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Saturs:

• Kokrūpniecības vēsture un nākotne: izmantotās tehnoloģijas un 
inovācijas, kas radušās nozarē;

• Zemes izmantošanas efektivitāte, tostarp plānošana lauku reģionos 
(mežsaimniecības kontekstā);

• Ieskicēt nākotnes iespējas jaunajiem zinātniekiem, izmantojot nozares 
inovācijas.

• Mērķis: uzskatāmi parādīt, ka meža nozarē ir vieta zinātnei, 
inovācijām un jaunākajām tehnoloģijām, ar kuru palīdzību varam 
palielināt kā mežu pieaugumu, tā mežu kapitāla vērtību.



Meža vērtība, meža produkti un 
pakalpojumi

http://www.fao.org/

Augu produkti

Dzīvnieku produkti

Pakalpojumi
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Meža vērtība, meža produkti 
un pakalpojumi



http://www.musnaz.org/docents/2016_Prehistoric_Foods_Menu.html

Cilvēces atkarība no meža ekosistēmas produktiem 
un pakalpojumiem

Cilvēce mainās, bet nemainīgs ir pieprasījums pēc meža produktiem un ekosistēmas pakalpojumiem 

http://www.musnaz.org/docents/2016_Prehistoric_Foods_Menu.html




Mainoties cilvēcei,  mainās meža un koka nozīme cilvēces 

attīstībā un vēsturē...

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?title=100340_1.gif

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?title=100340_1.gif


Kuģu būvēšana – Kurzemes hercogistes varenuma pamats kopš 
1638 gada Ventspilī, tā laika lielākajā kuģu būvētavā Kurzemē 
tika uzbūvēti 44 kara un 79 tirdzniecības kuģi)

https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%93kabs_Ketlers
https://www.ventasbalss.lv/zinas/brivosta/35341-kugu-buvnieciba-hercoga-jekaba-laika

https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%93kabs_Ketlers
https://www.ventasbalss.lv/zinas/brivosta/35341-kugu-buvnieciba-hercoga-jekaba-laika


Juris Emsiņš. Koks Latvijas valsts un tautas dzīvē. S.b.Šalkone 2014.

(1857-1930)

https://www.ventasbalss.lv/zinas/brivosta/26888-ventspils-vareja-lepoties-ar-saviem-kugiem

https://saulkrasti.lv/novadpetnieciba/kugu-buve-jubileja/

Pirmā kuģu būvētava Rīgā minēta 1442.gadā

Kuģu būvēšanai tika izmantoti vietējie koksnes resursi

https://www.ventasbalss.lv/zinas/brivosta/26888-ventspils-vareja-lepoties-ar-saviem-kugiem
https://saulkrasti.lv/novadpetnieciba/kugu-buve-jubileja/


Kokogļu ražošana, metalurģijas attīstības pamats kopš seniem laikiem. 
Latvijas mežos saglabājušās kokogļu sārtu vietas kā nelieli uzkalniņi 0.5-1m. 
To skaits mērāms tūkstošos.

P.Boķis. Kokogļu ražošana sārtos. Meža dzīve. Rīga 1937.



Koka lidaparāti

http://www.laikmetazimes.lv/2015/02/16/12886/

1912.Gadā Jelgavā Jānis Steglavs uzbūvēja pirmo 
koka lidaparātu, 
Kas bija izgatavots no saplākšņa. Lidaparāts 
uzrādīja tam laikam teicamas ātruma īpašības.
Kopš 1936.gada rūpnīca VEF uzsāka K.Irbīša
projektēto lidmašīnu ražošanu, kuru korpuss tika 
veidots no saplākšņa;

http://www.laikmetazimes.lv/2015/02/16/12886/


https://www.la.lv/otro-roku-mebeles-iecienitas-
idealistu-un-materialistu-vidu

https://www.melatlux.lv/lv/noma/braucieniem-pa-
latviju/3/raf-976--pieejams-ka-rekvizits-/2/

Koks plaši tika un joprojām tiek izmantots 
transporta ražošanā. Rūpnīcas RAF1959. gadā
Rīgā ražotā pasažieru autobusaRAF 976
virsbūves pamatmateriāls bija koks

https://www.la.lv/otro-roku-mebeles-iecienitas-idealistu-un-materialistu-vidu
https://www.melatlux.lv/lv/noma/braucieniem-pa-latviju/3/raf-976--pieejams-ka-rekvizits-/2/


Jaunie produkti
4.paaudzes biodegviela

1. Biogāze var ražot no bioloģiski noārdāmiem atkritumu materiāliem 
(lapas, aļģes, augu atliekas, kūdra...) Cieto blakusproduktu digestātu var 
izmantot kā biodegvielu vai mēslojumu;

2. Sinhronā gāze – oglekļa monoksīda, ūdeņraā un citu ogļūdeņražu 
maisījums tiek iegūts daļēji sadedzinot biomasu. Sinhasiķi var sadedzināt 
tieši iekšdedzes dzinējos, turbīnās vai augstas temperatūras kurināmos 
elementos

3. Etanols - Bioloģiski ražoti spirti , visbiežāk etanols un retāk propanols un 
butanols , rodas mikroorganismu un fermentu iedarbībā, visvieglāk 
fermentējot cukuru vai cietes, vai arī celulozi (kas ir grūtāk). Biobutanols
(ko sauc arī par biogazolīnu) bieži tiek apgalvots, ka ar šo produktu var 
aizstāt benzīnu, jo to var izmantot tieši benzīna motorā.

