
SIA «Rīgas meži»

 Rīgas pilsētai pieder meža īpašumi kopš 1225. gada

 Rīga ir lielākā mežu īpašniece Eiropas galvaspilsētu vidū

 Kopējā īpašumu platība – 61 726,5 ha

 SIA «Rīgas meži» pilnībā pieder Rīgas pilsētas 
pašvaldībai

 Dibināts 2007.gadā kapitālsabiedrības (SIA) statusā

 Uzņēmumā strādā vairāk kā 400 darbinieku

 Uzņēmums apsaimnieko gan pilsētai piederošos mežus, 
gan arī parkus un skvērus pilsētā

 SIA apgrozījums 2019. gadā – 16,82 milj. EUR 
(2012.gadā – 4 milj. EUR)



SIA «Rīgas meži» struktūra



SIA «Rīgas meži» darbības sfēras

 Rīgas pilsētai piederošo meža īpašumu 
apsaimniekošana 

 meža stādāmā materiāla audzēšana 
(Kokaudzētava «Norupe»)

 mežizstrāde

 koksnes pārstrāde (Kokzāģētava «Norupe»)

 Rīgas pilsētas dārzu un parku apsaimniekošana 

 kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" 
uzturēšana,  kultūras un sporta pasākumu 
organizācija

 dabas parku, rekreācijas objektu, 
kultūrvēsturisku pieminekļu uzturēšana 



SIA «Rīgas meži» darbības sfēras

 Rīgas pilsētai piederošo meža īpašumu 

apsaimniekošana 
- Kopējā platība 61 726,5 ha,  t.sk. 4601,6 ha meža Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā

- veicamie darbi: apsaimniekošana, meža atjaunošana, jaunaudžu kopšana, 

meža apsardzība, atkritumu izvešana, meliorācijas sistēmu uzturēšana u.c.



SIA «Rīgas meži» darbības sfēras

 Meža stādāmā materiāla audzēšana 
(kokaudzētava «Norupe»)

- 2,5 miljoni stādu gadā

- t.sk. 1,3 mlj. stādu – savu mežu atjaunošanai (ik gadu atjaunoti 
400-450 ha meža), 1,2 mlj. stādu – brīvajā tirgū mežu atjaunošanai 
privātajiem mežu īpašniekiem un eksportam

- Meža sēklu plantācijas (priede, egle, bērzs, melnalksnis u.c.)



SIA «Rīgas meži» darbības sfēras

 Mežizstrāde un apaļkoku tirdzniecība 
- mežizstrādes apjoms 2019. gadā – 205 000m3

- uzņēmums veic mežizstrādi saviem spēkiem, izmantojot modernu 
meža tehniku, kā arī iepērkot mežizstrādes darbus kā pakalpojumu

- koksnes tirdzniecība – sagatavotu un pievestu apaļkoku izsoles



SIA «Rīgas meži» darbības sfēras

 Koksnes pārstrāde (kokzāģētava «Norupe»)
- Zāģētavas ikgadējā pārstrādes jauda 2019. gadā – 62 869 m3

- Ēvelētu un žāvētu zāģmateriālu un mēbeļu sagatavju ražošana un pārdošana 

(t.sk. sagataves tiek  ražotas IKEA mēbelēm)



SIA «Rīgas meži» darbības sfēras

 SIA «Rīgas meži» darbība  dabas parku 
apsaimniekošanā, «Zaļā klase»

- dabas vērtību sargāšana, dabas daudzveidības veicināšana

- purva laipu, koka celiņu, atpūtas vietu, skatu platformu būvniecība un 

uzturēšana (Cenu tīreļa laipa, Piejūras dabas parks, Beberbeķu dabas parks 

u.c.)

- kultūrvēsturisku objektu uzturēšana un atjaunošana (Ziemassvētku kauju 

atceres vietas u.c.)
- vides izglītības projekts «Zaļā klase» par meža nozari un vides aizsardzību



SIA «Rīgas meži» darbības sfēras

 Rīgas dārzu un parku apsaimniekošana
- apsaimniekošanā 116 dārzi, parki, skvēri un alejas ar kopējo platību 306,8 ha

- divi apsaimniekošanas iecirkņi – Rīdzenes un Pārdaugavas

- apsaimnieko arī Mežaparku, Lielos kapus, Jēkaba kapus

- veic ārpakalpojumu, piemēram, Lucavsalas labiekārtošana, koku stādījumi 

gar ielām



Rīgas pilsētas meža īpašumu 

izvietojums



Pilsētas mežu pārvaldība

Pilsētas mežu pārvaldība ir atsevišķa 
mežsaimniecības nozare, kuras mērķis ir pilsētas 
mežu resursu apsaimniekošana un kultivēšana 
pilsētas sabiedrības fizioloģiskās, sociālas un 
ekonomiskās labklājības celšanai. Tajā ietilpst arī 
pilsētas iedzīvotāju izglītošana par mežu lomu 
pilsētā un tās apkārtnē. Tā ir multiorganizatoriska
sistēma, kas ietver pašvaldības ūdenstilpnes, 
savvaļas dzīvnieku dzīvotnes, atpūtas iespējas brīvā 
dabā, ainavas konstrukcijas elementus, pašvaldības 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un koksnes 
ražošanu.



Svarīgākie faktori pilsētas meža 

resursu pārvaldībā

 pilsētas mežu pārvaldībā būtiski ir gan 

nacionālie, gan vietējie normatīvie 

dokumenti;

 gan plānošanā, gan lēmumu pieņemšanā 

nozīmīga loma ir sabiedrības līdzdalībai;

 būtiska ir apkaimju NVO darbība;

 svarīgas ir gan sociālās, gan vides funkcijas, 

mazāk svarīga ir dabas aizsardzība un koksnes 

ražošana.



