
cirtes tiek plānotas aizsargjoslās ap ūdenskrātuvēm un mitrzemēm.
Galvenā cirte tiek plānota mežaudzēs, kad valdošā koku suga ir sasniegusi Meža
likumā noteikto galvenās sugas vecumu.
2022.gadā FSC sertifikāta grupas biedru mežaudzēs, kas sasniegušas galvenās cirtes
vecumu, aug koksne 3453 ha platībā un 834 934 m3 apjomā.
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Pielietojamās meža tehnikas un iekārtu apraksts
Meža apsaimniekošanas cikla nopietnāko ietekmi uz meža augsni atstāj meža izstrādes
tehnika. Tas notiek, veicot mežaudzes krājas kopšanas cirtes un īpaši izstrādājot kailcirtes.
Pēdējos gados mežizstrādē ienākusi tehnika ar lielu masu, jaudu un gabarītiem. Mūsu
uzdevums ir rast risinājumus, lai, izmantojot šo tehniku, tiktu atstāta pēc iespējas mazāka
ietekme uz meža augsni, saglabāta mežaudzes produktivitāte, neradīti zaudējumi meža
infrastruktūrai un citiem objektiem.
Šo ietekmi varam samazināt, racionāli plānojot cirsmu izstrādes darbu tehnoloģisko
procesu; pareizi izvēloties cirsmu izstrādes laiku un sezonu; izvēloties meža apstākļiem
atbilstošāko izstrādes tehniku pēc tās raksturlielumiem; racionāli izvietojot kokmateriālu
pievešanas ceļus cirsmā un izvēloties atbilstošāko kokmateriālu nokraušanas vietu to
tālākam transportam.
Mežizstrādes tehnikas raksturojošajiem lielumiem jābūt atbilstošiem meža augšanas
apstākļu tipiem, kuros jāveic mežizstrāde. Pamatprasības mežizstrādes mašīnām ir laba
pārejamība. Mitrās kūdras augsnēs prasība ir neliels īpatnējais spiediens uz augsni.
Lietotajām mašīnām jābūt ar labām manevrēšanas spējām un augstam darba ražīgumam
kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas darbos.
Hārvesteru izvēle atkarīga no izstrādājamo ciršu veida un vidējā koku diametra. Tas
jāzina izvēloties hārvestera klasi, atbilstoši darba galvai.
Meža darbos iesaistītajiem uzņēmumiem ir jābūt izveidotai darba aizsardzības sistēmai,
kas ir atbilstoša Darba aizsardzības likumam un ir jāievēro saistošās droša darba prasības,
kuras regulē MK noteikumi Nr. 310 „Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā”. Šo
prasību pārbaudi veic grupas dalībnieks ikdienas mežizstrādes darbu laikā, kā arī Grupas
vadītājs iekšējā audita laikā. Grupas vadītājs nodrošina ikgadēju apmācību Grupas
dalībniekiem un saistošajiem pakalpojumu sniedzējiem par aktualitātēm darba aizsardzības
jomā.

3.3.3. Meža apsardzība
Meža apsardzības nolūkos tiek izveidotas mineralizetās joslas platības, kur vienlaidus
platībās ir ieaudzētas mežaudzes.
Lielākoties visas sertifikātā iekļautās mežaudzes ir apdrošinātas pret uguns risku.
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4. Ilgtspējīgi meža produktu ieguves apjomi
4.1. Informācija par ikgadējo pieauguma apjomu attiecīgajās platībās
Sia Skogssallskapet periodiskā krājas pieauguma aprēķinam pielieto Audžu krājas
tekošā faktiskā potenciālā pieauguma aprēķina funkcija, pēc prof. I.Liepas, izmantojot
piesardzīgu koku augšanas gaitas un ikgadējā pieauguma modeļu rezultātus. Tas tiek darīts,
lai nodrošinātu, ka mežizstrādes apjoms ilgtermiņā nepārsniedz paredzamo pieaugumu.
Pieauguma modelis ietver dabisko mirstību, sadalīšanos un citus faktorus, kas ietekmē
faktisko pieaugumu.
Ikgadējais mežizstrādes apjoms nedrīkst pārsniegt ikgadējo periodisko krājas
pieaugumu un veiktās mežizstrādes apjoms nedrīkst pārsniegt 10 gadu perioda vidējo
pieļaujamo ikgadējo ciršanas apjomu.
5.tabula
Ikgadējais krājas pieaugums*
Valdošā
mežaudzes suga

Krāja, m3

Pieaugums,
m3/gadā

548 992

14 856

462 739

27 949

Bērzs

1 442 366

62 196

Apse

284 186

25 920

Melnalksnis

78 397

3 241

Osis

3 970

78

234 721

17 680

3 733

244

Priede
Egle

Baltalksnis
Pārējās

* Aprēķinā izmantoti tikai tie nogabali, kas nav ietverti 10% platībās bez mežsaimnieciskās darbības.

16

6.tabula
Krājas sadalījums pa sugām vecumklasēs*
Valdošā mežaudzes
suga
Priede
Egle
Bērzs
Apse
Melnalksnis
Baltalksnis
Osis
Pārējās

Jaunaudzes

Vidēja
vecuma
audzes

Briestaudzes

52 241

179 061

242 884

74 713

93

140 636

217 871

73 251

30 101

880

164 212

648 856

308 927

286 359

34 012

115 425

91 394

27 302

23 347

26 718

9 497

38 050

12 572

13 612

4 666

15 876

98 393

22 347

24 230

73 875

117

2 816

565

472

0

1 159

4 605

1 036

862

1 412

Pieaugušas Pāraugušas
audzes
audzes

* Aprēķinā izmantoti tikai tie nogabali, kas nav ietverti 10% platībās bez mežsaimnieciskās darbības.
Analizējot Vidējo mežaudžu krāju uz hektāru, jāsecina, ka vecumstruktūra dažādu
īpašnieku mežaudzēs ir atšķirīga. Īpašniekiem, kuriem vidējā krāja ir mazāka par 110
m3/ha, īpašumā dominē dažādu sugu jaunaudzes. SIA Istra Mežs, SIA Cosmo Invest,
Muižnieks Arnis, SIA Arbolat, SIA Zemgale Timberland pēdējo desmit gadu laikā veikusi
nozīmīgu platību ieaudzēšanu.
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5. Meža augšanas monitoringa plāni
Skogssallskapet SIA FSC grupas biedru mežos uzkrājušās pieaugušu un pāraugušu
baltalkšņu un apšu mežaudzes, kuras pēc nociršanas lielākoties tiek atjaunotas mākslīgi
stādot egli, saglabājot dabiski atjaunojušos kociņu piemistrojumu līdz 10%.
7.tabula
Meža atjaunošanas dinamika un floras sastāva izmaiņas
Valdošā
mežaudzes
suga
P

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7.2

25.34

15.9

7.64

35.76

6.85

3.75

12.88

E

44.05

54

B

214.16 108.19 97.68 47.74 143.92

63.78

A

121.09

46.5

52.91 39.98

64.54

Ba

103.85

58.71

47.38 43.85

M

23.18

5.77

Os
Oz
Bl

2022
2021 (daļēji
dati)
14.22 16
2020

118

21

121.74 104.49 92.11

87

26

24.63

52.34

9.27

15.08

31

13

86.31

68.54

63.17

73.4

40.75

86

16

4.49

7.96

1.24

7.73

13.16

16

1

0.67

0.7

38.67 43.85 139.39 154.39 185.78 205.69 286.5

9.3

5.57

0.2
1

1.14
2.5

Pīl

1.1

0.18

5.1. Eksotiskas sugas
Sia Istra Mežs 16.7 ha lielu platību ir definējis ārpus sertifikāta platībā. Šajās platībās
pirms 10 gadiem ir ieaudzēta papele (Populus trichocarpa), Karēlijas bērzs. Platības ir
iekļautas monitoringa programmā.
Latvijā citu valstu izcelsmes papeļu un hibrīdu klonu pēcnācēju izmēģinājumi ir uzsākti
pēdējos gados. Šobrīd viennozīmīgi nevar spriest par to piemērotību un lietderību meža
atjaunošanai vai ieaudzēšanai.
Šobrīd Papele (Populus trichocarpa) nav paplašinājusies dabiski ārous stādītajām
platībām.

