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Par Latvijas zemi un tās izmantošanu



Mežs un 5. klases matemātika, Latvija, 2019. gads



Vai mums ar Latvijas zemes izmantošanu 
cilvēku dzīvošanai Latvijā viss ir labi?



Latvijas mežaudžu platība, NFI III cikla dati, www.silava.lv

Mežs ir ekosistēma visās tās attīstības stadijās, kur galvenais organiskās masas ražotājs ir koki, kuru
augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz piecus metrus un kuru pašreizējā vai potenciālā vainaga
projekcija ir vismaz 20 procentu no mežaudzes aizņemtās platības (Meža likuma 1. panta 34. punkts)

II cikls III cikls Izmaiņas

kopējā meža platība 3189 ± 0.80 % 3233 ± 0.79 % 45

kopējā priežu mežu platība 870 ± 1.99 % 851 ± 2.02 % -19

kopējā egļu mežu platība 572 ± 2.52 % 606 ± 2.45 % 34

kopējā bērzu mežu platība 896 ± 1.96 % 888 ± 1.97 % -7

kopējā baltalkšņu mežu platība 313 ± 3.49 % 330 ± 3.39 % 17

kopējā apšu mežu platība 257 ± 3.87 % 266 ± 3.79 % 9



Augošu koku krāja Latvijas mežaudzēs, NFI III cikla dati, www.silava.lv

II cikls III cikls Izmaiņas

kopējā augošu koku krāja mežā 663 ± 1.14 % 679 ± 1.15 % 16

kopējā augošu koku krāja priežu mežos 226 ± 2.40 % 224 ± 2.47 % -2

kopējā augošu koku krāja egļu mežos 123 ± 3.09 % 132 ± 3.03 % 9

kopējā augošu koku krāja bērzu mežos 158 ± 2.54 % 161 ± 2.57 % 3

kopējā augošu koku krāja baltalkšņu mežos 41 ± 4.34 % 42 ± 4.33 % 1

kopējā augošu koku krāja apšu mežos 61 ± 5.15 % 63 ± 5.14 % 2



Augošu koku krāja mežos, kuros valdošās sugas vidējais koks 
sasniedzis galvenās cirtes parametrus un kuros atļauta galvenā cirte

Mežaudzes, kurās kokaudzes augušas līdz galvenās 
cirtes vecumam un kurās atļauta galvenā cirte 

Valdošā suga
MRM 

II cikls, 
milj. m3

MRM 
III cikls, 
milj. m3

Izmaiņas, 
milj. m3

Priede 49.9 54.5 4.7

Egle 26.8 30.1 3.3

Bērzs 24.2 30.1 5.9

Baltalksnis 40.9 41.6 0.8

Apse 44.9 45.8 0.8

Kopā visas 
sugas

198.1 215.9 17.8

Par galvenās cirtes vecumu jaunākas mežaudzes, 
kurās kokaudzes augušas līdz galvenās cirtes 
caurmēram un kurās atļauta galvenā cirte 

Valdošā 
suga

MRM 
II cikls, 
milj. m3

MRM 
III cikls, 
milj. m3

Izmaiņas,
milj. m3

Priede 24.3 26.9 2.6

Egle 17.3 16.3 -1.0

Bērzs 18.7 19.5 0.7

Kopā visas 
sugas

60.4 62.7 2.4

Kopā Latvijā 278,6 milj. m3

Kopā izmaiņas pēdējos 5 gados  +20,2 milj. m3



Mežu platība Latvijā, kuros valdošās sugas vidējais koks sasniedzis 
galvenās cirtes parametrus un kuros atļauta galvenā cirte

Mežaudzes, kurās kokaudzes augušas līdz galvenās 
cirtes vecumam un kurās atļauta galvenā cirte

Valdošā 
suga

MRM 
II cikls, 

tūkst. ha

MRM 
III cikls
tūkst. ha

Izmaiņas, 
tūkst. ha

Priede 131.7 139.5 7.8

Egle 73.1 77.9 4.7

Bērzs 83.0 97.2 14.2

Baltalksnis 310.6 327.9 17.3

Apse 104.7 99.3 -5.4

Kopā visas 
sugas

770.9 811.4 40.5

Par galvenās cirtes vecumu jaunākas mežaudzes, 
kurās kokaudzes augušas līdz galvenās cirtes 
caurmēram un kurās atļauta galvenā cirte 

Valdošā 
suga

MRM 
II cikls, 

tūkst. ha

MRM 
III cikls
tūkst. ha

Izmaiņas, 
tūkst. ha

Priede 75.5 78.9 3.4

Egle 53.7 49.6 -4.2

Bērzs 69.3 68.2 -1.0

Kopā visas 
sugas

198.5 196.7 -1.8

Kopā Latvijā 1008,1 tūkst. ha jeb 31,2% no Latvijas mežaudžu platības  
Kopā izmaiņas pēdējos 5 gados +38,7 tūkst. ha



Latvijas meži – ko mēs par tiem zinām?