Pilsētas meža resursi

Pilsētas meža resursus iedala pēc to izcelšanās 

un izmantošanas:

 bioloģiskie,

 rekreācijas;

vai pēc to funkcijām:

 sociālās funkcijas nodrošinošie;

 vides funkcijas nodrošinošie;

 ražošanas funkcijas nodrošinošie.



Ieguvumi no pilsētas meža resursiem

Sociālie 

ieguvumi

Rekreācijas iespējas, dzīves un darba vides 

pilnveidošana, ietekme uz fizisko un garīgo 

veselību, zaļo zonu kultūrvēsturiskās vērtības

Estētiskie un 

arhitekturālie 

ieguvumi

Dažādu krāsu, faktūru, formu un blīvumu ainavu 

variācijas, koku sezonalitāte un dinamika, ierobežoti 

atklātas platības, apzaļumotas teritorijas

Klimatiskie 

ieguvumi

Vēsums, vēja ietekmes mazināšana, ietekme uz 

pilsētas temperatūras un mitruma režīmu, gaisa 

piesārņojuma mazināšana, trokšņu mazināšana, 

spilgtas tiešas un atstarotas gaismas ietekmes 

mazināšana, plūdu un erozijas kontrole

Ekoloģiskie 

ieguvumi

Floras un faunas aizsargājamās teritorijas pilsētas 

robežās

Ekonomiskie 

ieguvumi

Ienākumi no materiāliem ar tirgus vērtību –

koksne, ogas, sēnes u.t.t., palielināta īpašumu 

vērtība, tūrisms



SIA «Rīgas meži» Rīgas mežniecības 

apsaimniekojamā teritorija

Pašvaldība Zemes gabalu 

apsaimniekošanas 

pamats

Platība, ha Zemes gabalu 

skaits
Uzskaites Meža zeme Mežs

Rīgas pilsēta Zemes SIA „Rīgas 

meži” pamatkapitālā

7.65 7.65 7.64 1

Jūrmalas pilsēta 355.79 318.29 274.94 35

Babītes novads 381.90 380.39 370.08 23

Kopā 745.34 706.63 652.66 59

Rīgas pilsēta Zeme apsaimniekošanā

saskaņā ar līgumu Nr. RD-

19-1115-lī

4464.12 4464.12 4365.75 387

Rīgas pilsēta 

(Mežaparks)

Zeme apsaimniekošanā

saskaņā ar līgumu Nr. RD-

17-1043-lī

343.44 343.44 343.44 6

Jūrmalas pilsēta Zeme apsaimniekošanā

saskaņā ar līgumu Nr. RD-

19-1115-lī

9.99 9.21 9.21 1

Jūrmalas pilsēta Zeme apsaimniekošanā

saskaņā ar līgumu Nr. RD-

19-331-lī

313.79 289.20 236.58 46

Kopā 5131.34 5105.97 4954.98 440

Pavisam 5876.68 5812.60 5607.64 499



Zemju iedalījums SIA «Rīgas meži» Rīgas 

mežniecībā

Mežs
95,42%

Meža 
infrastruktūra

0,90%

Purvi
1,11% Citas meža zemes

1,48%

Nemeža zemes
1,09%



SIA «Rīgas meži» Rīgas mežniecības 

mežaudžu iedalījums meža tipos
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SIA «Rīgas meži» Rīgas mežniecības 

iedalījums pēc valdošās koku sugas

Priede; 4879,33; 
87,10%

Egle; 19,67; 0,35%

Bērzs; 473,45; 8,45%

Melnalksnis; 155,26; 
2,77%

Papele; 16,95; 0,30%

Baltalksnis; 23,25; 
0,42%

Pārējās sugas; 34,3; 
0,61%



SIA «Rīgas meži» Rīgas mežniecības 

priežu audžu vecuma struktūra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 45,6 164,4 309,3 819,7 1248,8 601,2 463,8 215,3 327 107,8

2017 67,19 172,18 252,48 853,96 1057,8 955,55 609,51 337,84 279,19 293,63
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Ilgtspējīga meža resursu pārvaldība 
(„NeighbourWoods” projekts)

Pilsētas 

meža resursi
Plānošana Projektēšana

Apsaimniekošana

Modelēšana

Pašvaldības un valsts iestādes Nevalstiskās 

organizācijas

Uzņēmēji Iedzīvotāji un to grupas

Ekonomiskie Kultūrvēsturiskie Vides Sociālie

FAKTORI

DALĪBNIEKI



Galvenās organizatoriskās 

problēmas

 novēlota iedzīvotāju iesaistīšanās meža 

apsaimniekošanas procesos,

 nepietiekošs iedzīvotāju vides izglītības un apziņas 

līmenis,

 esošām rekreācijas slodzēm neatbilstošs mežu un meža 

parku labiekārtojuma līmenis,

 nepietiekami efektīva pilsētas atkritumu savākšanas 

sistēma, kā rezultātā notiek pilsētas mežu piesārņošana.



Galvenās saimnieciskās problēmas



Galvenās meža apsaimniekošanas 

problēmas Rīgas pilsētā

 liels pieaugušu un pāraugušu mežaudžu 
īpatsvars;

 liels invazīvo sugu (vārpainā korinte 
Amelanchier spicata, parastā kļava Acer 
platanoides u.c.) aizzēlums mežaudzes 
apakšējos stāvos.







Paldies!

Uldis Gaiss

SIA «Rīgas meži» Rīgas mežniecības mežzinis