5.2. Invazīvo sugu apkarošana
Sia Skogssallskapet ir identificējis platības, kur ir nepieciešama Sosnovska latvāņa
apkarošana meža un nemeža zemēs. Problēmīpašumi ir kartēti un iekļauti apsaimniekošanas
programmā.
Pašlaik pret šo invazīvo un bīstamo sugu cīna notiek pielietojot mehāniskās un
ķīmiskās apkarošanas metodes. Platības veģetācijas sezonā tiek appļautas 3 reizes,
savlaicīgi nocirstas ziedkopas. Protams, nemeža platībās šī metode ir vieglāk pielietojama.
18

Meža zemēs (mežmalas, grāvju, ceļu trases) ir uzsākta ķīmiskā apkarošanas metode.
Smidzināšanai pirms ziedēšanas uzsākšanas tiek izmantots maisījums no trīs sastāvdaļām:
līme, Acurat 30 g/ha un Nuance 15 g/ha.

5.3. Meža aizsardzība
Meža aizsardzībā galvenais princips, ikdienas meža apsaimniekošanas darbus veikt tā,
lai tie tieši vai netieši nepasliktinātu meža sanitāro stāvokli. Nepieciešamības gadījumos
meža bojājumu mazināšanai paredzam lietot augu aizsardzības līdzekļus.
Mežizstrādes procesu organizējam tā, lai sagatavotie kokmateriāli netiktu ilgstoši
uzglabāti mežā, kas var veicināt stumbra kaitēkļu savairošanos un mežaudžu bojājumus.
Jauniestādītās priežu kultūras un kultūras līdz 12-15 gadu vecumam tiek aizsargātas ar
repelentu TRIKO. Repelenta darbības ilgums ir 6 menēši, tādejādi tā izsmidzināšana
platībās tiek organizēti vēlu oktobrī, novembrī.
Katru gadu rudens beigu –ziemas beigu - pavasara sākuma periodā repelents Priežu
mežaudzēs lietots 140 ha platībās.

5.4. Aizsargājamo, reto sugu un ekosistēmu monitorings
Ar valsts aizsardzību noteiktajos mikroliegumos saimnieciskā darbība netiek organizēta.
Buferzonās darbība notiek strikti ievērojot mikrolieguma izveidošanas mērķus.
Veicot meža atslēgu biotopu apsekojumus un apsekojumus pirms plānotās darbības, visas
konstatētās dabas vērtības tiek kartētas plānos un dabā rīcība notiek atbilstoši vadlīnījām.
FSC grupas sertifikāta grupas ietvaros mikroliegums mazajam ērglim ir 32.5 ha platībā un
19.9 ha platībā melnajam stārķim.
Valsts noteikusi mikroliegumu Slapjš melnalkšņu biotops 2.6 ha platībā, bet Slapjš priedes un
bērza biotops 1.7 ha platībā.
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FSC grupas biedru mežos notiek aktīva atbilstošu mežaudžu izpēte un uzņēmumu dabas
aizsardzības programmā ir iekļauti šādas platības:
8.tabula
Ekosistēmas, kas atbilst meža atslēgas bitopu prasībām
(kvalitātes izcila līdz vidēja)

Atrastās vērtības
APS
BEBR
GRAV
Boreāls
LAP
MELN
MIS
Aluv/Palien/ AVOT
PLAT
VĒJGĀZ
SKUJ
SLAPJ Egle
SLAPJ Priede
SLAPJ Priede; SLAPJ Egle
Purvaini Meži
Lakstaugiem bagāti egļu
meži

Platība,
ha
3.8
2.3
3.2
21.0
10.0
45.2
11.4
2
25.6
0.8
14.5
0.5
10.8
1.2
5
0.6

Augstvērtīgo mežu monitorings tiek veikts šajās platībās,

6. Plāna ietekme uz vidi un sociālo jomu
Meža rekreatīvo un ne koksnes resursu nozīme Latvijā ar vien pieaug, Mežā tiek
iegūtas ogas, sēnes, rieksti, sulas, ārstniecības augi u,c,
SIA Skogssallskapet sertifikāta grupai piederošajos mežos privātpersonām ir atļauta
ogu, sēņu un riekstu vākšana un citi ar rekreāciju saistīti pasākumi, ja netiek postīta meža
vidi (piem, skudru pūžņus, putnu ligzdas, alas, nebojājot kokus, augus u,c, u,tml,) un
ievēroti ugunsdrošības noteikumi,

6.1. Sociālā ietekme
SIA Skogssallskapet nodrošina brīvu pieeju savā apsaimniekošanā esošajos mežos,
Savas sociālās vajadzības kā ogošanu, sēņošanu, atpūtu ikviens cilvēks var īstenot pēc
nepieciešamības tiktālu cik tas ir saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un sertifikācijas
prasībām,
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SIA Skogssallskapet uzklausa un sadarbojas ar vietējo sabiedrību – kaimiņiem un
pašvaldību cilvēkiem saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu,
Mājas lapā www,skogssallskapet,com un meža apsaimniekošanas plānā ir atsauce par
ieteikumu,

sūdzību,

priekšlikumu,

jautājumu,

komentāru

iesūtīšanu

elektroniski

iveta,desaine@skogssallskapet,com, Visi saņemtie komentāri tiek izvērtēti un mēneša laikā
tiek sniegta atbilde vai veiktas atbilstošas rīcības,
Grupas biedri, nomnieki, medību kolektīvi, pakalpojumu sniedzēji, pašvaldību cilvēki,
valsts dienestu amatpersonas, kaimiņi u,c, regulāri informē par jebkurām izmaiņām īpašumu
situācijā,
Lai īpašnieki un apsaimniekošanā iesaistītās personas informētu par sertifikācijas
prasībām, izmaiņām likumdošanā, jaunākajiem pētījumiem meža apsaimniekošanas
aktivitātēs, tiek rīkotas ikgadējas apmācības, Mācību plāns tiek gatavots novembrī
nākošajam gadam, bet tas var tikt papildināts vai mainīts.
Nodarbināto cilvēku skaits SIA Skogssallskapet
Štata darbinieki

Gads

Vīrieši

Sievietes
2020

3

5

2021

3

5

2022

3

5

SIA Skogssallskapet apsaimniekotajās platībās notikušo negadījumu skaits

Gads

Štata darbinieki

Ārpakalpojums

Smagi

Letāli

Smagi

Letāli

2020

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

6.2. Vietējai sabiedrībai nozīmīgi meži
Par vietējai sabiedrībai nozīmīgiem mežiem tiek uzskatīti meži, kuri tajos esošo
kultūras un vēstures objektu vai citu apstākļu dēļ konsultāciju procesā ar sabiedrību tiek
atzīti par nozīmīgiem vietējai sabiedrībai, Mežaudžu apsaimniekošana kultūrvēsturiskajos
objektos un to aizsargzonās tiek organizēta saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu un
likumdošanu,
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Tiek uzturēta sadarbība ar Vecpiebalgas novada pašvaldību par slēpošanas trases
uzturēšanu un kopšanu,