Latvijas mežos, kokiem augot, gadā rodas 26,8 miljoni kubikmetri matērijas, 
ieskaitot mizu un galotnes . Cilvēki nocērt vai nozāģē 17,6 miljonus. Pārējos veidos 
dzīvi pabeidz 6,0 miljoni. Pāri paliek un mežā krājas 3,2 miljoni

Latvijā cilvēki ik gadus kokus cērt 4,6% no meža platības, t.sk. <1,4% vienlaidus 
atjaunošanas cirtē, 2,6% - kopšanas cirtē, pārējos gadījumos infrastruktūras 
uzturēšanai un atsevišķu koku veidā pašpatēriņam

Latvijā meža zemes (ieskaitot cirsmas, purvus, meža infrastruktūru) aizņem ap 
55% no valsts teritorijas, no tām mežaudzes  ̶ 52% no valsts teritorijas

Latvijā mežā koksnes resursi ir 745 milj.m3, no tiem 681 milj. m3 dzīvi koki un 64 
milj.m3 atmiruši



Vai mēs zinām, cik daudz koku ir Latvijā?

Latvijas mežos aug 6 843 977 334 koki 
(ar nenoteiktību 1,42% jeb +/- 97 132 393)



Bet vai mums ar Latvijas zemes izmantošanu cilvēku 
dzīvošanai Latvijā tomēr ir viss labi?



Vairāk nekā pusē mežu, ko mežsaimnieku iespējām savulaik 

atstājuši lauksaimnieki un pilsētnieki, izcirzdami pārējos savām vajadzībām, 
koku normālu audzēšanu ietekmē ūdens.

Ūdens ietekmes savaldīšanai nepieciešama mežu hidrotehniskā uzlabošana 
jeb meliorācija, ūdeni kustinot, ko nodrošina:

• pati Meža māte ar urgām, tērcēm, strautiem, upītēm;

• cilvēki ar seklo grāvju tīklu.

Līdzīgi kā cilvēka asinsrites sistēma, arī sekmīgs grāvju un 
tērču tīkls mežā nodrošina normālus dzīvības procesus, 
kādēļ tā kvalitāte ir absolūta prioritāte.

Sensenos laikos, protams, cilvēku sabiedrība sekmīgi iztika 
bez asinsvadu ķirurģijas un holesterīna mazināšanas 
pakalpojumiem, tāpat kā mežs iztika bez grāvjiem. 

Nekāda liela nelaime nenotika.



MC un MMS uzdevumu izpildes nobīde

Plāns

Vides 
apseko-
šana, 

servitūti

TN no 
VVD 
u.c.

Projek-
tēšana

Būvniecība

Plāna 
korekcija

Vai Jūs zināt, cik reizes profesionālam mežkopim jādodas uz kādu no vides dienestiem, lai 
saņemtu atļauju un mazu zīmodziņu, lai drīkstētu mežā atjaunot (renovēt) asinsrites sistēmu?



Bet kāpēc vēl mums ar Latvijas zemes izmantošanu cilvēku 
dzīvošanai Latvijā tomēr nav viss labi?



Kā Latvijā veicas priežu mežiem?

Galvenās cirtes caurmērs 
damaksnī, šaurlapju ārenī un kūdrenī
(kopš 2000):

Priedei 39 cm
Eglei 31 cm

Vai nu zinātnieks, vai trakais.

Kurš cilvēks izvēlētos damaksnī stādīt priedes?

Normāls cilvēks neizvēlētos.

2020. gada iecere

Priedei 30 cm
Eglei 26 cm



Bet vai Jūs zināt, kā Latvijā veicas aļņiem?

Priežu mežu kroplīgā vecumstruktūra ir tiešs, kliedzošs cilvēku neizdarības piemērs, 
mežsaimniecību cenšoties pielāgot aļņiem un negribot (nespējot?) sakārtot vērtību sistēmu. No 
šādiem piemēriem būtu labi, ja varētu mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties.  
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Vai Jūs zināt, kurš ir viens no lielākajiem mītiem 
par Latvijas mežu un mežsaimniecību?

Tas, ka cilvēks, atjaunojot un kopjot mežu, neredz sava darba rezultātus.

Mīts ir radījis:

• normatīvās mežsaimniecības sindromu un slogu – cilvēkus atjaunot un kopt mežu 
jāpiespiež ar spēka metodēm

• veidojis sabiedrībā izpratni par mežsaimniecību kā iegūstošo rūpniecību –
cilvēki par savu misiju nereti uzskata ierobežot un apkarot meža izciršanu



Ilglaicīgie mežaudžu audzēšanas izziņas pētījumi Gulbenes novadā –
ko mums māca notikumi pēdējo teju 30 gadu laikā?