6.3. Kultūrvēsturiskais mantojums
Kultūvēsturiskā mantojuma un tā vērtību apzināšanā tiek uzturēta regulārā sadarbība
ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un tā struktūrvienībām reģionos,
Kultūrvēsturiskie objekti tiek kartēti un īpašumos tiek veikta atzīme par pieminekli
vai tā aizsargzonu,
Pēdējos gadus ir ieguldīts liels darbs pieminekļu apzināšanā un objektu
aizsargzonējumu atzīmēšanā, Darbs tiek turpināts, jo sertifikāta grupai piebiedrojas jauni
dalībnieki,

6.4. Augstvērtīgie meži
2016, gadā SIA Skogssallskapet ir mainījis Augstvērtīgo mežu definēšanas metodiku,
Šo mežu izdalīšana un apsaimniekošana notiek atbilstoši meža apsaimniekotāja vadlīnijām
“Assesment, management and monitoring of High Conservation Value Forest”
Augstvērtīgo mežu monitoringa laikā izlases veidā noteikts apmeklējums 8% no
platībām, Monitoringa laikā tiek ievākta aktualizēta informācija par Augstvētīgo mežu
izdalīšanas iemeslu, sanitārais stāvoklis un saimnieciskās darbības (platībā vai robežplatībā)
ietekme uz augstvērtīgā meža izdalīšanu vai ieteicamā platības apsaimniekošana,
Ikgadējo monitoringu veicam šādām augstvērtīgo mežu kategorijām:
✓ HCV 1 (Apsaimniekošana veicama saskaņā ar:
1. MK noteikumi Nr,686 Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību
2. Likums Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
3. MK noteikumi Nr,264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi
4. Sugu un biotopu aizsardzības likums
5. MK noteikumi Nr,940 Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un
apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to
buferzonu noteikšanu
6. MK noteikumi Nr,396 Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un
ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu 8,11,2000,)
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✓ HCV 3 (Apsaimniekošana veicama saskaņā ar:
1. MK noteikumi Nr,935 Noteikumi par koku ciršanu mežā, 18,12,2012,
2. MK

noteikumi

Nr,936

Dabas

aizsardzības

noteikumi

meža

apsaimniekošanā, 18,12,2012,
3. MK noteikumi Nr, 350 Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu
sarakstu 28,06,2017,)
✓ HCV 4 (Apsaimniekošana veicama saskaņā ar:
1. Aizsargjoslu likums, 05,02,1997
2. MK noteikumi Nr,935 Noteikumi par koku ciršanu mežā, 18,12,2012,
3. MK

noteikumi

Nr,936

Dabas

aizsardzības

noteikumi

meža

apsaimniekošanā, 18,12,2012,)
✓ HCV 6(Apsaimniekošana veicama saskaņā ar:
1. 1, Likums par Kultūras pieminekļu aizsardzību, Pieņemts 12,02,1992
2. MK noteikumi Nr, 473 Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta
3. MK noteikumi Nr,474 Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti,
aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa
piešķiršanu
4. MK noteikumi Nr,392 Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības
zonas) noteikšanas metodika
✓ Kritērijā 6,4, iekļautās audzes,
Monitoringam tiek izmantota Augstvērtīgo Mežu monitoringa veidlapa un monitoringa
laikā tiek noteiktas izmaiņas attiecībā uz:
✓ Mežaudzes struktūru raksturojošajiem parametriem kā sugu sastāvu, vecumu un
krāju;
✓ Apsekots meža fitosanitārais stāvoklis;
✓ Novērtēta antropogēnā ietekme, t,sk, saimnieciskā darbības ietekme, ja tāda ir
veikta;
✓ Novērtēts piesārņojums
✓ Ugunsgrēku ietekme
✓ Invazīvas sugas
✓ Nelegāla mežizstrāde vai citas nelegālas darbības
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Dabas aizsardzības platības
9.tabula
Meža zemju teritorijas, kurās apsaimniekošanas galvenais mērķis ir dabas, vai citu vērtību
Aizsardzība ir : 4341 ha, jeb 16%

Augstvērtīgs aizsargājamais mežs/teritorijas
HCV1

Meži vai teritorijas, kurās atrodas globālas, reģionālas vai valsts nozīmes
bioloģiskās daudzveidības vērtību (piemēram, endēmi, apdraudētas sugas,
refūgijas) koncentrācijas vietas.

Valsts nozīmes ĪADT, kurās noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi,
mikroliegumu teritorijas un buferzonas vai sugu dzīvotnes bez mikrolieguma

1036 ha

Meži vai teritorijas, kuras atrodas retās, apdraudētās vai izzūdošās ekosistēmās
vai kurās atrodas šādas ekosistēmas.
ES un vietējas nozīmes aizsargājamie biotopi. Ar vai bez likumdošanā
127 ha
noteiktās saimnieciskās darbības ierobežojumiem
HCV3

HCV4

Meži vai teritorijas, kuras nodrošina dabas saglabāšanas funkcijas (piemēram,
ūdensgūtves baseinu aizsardzība, erozijas apkarošana) kritiskās situācijās).

Upju, ūdensteču aizsargjoslas, kurās noteikti saimnieciskās darbības
880 ha
ierobežojumi.
Meži vai teritorijas, kas ir īpaši nozīmīgas vietējās sabiedrības tradicionālās
kultūras identitātes saglabāšanai (platības ar kultūrvēsturisku, ekoloģisku vai
HCV6
reliģisku nozīmi vietējai sabiedrībai un ir identificētas sadarbībā ar vietējo
sabiedrību)
Kultūrvēsturisko objektu aizsargjoslas, kurās noteikti saimnieciskās darbības
39 ha
ierobežojumi
CZ&PA (Conservation Area & Protection Area) platības sugu un raksturīgu ekosistēmu, kā arī
1115 ha
vērtīgas ekosistēmas savienojošu element aizsardzībai
RSA (Representative Sample Area) - ģeogrāfiskajam
reģionam raksturīgas ekosistēmas, kurās ierobežota
1143 ha
saimnieciskā darbība

Dažādo dabas un citu vērtību aizsardzības platību izvietojums valstī
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6.5. Nelegālu darbību monitorings
Atklājot nelegālas darbības Skogssallskapet grupas biedri nekavējoties informē
kompetentās valsts un pašvaldību iestādes un dokumentē to,
Zemju vienību robežas tiek uzturētas dabā, izņemot – ne vienmēr tās ir skaidri
redzamas īpašumiem, kur nav veikta un nav plānota saimnieciskā aktivitāte,
Cirsmu robežas atzīmē tā, lai tās būtu skaidri redzamas, izņemot, ja robežas ir skaidri
redzamas dabā (pārejas uz citām ekosistēmām, robežstigas, infrastrūktūras objekti u,c,)
Robežu identificēšana dabā un kartēšana ir atrunāta atsevišķā procedūrā,

6.6. Medību tiesību nomas līgumi
Medību resursus Latvijas teritorijā pārvalda (uzskaita un aizsargā) valsts, Uzraudzību
pār medījamo dzīvnieku uzskaiti, nomedīšanas limitu un aizsardzību veic Valsts meža
dienests LR Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,
SIA Skogssallskapet sertifikāta grupa slēdz gan bezatlīdzības, gan atlīdzības Medību
tiesības nomas līgumus ar vietējiem mednieku kolektīviem un apvienībām, 2016,gadā
bezmaksas medību tiesību nomas līgumi noslēgti 20625 ha (visi zemju lietojumi) platībā
visā Latvijas teritorijā,

3.attēls. medību tiesību nomas platības
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7. Retu sugu un visu augstvērtīgu meža vērtību
saglabāšana
Ar vien svarīgāka kļūst arī meža ekoloģiskā nozīme, Mežam ir liela nozīme klimata
regulēšanas procesos, ūdens, augsnes ekoloģiskās funkcijas nodrošināšanā, Tas akumulē
ogļskābo gāzi un izdala skābekli, dezinficē un attīra gaisu, mazina troksni.
Daudzas retas un izzūdošas sugu dzīvotnes vai dzīvesveids ir saistīts ar mežu.
Apsaimniekojamā teritorijā tiek nodrošināts, ka ne mazāk kā 10% (2378 ha 2020.gada
septembrī) no kopējās mežu platības tiek atvēlēts dabas aizsardzībai un tur netiek veikta
saimnieciskā darbība.
7.1. Dabas vērtības, kas noteiktas ar valsts un starptautisko likumdošanu
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā
valsts aizsardzībā un tiek izveidotas, aizsargātas un apsaimniekotas ar mērķi,

SIA Skogssallskapet sertifikāta grupas īpašumā esošajos mežos 17,3% no meža zemju
platības, ir ar normatīvajiem aktiem noteiktās aizsardzības teritorijas – gan dabas vērtību,
gan kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, gan zinātniskiem mērķiem:
✓ aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību (retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo
sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un
ģeomorfoloģiskos veidojumus utt,);
✓ nodrošināt zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību;
✓ saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas,
SIA Skogssallskapet grupas sertifikāta īpašumā esošajos mežos ir daudz un dažādas valsts
nozīmes dabas aizsargājamo teritoriju dažādas aizsardzības zonas, kurās apsaimniekošanu regulē
likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

26

9.tabula
Dabas un kultūrvēsturiskā mantojama saglabāšanai likumdošanā noteiktās platības
Aizsardzības objekts

Platība, ha

Aizsarg zona gar ūdeņiem

4

Ūdenstilpju(teču) aizsargjosla

7

Mitrzemju Ierobežojuma josla

2

Kultūras piemineklis un to aizsargzona (arī vietējas nozīmes)

11

Mikroliegums/ Mazais ērglis

40

Mikroliegums Stārķis melnais

20

Slapjš melnalkšņu m, biotops + slapjš P un B m biotops

3+2

Aizsargājami ainavu apvidi/Augšdaugava

40

Aizsargājami ainavu apvidi/Augšzeme

64

Aizsargājami ainavu apvidi/Ādaži

4

Aizsargājami ainavu apvidi/Veclaicene

62

Aizsargājami ainavu apvidi/Vecpiebalga

62

Aizsargājami ainavu apvidi/Vestiena

95

Aizsargājami ainavu apvidi/Ziemeļgauja

22

Aizsargājami ainavu apvidi/Ziemeļgauja/ainavu aizsardzības zona

6

Aizsargājami ainavu apvidi/Ziemeļgauja/dabas parka zona

26

Aizsargājami ainavu apvidi/Ziemeļgauja/regulējamā režīma zona

1

ZVBR ainavu aizsardzības zona neitrāla zona

1 488+1578

Dabas liegumi/Ābeļi

21

Dabas liegumi/Eiduku purvs

7

Dabas liegumi/Istras ezers

10

Dabas liegumi/Lielais Pelečāres purvs

18

Dabas liegumi/Lielais un Pemmes purvs

1

Dabas liegumi/Lubāna mitrājs

9

Dabas liegumi/Nīgrandes meži

2

Dabas liegumi/Sloku purvs

4

Dabas liegumi/Tīreļu purvs

0

Dabas parki/Abavas ieleja

26

Dabas parki/Dvietes paliene/dabas lieguma zona

1

Dabas parki/Dvietes paliene/dabas parka zona

9

Dabas parki/Engures ezera dabas parks/dabas parka zona

3

Dabas parki/Istras pauguraine/

43

Dabas parki/Kuja/

11

Dabas parki/Ogres ieleja/

24

Dabas parki/Sauka/

8

Dabas parki/Zvārdes meži/

3

Dabas rezervāti/Teiči/regulējamā režīma zona

6

Gaujas nacionālais parks/ainavu aizsardzības zona

89

Gaujas nacionālais parks/dabas lieguma zona

33

27

Gaujas nacionālais parks/neitrālā zona

27

Rāznas nacionālais parks/dabas lieguma zona+dabas parka zona

1+122

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas tiek noteiktas
ap objektiem un teritorijām, kas ir nozīmīgas no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas
izmantošanas viedokļa, To galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās
iedarbības ietekmi uz objektiem (upēm, ezeriem, mitrzemēm, pilsētām), kuriem noteiktas
aizsargjoslas,
Meža likums nosaka dabas aizsardzības prasības, lai mežā saglabātu arī būtiskus kultūras
mantojuma elementus - kultūrvēsturiskus objektus,
Šo objektu aizsardzību reglamentē likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību, nosakot īpašu
aizsardzības

sistēmu un apsaimniekošanas

režīmu,

Kultūrvēsturiskie objekti ir svarīga

kultūrvēsturiskās vides elementi un ainavas sastāvdaļa

Augstākminētajās platībās likumdošanā noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi
sadalās šādi
10,tabula
Ar likumdošanu noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi
Saimnieciskās darbības ierobežojums
Aizliegta kailcirte, Aizliegta galvenā cirte
Aizliegta mežsaimnieciskā darbība
Sezonāli aizliegta ms darbība

platība, ha
979.3
262.4
376.9

Nogabala krāja, m3
199 162
51 239
47 222
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7.2. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai atstātās platības (vismaz 10% no kopējās
mežu platības)
SIA Skogssallskapet grupas sertifikāta darbības teritorijā 3069 ha no kopējās mežu
zemju platības ir atvēlētas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, Šajā platībā aug
mežaudzes ar kopējo krāju 329 562 m3,
Bioloģiskās daudzveidības platības kļūst plašākas un tās tiek pievienotas ik gadus
atkarībā no jauniegādāto īpašumu mežaudžu raksturlielumiem, aizsardzības pazīmēm un
platībām,
Saglabāšanai, bez saimnieciskās darbības atstātās platības ir :
1. ar likumdošanu noteiktās aizsargājamās, saudzējamās teritorijas
2. cieto lapu koku mežaudzes (ozoli, liepas, kļavas utt)
3. Meža atslēgas bioopi un Eiropas nozīmes biotopi,
4. no bioloģiskā viedokļa augstvērtīgas mežaudzes
5. priedes mežaudze pēc vējgāzes
6. citas zemes, kas nav mežaudze,
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PIELIKUMI