Nsāk. 30 000 

(nekopta audze)

Nsāk. 3 000 
(vārgi kopta)

Nsāk. 1 500
(intensīvi kopta)

2018. gadā veikta krājas kopšanas cirte, saglabājot 700 kokus uz ha

Mnocirstā 78 m3/ha
t.sk. lietkoksne 28 m3/ha

Mpaliek. 186 m3/ha
Dpaliek. 17,3 cm

Mpaliek. 184 m3/ha
Dpaliek. 17,3 cm

Mpaliek. 242 m3/ha
Dpaliek. 19 cm

Mnocirstā 92 m3/ha
t.sk. lietkoksne 36 m3/ha

Mnocirstā 77 m3/ha
t.sk. lietkoksne 28 m3/ha

Nepareizi izdarot darbu un ieguldot naudu, mēs to izniekojam, bet 

izdarot to pareizi jeb gudri  ̶ izaudzējam bērzu mežu pārskatāmā un 
tveramā cilvēka dzīves laikā

1991. gadā veikti ieguldījumi bērza jaunaudžu kopšanā



Vai mēs zinām, cik daudz un kādi meži Latvijā būs nākotnē?



Meža kokaudžu augšanas gaitas prognozēšana un modelēšana

LVMI Silava prioritāte – augšanas gaitas prognožu 
sistēmas izveide uz zinātniskās informācijas bāzes:

1. LVMI Silava radīto zināšanu pamatojumam
2. No meža struktūras atkarīgo rādītāju aprēķinam (SEG modeļi u.c.)
3. Stratēģisko lēmumu pieņemšanai par Latvijas meža resursu 

apsaimniekošanu

Kokaudžu meža elementu stāvokļa un augšanas gaitas augšanas gaitas sakarību aproksimācija, balstot uz:

– pārmērīto MSI parauglaukumu datu bāzi

– citos pētījumu projektos iegūtu lauku datiem, piem., pāraugušu audžu struktūra, stumbra analīžu dati, 
meža selekcijas izmēģinājumu objekti

– no jauna iekārtotu dažādas intensitātes kopšanas ciršu parauglaukumu objektu sērijas priedes, egles un 
bērzu audzēs – 72 objekti ar 3-4 dažādas intensitātes kopšanas pakāpēm un atbilstošiem kontroles 
parauglaukumiem.



Ko mēs nezinām, lai precīzi prognozētu koku augšanas gaitu 
turpmākos 100 gadus? 

• Mēs nezinām

– kādi turpmākajos 100 gados būs vismaz 24 Saeimas velēšanu rezultāti, kādas būs valsts kā meža īpašnieka 
vēlmes pēc labumiem no sava īpašuma un, līdz ar to, politiski lēmumi +/-

– kādas būs ikgadējās koksnes cenas globālajā tirgū, kas motivēs Latvijas meža īpašniekus pieņemt lēmumu 
par koku ciršanu

– kāda būs riska faktoru ietekme uz Latvijas mežiem (vētras, sausums (ugunsgrēki), kaitēkļu invāzija, meža 
zvēru bojājumi jaunaudzēs utt.) 

• Mēs nezinām, cik daudz cilvēki nocirtīs mežu ikvienā no turpmākajiem 100 gadiem:

– 6000 ha papildus (papildus vienu ’’Liepāju’’)

– 1670 ha papildus (papildus ’’Cēsis’’)

– 30 000 ha uzreiz papildus (veselu ’’Rīgu’’)

– varbūt cirtīs mazāk (papildus divus Plāčus), jo pēc Koku ciršanas noteikumu izmaiņām būs 10 reizes dārgāk 
jāmaksā par atjaunošanu, bet mežs cilvēkiem kļūs par arvien mazāk būtisku ienākumu avotu.

Bet kaut kāds ciršanas apjoms mums ir jāpieņem, lai rēķinātu.



Modelētās audžu kopas vecuma un caurmēra izmaiņas 
100 gadu periodā

Piedāvāto galvenās cirtes caurmēra izmaiņu un 
atjaunošanas nosacījumu izmaiņu ietekmē 
mežaudžu vidējais vecums būtiski nemainīsies

Piedāvāto galvenās cirtes caurmēra izmaiņu un 
atjaunošanas nosacījumu izmaiņu ietekmē 
mežaudžu vidējais caurmērs būtiski nemainīsies



Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ’’Silava’’

>180 darbinieki, t.sk. 

– 39 zinātņu doktori, t.sk. 29 jaunie zinātnieki

– 16 vadošie pētnieki, 28 pētnieki, 62 zinātniskie asistenti

– ap 50 inženiertehniskie darbinieki

– 10 administratīvie darbinieki

…
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Latvijas mežzinātnes diena ’’Mežs un mežkopība mainīgā klimatā’’

2019. gada 7. novembrī Jaunkalsnavā

>160 dalībnieki



Starptautiska hibrīdā konference 
’’Zināšanās balstīta meža nozare II’’ 

(Science Based Forest Sector II) 
Rīgā, 2021. gada 26.-28. janvārī



PALDIES PAR UZMANĪBU!!