30

Normatīvo aktu saraksts
Latvijas likumdošana
1. Meža likums, pieņemts 24,02,2000,
2. MK noteikumi Nr,76 Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek zemi,
kuru aizņem atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes, pieņemti 11,02,2003,;
3. MK noteikumi Nr,88 Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas
aprites noteikumi, spēkā no 06,03,2013,
4. MK noteikumi Nr,647 Mežaudzes novērtēšanas kārtība, pieņemti 25,06,2009,;
5. MK noteikumi Nr,308 Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža
noteikumi, pieņemti 02,05,2012,;
6. MK noteikumi Nr,309 Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža, pieņemti
02,05,2012,;
7. MK noteikumi Nr,238 Nacionālā meža monitoringa noteikumi, pieņemti
03,04,2012,;
8. MK noteikumi Nr,228 Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība, pieņemti
29,04,2003,;
9. MK noteikumi Nr,118 Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu
ugunsgrēku ierobežošanā, pieņemti 14,02,2006,;
10. MK noteikumi Nr,889 Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas
kritērijiem un atlīdzināšanas kārtību, pieņemti 18,12,2012,;
11. MK noteikumi Nr,935 Noteikumi par koku ciršanu mežā, pieņemti 18,12,2012,;
12. MK noteikumi Nr,936 Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā,
pieņemti 18,12,2012,;
13. MK noteikumi Nr,947, Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās
situācijas izsludināšanu mežā, pieņemti 18,12,2012,;
14. MK noteikumi Nr,159 "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu" pieņemti
26,03,2013,;
15. MK noteikumi Nr,177 Ģenētisko resursu mežaudžu izveidošanas un
apsaimniekošanas kārtība pieņemti 02,04,2013,;
16. Medību likums, pieņemts 08,07,2003,;
17. MK noteikumi Nr,1455 Medību saimniecības attīstības fonda nolikums, pieņemts
10,12,2013,;
18. Mk noteikumi Nr,1194 Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu
valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās, pieņemti 29,10,2013,;
19. MK noteikumi Nr,1482 Medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu radīto
zaudējumu un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas
noteikumi, pieņemti 17,12,2013,
20. MK noteikumi Nr,1483 Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas
noteikumi, pieņemti 17,12,2013,
21. Mk noteikumi Nr,421 "Medību noteikumi", pieņemti 22,07,2014,;
22. MK noteikumi Nr, 82 Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un
medību darbībām, pieņemti 11,02,2014,
23. Mk noteikumi Nr,269 "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu
noteikšanu un medību koordinācijas komisijām", pieņemti 26,05,2014,;
24. Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pieņemts 02,03,1993,;
25. MK noteikumi Nr,264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi pieņemti 16,03,2010,;
26. Aizsargjoslu likums, pieņemts 05,02,1997,;
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27. MK noteikumi Nr,63 Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika, pieņemti
04,02,2003,;
28. MK noteikumi Nr,306 Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas
būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un
meža zemēs, pieņemti 02,05,2012,;
29. MK noteikumi Nr,392 Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas)
noteikšanas metodika, pieņemti 15,07,2003,;
30. MK noteikumi Nr,325 Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši
aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu mežā, pieņemts 18,06,2013,;
31. MK noteikumi Nr,406 Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika,
pieņemts 03,06,2008,;
32. MK noteikumi Nr,86 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas
noteikšanas metodika, pieņemts 17,02,2004,;
33. Augu aizsardzības likums, pieņemts 17,12,1998,;
34. Sugu un biotopu aizsardzības likums, pieņemts 16,03,2000,;
35. Rāznas Nacionālā parka likums, pieņemts 02,11,2006,;
36. Gaujas Nacionālā parka likums, pieņemts 30,04,2009,;
37. Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, pieņemts 11,12,1997,;
38. MK noteikumi Nr,264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi, pieņemti 16,03,2010,
39. MK noteikumi Nr,199 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura
2000) izveidošanas kritēriji Latvijā, pieņemti 28,05,2002,;
40. Ministru kabineta 2001,gada 17,aprīļa noteikumi Nr,175 "Par aizsargājamiem
ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem"
41. Ministru kabineta 2001,gada 20,marta noteikumi Nr,131 "Noteikumi par
aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem"
42. Ministru kabineta 1999,gada 15,jūnija noteikumi Nr,212 "Noteikumi par dabas
liegumiem"
43. Ministru kabineta 1999,gada 9,marta noteikumi Nr,69 "Noteikumi par aizsargājamo
ainavu apvidiem"
44. Ministru kabineta 1999,gada 9,marta noteikumi Nr,83 "Noteikumi par dabas
parkiem"
45. Ministru kabineta 2012,gada 2,maija noteikumi Nr,317 "Gaujas nacionālā parka
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
46. MK noteikumi Nr,396 Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti
izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu, pieņemti 14,11,2000,;
47. MK noteikumi Nr,940, Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un
apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu
noteikšanu, pieņemti 18,12,2012,;
48. Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos, pieņemts 16,12,2004,;
49. Lauksaimniecības un lauku attīstības likums, pieņemts 07,04,2004,;
50. MK 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, pieņemti 07,04,2015,,;
51. Par kultūras pieminekļu aizsardzību, pieņemts 12,02,1992,;
52. Teritorijas attīstības plānošanas likums, pieņemts 13,10,2011,;
53. Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās
teritorijās, pieņemts 04,04,2013,
54. MK noteikumi Nr,1051 Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības
kārtība, spēkā no 11,10,2013,;
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55. MK noteikumi Nr,123, Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to
apsaimniekošanu, pieņemti 05,03,2013,;
56. MK noteikumi Nr,98, Noteikumi par meža apsaimniekošanu iežogotā meža platībā,
kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē, pieņemti 07,02,2012,;
57. MK noteikumi Nr,118 Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko
mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai, pieņemti 05,03,3013,
58. AP Deklarācija Par LR pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem
cilvēktiesību jautājumos, pieņemta 04,05,1990,;
59. Civillikums, pieņemts 28,01,1937,;
60. Civilprocesa likums, pieņemts 14,10,1998,;
61. Darba likums, pieņemts 20,06,2001,;
62. Darba aizsardzības likums, pieņemts 06,06,2001,;
63. Arodbiedrību likums, spēkā no 01,11,2014,;
64. Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums, spēkā no 01,01,2002,;
65. Par ietekmes uz vidi novērtējumu, pieņemts 14,10,1998,;
66. Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un
arodslimībām, pieņemts 02,11,1995,;
67. Par piesārņojumu, pieņemts 15,03,2001,;
68. Par Starptautiskās darba organizācijas konvencijām Nr,81, 129, 144, 154, 158, 173,
pieņemts 15,07,1994,;
69. Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā, pieņemts 29,03,1995,;
70. Vides aizsardzības likums, spēkā no 29,11,2006,;
71. Ugunsdrošības un ugundzēsības likums, spēkā no 01,01,2003,;
72. Par zemes dzīlēm, pieņemts 02,05,1996,;
73. MK rīkojums Par 1992,gada 5,jūnija Riodeženeiro Konvenciju par bioloģisko
daudzveidību, spēkā no 10,02,1999,;
74. Komerclikums, pieņemts 13,04,2000,;
75. Krimināllikums, pieņemts 17,06,1998,;
76. MK noteikumi Nr,50 Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem
darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas
kārtība, pieņemti 16,02,1999,;
77. MK noteikumi Nr, 281 Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un
kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo
un sanācijas pasākumu izmaksas, spēkā no 17,05,2007,;
78. MK noteikumi Nr, 359 Darba aizsardzības prasības darba vietā, spēkā no
01,01,2010,;
79. MK noteikumi Nr, 18 Kārtība kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un
akceptē paredzēto darbību, spēkā no 22,01,2015,;
80. MK noteikumi Nr, 665 Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo
stundas tarifa likmi, spēkā no 01,01,2014, līdz 01,01,2016,, tā vietā stājas grozījumi
Darba likumā, kas spēkā no 01,01,2015,;
81. MK noteikumi Nr, 284 Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu noteikšanas metodika,
pieņemti 04,08,1998,;
82. MK noteikumi Nr, 735 Noteikumi par publiskas personas zemes nomu, spēkā no
09,11,2007,;
83. MK noteikumi Nr, 778 Kārtība kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri,
kas saistīti ar īpaši aizsargājamo sugu un migrējošo dzīvnieku nodarītajiem
būtiskiem postījumiem, spēkā no 23,11,2007, līdz 01,01,2016,, tā vietā stājas
grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā, kas ir spēkā no 28,10,2015,;
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84. MK noteikumi Nr, 421 Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu,
pieņemti 05,12,2000,;
85. MK noteikumi Nr, 82 Ugunsdrošības noteikumi, spēkā no 21,02,2004,;
86. Sugu un biotopu aizsardzības likums, pieņemts 16,03,2000,;
87. Valsts meža dienesta likums, pieņemts 25,11,1999,;
88. Zemesgrāmatu likums, pieņemts 22,12,1937,

Konvencijas par dabas aizsardzību, daudzpusējie līgumi, dabas aizsardzības
un ILO konvencijas, kurām pievienojusies vai ratificējusi Latvijas Republika,

1. Convention for the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Bern, 1979
(Bernes 1979, gada Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dzīvotņu aizsardzību)
17,12,1996,
2. Bonn Convention On Conservation of Migratory Species of Wild Animals, Bonn, 1979
(Bonnas 1979, gada Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību)
11,03,1999,
3. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Washington (CITES (Vašingtonas) 1973, gada Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar
apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) 17,12,1996,
4. Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo,
1991) (Espo 1991, gada 25, februāra Konvencija par ietekmes uz vidi pārrobežu kontekstā)
01,07,1998,
5. Convention on the Protection of Marine Environment of the Baltic Sea Area, Helsinki, 1974
and 1992 (Helsinku 1974,gada un 1992, gada Konvencijas par Baltijas jūras reģiona jūras
vides aizsardzību) 03,03,1994,
6. Convention No, 87 “On the Freedom of Associations and the Right to Join into
Organisations” (Konvencija “Par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību apvienojoties
organizācijās”, Nr, 87) 1948 1990,gada 4,maijs
7. Convention No, 151 “On Labour Relations” (Konvencija “Par darba attiecībām” Nr, 151)
1978,
8. Convention No, 158 “On Terminating Labour Relations at the Employer’s Initiative”
(Konvencija “Par darba attiecību pārtraukšanu pēc uzņēmēja iniciatīvas” Nr, 158)
02,06,1982, (25,08,1995,),
9. Convention No, 155 “On Labour Safety, Health Protection and Work Environment”
(Konvencija “Par darba drošību un veselību un darba vidi” Nr, 155) 03,06,1981,
(03,06,1981,)
10. Convention No, 81 “On Labour Inspection in the Industry and Trade” (Konvencija “Par
darba inspekciju ražošanā un tirdzniecībā” Nr, 81) 11,07,1947, (25,08,1995,)
11. Convention No,148 “On Work Environment” (Konvencija “Par darba vidi” Nr, 148)
20,06,1977, (08,03,1994,)
12. Convention No, 154 “On Supporting Collective Negotiations” (Konvencija “Par kolektīvo
pārrunu atbalstīšanu” Nr, 154) 03,06,1981, (1994,gada 5,jūlijs)
13. Convention no, 173 “On the Protection of Employee Claims in Case of the Employer’s
Insolvency” (Konvencija “Par strādājošo prasību aizsardzību uzņēmēja maksātnespējas
gadījumā” Nr, 173)
14. 03,06,1992, (23,06,1992,) Convention No, 98 “On the Right to Join into Organizations and
Make Joint Contracts” (Konvencija “Par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un
kolektīvo līgumu slēgšanu” Nr, 98) 1949 1990,gada 4,maijs
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15. Convention No, 144 “On Tripartite Consultations on Promoting the Use of International
Labour Norms” (Konvencija “Par trīspusējām konsultācijām Starptautisko Darba Normu
pielietošanas sekmēšanai” Nr, 144) 1994,gada 5,jūlijs
16. Nr,135 Par strādnieku pārstāvjiem, ratificēta Latvijā 1990,gada 4,maijs

Konvenciju un direktīvu konspekts
1, Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību, Berne 1979,g, (Bernes
konvencija) – (Latvija ratificējusi 1996, gadā)
- II pielikumā iekļauto sugu aizsardzības nodrošināšanai Konvencijas Dalībvalstis apņemsies:
a) aizliegt tīšu sagūstīšanu, un turēšanu nebrīvē, kā arī tīšu nogalināšanu;
b) aizliegt tīšu kaitēšanu vairošanās vai uzturēšanās vietām vai to izpostīšanu;
c) aizliegt tīšu iejaukšanos savvaļas faunas dzīvē, īpaši vairošanās, mazuļu audzināšanas un
ziemas guļas periodā;
d) aizliegt šo dzīvnieku dzīvu un mirušu, ieskaitot izbāztu, atrašanos īpašumā un iekšējā
tirdzniecībā,
III pielikumā iekļauto sugu aizsardzības nodrošināšanai Dalībvalstis uzņemsies atbilstošus un
tiesiskus un administratīvus pasākumus
- Jebkura III pielikumā iekļauto sugu izmantošana tiks regulēta izmantojot:
a) slēgtās sezonas un (vai) citus regulēšanas līdzekļus;
b) pagaidu vai vietējus izmantošanas aizliegumus, lai atjaunotu populāciju skaitlisko sastāvu;
c) pārdošanas regulēšanu,
- attiecībā uz III pielikumā minētajām sugām tiks aizliegti IV pielikumā minētie iegūšanas
līdzekļi,
- Katra Dalībvalsts drīkst ieviest atrunas iepriekš minētos nosacījumos, ja nav cita risinājuma un
ja tas nekaitēs populācijas izdzīvošanai sekojošos gadījumos:
a) floras un faunas aizsardzībai;
b) lai novērstu nopietnus labības, mājlopu, mežu ūdeņu un citu īpašuma veidu postījumus;
c) sabiedrības veselības un drošības, gaisa tīrības un citās nozīmīgās sabiedrības interesēs;
d)lai stingrā uzraudzībā nodrošinātu konkrētu sugu izmantošanu mazos apmēros, (Latvija
ratificējot panākusi atrunas attiecībā uz vilku un kraukli; attiecībā uz zīdītāju ieguves veidiem mākslīgi gaismas avoti un lamatas, attiecībā uz putnu ieguves veidiem – tīkli)
2, Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību, Bonna, 1979,g, (Bonnas
konvencija) (Latvija ratificējusi 1999, gadā)
- I pielikumā iekļautas apdraudētās migrējošās sugas, kurām jānodrošina tūlītēja aizsardzība
(suga apdraudēta izzušanai visā tās areālā vai ievērojamā tā daļā), kas nozīmē, ka Dalībvalstīm
jācenšas:
a) aizsargāt un atjaunot dzīves vides;
b) aizkavēt vai samazināt darbību vai traucējumu sekas, kas kavē migrāciju;
c) jālikvidē faktori, kas apdraud sugas, pievēršot uzmanību introducētām sugām
d) jāaizliedz ieguve, (izņēmumi pieļaujami zinātniskiem mērķiem, ar mērķi veicināt sugas
atražošanu, ar mērķi apmierināt sugas tradicionālo izmantotāju eksistenci, to prasa ārkārtēji
apstākļi),
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- II pielikumā iekļautas sugas, kurām ir nelabvēlīgs aizsardzības statuss (t,i, dati par populāciju
dinamiku norāda, ka migrējošā suga ilgā laika periodā var nepalikt savu ekosistēmu sastāvdaļa,
vai arī notiek areāla samazināšanās, vai arī trūkst dzīves vides, kas nodrošinātu sugas
populāciju, vai arī migrējošās sugas izplatība un apjoms nesasniedz vēsturiski izveidojušos
līmeni);
- II pielikumā iekļauto sugu statusu varētu uzlabot starptautiska sadarbība, noslēdzot Līgumus
par sugām, kuru pārstāvji šķērso nacionālo jurisdikciju robežas,
- Līgumu mērķiem jābūt migrējošās sugas statusa atjaunošana vai nodrošināšana,
3, Padomes Direktīva 92/43/EEC Par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību,
1992,g, (Biotopu Direktīva),( attiecas uz Dalībvalstīm)
- II pielikumā minētas sugas, kuru aizsardzībai nepieciešama īpaši aizsargājamo teritoriju
nodalīšana;
- IV pielikumā minētas sugas, kurām nepieciešams to dabiskā izplatības areāla robežās veidot
stingru aizsardzības režīmu, Dalībvalstīm tas jānodrošina aizliedzot:
a) ķeršanu un nogalināšanu;
b) tīšu traucēšanu, īpaši vairošanās un mazuļu attīstības laikā;
c) vairošanās vai atpūtas vietu stāvokļa pasliktināšanu vai postīšanu,
- IV pielikumā minēto sugu savvaļas eksemplārus aizliegts turēt nebrīvē, vai pārdot,,
- V pielikumā minētas sugas, kuru iegūšana un ekspluatācija dabā var būt pieļaujama, Ja
nepieciešams, var tikt piemēroti sekojoši pasākumi:
a) termiņa vai vietēja rakstura iegūšanas aizliegumi;
b) licenču vai kvotu sistēmas izveidošana;
c) pārdošanas noteikumu izveidošana;
d) noteikumus par iegūšanas paņēmieniem un/vai termiņiem,
- Dalībvalstīm jāaizliedz IV un V pielikumā minēto sugu iegūšana ar VI* pielikumā minētiem
līdzekļiem,
- ja nav alternatīvas un izņēmumi nerada zaudējumus populāciju saglabāšanai Dalībvalstis
drīkst atkāpties no iepriekš minētām prasībām (attiecas uz sugām, kas minētas IV un V
pielikumos) ievērojot sekojošo:
a) savvaļas faunas un floras aizsardzības un dabisko biotopu saglabāšanas interesēs;
b) lai novērstu nopietnus kaitējumus graudaugu sējumiem, ganāmpulkiem, mežiem,
ūdeņiem un citiem īpašuma veidiem;
c) sabiedrības veselības un drošības interesēs, ietverot arī ekonomiska un sociāla
rakstura intereses;
d) pētniecības un izglītības nolūkā, sugu atjaunošanai un reintrodukcijai;
e) stingri kontrolētos apstākļos atļaut atsevišķu IV pielikumā minēto sugu eksemplāru iegūšanu
vai turēšanu ierobežotā skaitā, ko konkretizē kompetenta nacionālā līmeņa institūcija,
4, Padomes Direktīva 79/409/EEC Par savvaļas putnu aizsardzību, 1979,g, (Putnu direktīva),
(attiecas uz Dalībvalstīm)
- I pielikumā minētās sugas jāpakļauj īpašai aizsardzībai attiecībā uz to biotopiem, lai tiktu
nodrošināta to izdzīvošana un vairošanās to izplatības areālā;
- II pielikumā minētās sugas var atļaut medīt, regulējot ar nacionālo likumdošanu;
- II/1 pielikumā minētās sugas drīkst medīt visā teritorijā uz kuru attiecas šī Direktīva, II/2
pielikuma sugas drīkst medīt tikai tajās Dalībvalstīs, attiecībā uz kurām tās ir norādītas;
- attiecībā uz sugām, kuru medības ir atļautas, tās nedrīkst notikt atgriežoties ligzdošanas vietās,
mazuļu periodā, ne arī kādā citā vairošanās perioda posmā;
- III pielikumā minētas sugas, ar kurām drīkst tirgoties: ar III/1 pielikumā minētām sugām –
brīvi tirgoties, III/2 pielikumā minētām sugām var tikt noteikti ierobežojumi;
- medībās nedrīkst izmantot IV* pielikumā minētās metodes;
- var tikt noteiktas atrunas attiecībā uz iepriekš minētām prasībām:
a) sabiedrības veselības un drošības interesēs;
b) aviācijas drošības interesēs;
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c) lai novērstu kaitējumus graudaugiem, ganāmpulkiem, mežiem, zivsaimniecībai un
ūdeņiem;
d) faunas un floras aizsardzībai;
e) pētniecības, izglītības mērķiem, populāciju atjaunošanai;
f) lai atļautu, stingri kontrolējot, atsevišķu eksemplāru likumīgu ieguvi,
5, Padomes (EEC) 1991,gada 4,novembra Nolikums Nr,3254/91, kas aizliedz Kopienā lietot
ķepu spīļu slazdus un ievest Kopienā noteiktu savvaļas dzīvnieku sugu ādas un apstrādātu
produkciju no valstīm, kurās to ķer ar spīļu slazdiem vai slazdošanas metodēm, kuras neatbilst
starptautiskajiem humānajiem slazdošanas standartiem, (Slazdu nolikums) (pilnībā attiecas uz
Dalībvalstīm)
- I pielikumā minēto sugu ādas un to izstrādājumus, kas minēti II pielikumā, aizliegts no
1995,gada 1,janvāra ievest Kopienā, ja tās ķertas valstī, kurā nav spēkā atbilstoši noteikumi, kas
aizliedz lietot ķepu spīļu slazdus,
- vai slazdošanas metodes neatbilst starptautiski saskaņotiem humāniem slazdošanas
standartiem,

Dabas aizsardzības jomā Latvija ir pievienojusies šādām
konvencijām:
Ramsāres konvencija (1971)
Par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi
•

Konvencija „Par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi” ir
pieņemta 1971, gada 2, februārī (konvencija stājās spēkā no 1975, gada) Irānas pilsētā
Ramsārē, tādēļ bieži šī konvencija tiek saukta vienkārši par Ramsāres vai arī par Mitrāju
konvenciju, Oficiālais konvencijas nosaukums atspoguļo sākotnējo ideju, liekot uzsvaru uz
mitrāju aizsardzību īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi, Tomēr laika gaitā ar konvencijas
ieviešanu saistīto jautājumu loks ir paplašinājies, un tagad konvencijas mērķis ir nodrošināt
visa veida mitrāju aizsardzību un saprātīgu izmantošanu, atzīstot, ka mitrāji kā ekosistēmas
ir ļoti nozīmīgi bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā, kā arī cilvēku labklājības
nodrošināšanā, Latvijā Ramsāres konvencija ir pieņemta un apstiprināta līdz ar likuma „Par
1971,gada 2,februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu
dzīves vidi” spēkā stāšanos 1995, gada 5, aprīlī, vienlaicīgi nosakot arī trīs t,s, Ramsāres
vietas Latvijā,
Ramsāres konvencijas mājas lapa
Datu bāze par Ramsāres vietām pasaulē
Latvijas Ornitoloģijas biedrības publikācija „Mitrāju vērtības un funkcijas”
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās ietilpst Ramsāres vietas::
Dabas parks „Pape”
Ķemeru nacionālais parks
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
Teiču dabas rezervāts
Lubāna mitrāju komplekss
Dabas parks „Engures ezers”
•
UNESCO konvencija (1972)
Par pasaules mantojuma saglabāšanu
LR Likums "Par Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību"
(17,02,1997)
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CITES (Vašingtonas) konvencija (1973)
Par staptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām
LR Likums "Par 1973, gada Vašingtonas Konvenciju par staptautisko tirdzniecību ar
apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām" (17,12,1996)
Par grozījumu Vašingtonas konvencijā (23,09,2004)
Konvencija par staptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu
sugām
MK Noteikumi "Par tirdzniecību ar apdraudētajām un aizsargājamajām augu un dzīvnieku
sugām" (Nr, 133/06,04,1999)
•

•

Bernes konvencija (1979)
Par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu saglabāšanu
LR Likums "Par 1979, gada Bernes Konvenciju par Eiropas dzīvās dabas un dabisko
dzīvotņu saglabāšanu" (17,12,1996
•

Bonnas konvencija (1979)
Par migrējošo savvaļas dzīvnieku aizsardzību
LR Likums "Par 1979, gada Bonnas Konvenciju par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu
aizsardzību" (25,03,1999)
Līgums par sikspārņu aizsardzību Eiropā (1991)
Ministru kabineta 2003, gada 7, janvāra noteikumi Nr, 10 "Noteikumi par Līgumu par
sikspārņu aizsardzību Eiropā"
Līguma mājas lapa: www,eurobats,org
•

Līgums par Āfrikas - Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību (1995)
Ministru kabineta 2005, gada 23, augusta noteikumi Nr, 629 "Par Līgumu par Āfrikas Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību"
Līguma mājas lapa: www,cms,int

•

Riodežaneiro konvencija (1992)
Par bioloģisko daudzveidību
• Par 1992, gada 5, jūnija Riodežaneiro Konvenciju par bioloģisko daudzveidību"
(08,09,1995)
• Konvencija par bioloģisko daudzveidību
•

✓ Helsinku konvencija (1974, 1992)
par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību
LR Likums "Par 1974,gada un 1992,gada Helsinku konvencijām par Baltijas jūras reģiona
jūras vides aizsardzību" (03,03,1994)
Konvencija par Baltijas Jūras reģiona jūras vides aizsardzību
HELCOM mājaslapa
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ATTIECĪBAS AR VIETĒJO SABIEDRĪBU UN STRĀDNIEKU
TIESĪBAS
Mežsaimniecība joprojām ir viens no bīstamajiem rūpniecības nozarēm daudzās valstīs, Visā pasaulē
mežsaimniecības darbinieku vidū ir tendences pieaugt nelaimes gadījumu skaitam un augstai saslimstībai ar
arodslimībām, kā arī priekšlaicīga pensionēšanās, Tomēr skaidri pierādījumi liecina, ka ir iespējami labas
darba drošības un veselības aizsardzības rādītāji,
Attiecībā uz mežsaimniecību, tas ir arī priekšnoteikums dabas resursu apsaimniekošanai videi saudzīgā
veidā, Zīmīgi, ka šo valstu valdības, uzņēmumi, darba devēju un darba ņēmēju organizācijās, ir gatavi kaut ko
darīt šajā jomā, ILO konvencija nav juridiski saistošs instruments, kas paredzēti, lai aizstātu valsts tiesību
aktus, Tā ir izstrādāta, lai sniegtu norādījumus, cenšoties uzlabot drošību un veselības aizsardzību
mežsaimniecības nozarē un uzņēmumos, Kods ir ar starptautisko pieredzi un ir paredzēts praktiskam
pielietojumam valstīs un uzņēmumos, Mērķis ir samazināt mežsaimniecisko darbu apdraudējumu darba
ņēmējiem, Vadlīnijas satur labas idejas, kas noderēs pat valstīs un uzņēmumos ar labi attīstītu profilakses
stratēģijas, taču ir īpaši vērtīgi tiem, kam nav pamatnostādnes attiecīgajos noteikumos,

1. Darba stundas, atpūtas laiks, dienas nakts atpūtas un brīvdienas tiek organizētas sakaņā ar
Latvijas likumdošanu,
2. Laika darba, akorddarba samaksas sistēma ir organizēta atbilstoši normatīvajiem aktiem, un
darba koplīgumam, ja tāds ir noslēgts,
3. Mežizstrādes un mežsaimniecisko darbu veicēji atbilstoši veicamajiem darba pienākumiem
ir informēti par normatīvo aktu prasībām darba drošības un sociālās aizsardzības jomās,
4. Mežizstrādes un mežsaimnieciskajos darbos nedrīkst nodarbināt personas, kas jaunākas par
15 gadiem, izņemot apmācības vai izglītošanas nolūkos
5. Mežizstrādes un mežsaimnieciskajos darbos, kas varētu apdraudēt veselību un drošību,
nedrīkst iesaistīt personas, kas jaunākas par 18 gadiem
6. Mežizstrādes un mežsaimnieciskajos darbos aizliegts strādāt bez individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem, kuru lietošanas nepieciešamība noteikta normatīvajos aktos par
darba drošību

7. Visi instrumenti, iekārtas un aprīkojums ir tehniskām prasībām atbilstošā stāvoklī,
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8. darba devējs sistemātiski veic darba vietas pārbaudi, lai novērtētu darbinieku
veselību un drošību apdraudējumu,
9. Ieviešot jaunas tehnoloģijas un iekārtas darbinieki ir atbilstoši apmācīti un/vai

pārkvalificēti, papildus instruēti par darba drošības noteikumu prasībām,
10. Darbu veikšanas vietās jābūt pirmās palīdzības aptieciņām un strādniekiem jābūt
prasmēm pirmās palīdzības veikšanai nelaimes gadījumos
11. Darba devējs neliek šķēršļus strādājošiem dibināt savas organizācijas un kolektīvi

aizstāvēt savas tiesības
12. Ja ir darbiniekus pārstāvoša organizācija, darba devējs noslēdz darba koplīgumus,

ILO koncenciju saraksts, kuras ietekmē mežsaimniecību
(EN):
29 Forced Labour Convention, 1930,
87 Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Conventions, 1948,
1948,gada 9,jūlija Starptautiskās Darba organizācijas konvencija Nr,87 "Par asociāciju
brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās" - pievienošanās ar 1990,gada
4,maija deklarāciju ; spēkā no 1993,gada 27,janvāra,
97 Migration for Employment (Revised) Convention, 1949,
98 Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949,
1949,gada 1,jūlija Starptautiskās Darba organizācijas konvencija Nr,98 "Par tiesībām uz
apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu" - pievienošanās ar 1990,gada
4,maija deklarāciju; spēkā no 1993,gada 27,janvāra,
100 Equal Remuneration Convention, 1951,
1951,gada 29,jūnija Starptautiskās Darba organizācijas konvencija Nr,100 "Par vienlīdzīgu
atalgojumu" - pievienošanās ar 1990,gada 4,maija deklarāciju; spēkā no 1993,gada
27,janvāra,
105 Abolition of Forced Labour Convention, 1957,
1957,gada 25,jūnija Starptautiskās Darba organizācijas konvencija Nr, 105 "Par piespiedu
darba izskaušanu" - pievienošanās ar 1990,gada 4,maija deklarāciju; spēkā no 1993,gada
27,janvāra,
111 Discrimination (Occupation and Employment) Convention, 1958,
131 Minimum Wage Fixing Convention, 1970,
1970,gada 22,jūnija Starptautiskās Darba organizācijas konvencija Nr,131 "Par minimālās
algas noteikšanu" - pievienošanās 1993,gada 12,janvārī; spēkā no 1994,gada 8,marta,
138 Minimum Age Convention, 1973,
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141 Rural Workers’ Organizations Convention, 1975,
142 Human Resources Development Convention, 1975,
1975,gada 23,jūnija Starptautiskās Darba organizācijas konvencija Nr, 142 "Par dabaspēku
resursu attīstību" - pievienošanās 1993,gada 12,janvārī; spēkā no 1994,gada 8,marta,
143 Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975
155 Occupational Safety and Health Convention, 1981,
gada 22,jūnija Starptautiskās Darba organizācijas konvencija Nr,155 "Par darba drošību un
darba vidi" - pievienošanās 1994,gada 15,jūnijā; spēkā no 1995,gada 25,jūlija,
169 Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989,
182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999,
ILO Code of Practice on Safety and Health in Forestry Work (ILO 1998)
Recommendation 135 Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970,
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