4. Cietais biokurināmais – granulas, torificetā koksne



Meža produktu ķīmiskā pārstrāde

• Betulīns – kosmētikā, farmācijā, pārtikas industrijā

• Skuju ekstrakts – augu aizsardzības līdzeklis

• Skuju pārstrādes produkti - veselības dzērieni, 
ēteriskās eļļas, krēmi

https://www.biolat.lv/lv/produkti/skuju-
ekstrakts/

https://www.biolat.lv/lv/produkti/skuju-ekstrakts/


Koksnes produktu attīstība

• Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana

• Koksnes materiālu aizsardzība

• Koksnes materiālu ekspluatācijas īpašību izpēte

• Ražošanas tehnoloģisko procesu un produktu attīstība

http://www.kki.lv/

http://e-koks.lv/lv/

http://www.mf.llu.lv/



https://www.lvm.lv/ https://www.la.lv/latvija-buves-koka-augstceltnes

https://woodpanelhouses.eu/lv/koka-panelu-majas/
https://www.geelearning.eu/wp-content/uploads/2018/08/Latvijas-Finieris-prezentacija.pdf

Koksnes produktu pielietojums

Masīvkoka tilts Tērvetē Koka augstceltnes

Koka paneļu ēkas



Meža nozares loma Latvijas ekonomikā:
https://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/latvijas-meza-nozare

https://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/latvijas-meza-nozare




luke.fi



LATVIJĀ MEŽS TIEK APSAIMNIEKOTS!



LATVIJĀ MEŽS TIEK APSAIMNIEKOTS!
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Amatas augštece un Kosas ezers tagad. Kādreizējo 

lauku vietā mežs...

Amatas augštece, Kosas ezers 1940tajos. Skatīt lauku

un meža attiecību toreiz un tagad.



Vidzemes augstiene netālu no Vestienas. Kādreizējo 

lauku vietā mežs...
Vidzemes augstiene netālu no Vestienas 1940tajos. 

Skatīt mežu daudzumu un struktūru salīdzinājumā ar 

tagadējo.
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Kopējā koksnes krāja Latvijas mežos, milj. m3

Kopš 1924. gada meža platība palielinājusies 
1.9 reizes,
bet tajā augošā koksnes krāja 3.8 reizes. Tie ir 
mežkopju darba augļi!



Koksnes resursu vērtība laikā ir stabila. Koksne ir 
mūsu atjaunojamais zelts, kura vērtība pieaug

https://www.measuringworth.com/calculators/uscompare/relativevalue.php

http://www.barikadopedija.lv/raksti/493843 Arv. Kalniņš. Zāģētavas un ar tām apvienojamās kokrūpniecības nozares. Rīga, Latvijas universitāte 1940
LVM monitoringa dati

21.31

24.99
26.43

15.17

VIDĒJĀ CENA 1937. VIDĒJĀ CENA 2017. GALVENĀ CIRTE 2017. KRĀJAS KOPŠANAS 
CIRTE 2017.

Koku vidējās cenas cirsmās,€/m3

https://www.measuringworth.com/calculators/uscompare/relativevalue.php
http://www.barikadopedija.lv/raksti/493843
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Kokaudžu vidējā krāja uz meža zemju platību
Latvijā, m3ha-1
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m3ha-1

Cilvēku neietekmētā, neapsaimniekotā mežā vidējā krāja ir 50-80 m3ha-1



Piemēram: LVM meža resursu dinamikas prognozes atbilstoši apstiprinātajiem galvenās  cirtes 
apjomiem

Rezerves 
fonds
(neizmantotās 
rezerves)

NEIZMANTOTĀS REZERVES VALSTS BUDŽETS

2018. gada valsts budžeta ieņēmumi 

plānoti 8,75 miljardu eiro apmērā, bet 

izdevumi - 8,95 miljardu eiro 

apmērā. Maksimālais valsts parāds
2018. gada beigās plānots 10,25 miljardu
eiro apmērā. IKP prognoze 2018. gadam
noteikta 28,359 miljardu eiro
apmērā. Kopumā 2018. gadā IZM resorā 
izdevumi paredzēti 395,453 miljonu eiro 
apmērā. Savukārt mērķdotācijas 
pašvaldībām apmērs 2018.gadā paredzēts 
349,904 miljonu eiro apmērā.

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/pienemts-valsts-
budzets-2018.-gadam-14185516
https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/ministrs-nakama-gada-
budzets-izglitibas-joma-ir-labs?id=14398

• Neizmantoto rezervju krāja 194,7 milj. m3 ,
• Neizmantoto rezervju augošo koku vērtība 4.79 miljardi eiro, 
• Neizmantoto rezervju aizņemtā platība 0.799 milj.ha , jeb 25% 

no mežaudžu aizņemtās platības
• Šo rezervju ilgtspējīga izmantošana varētu dot lielu  

pienesumu Latvijas ekonomikai. Augoša koka viena eiro 
vērtībai, kokrūpniecībā tiek pievienota 6-12 eiro vērtība

Koku ciršanas 
apjomi

Kokaudžu
krāja

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/pienemts-valsts-budzets-2018.-gadam-14185516
https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/ministrs-nakama-gada-budzets-izglitibas-joma-ir-labs?id=14398


Valstī ir potenciālie ienākumu avoti valsts ekonomiskās 
un sociālās attīstības nodrošināšanai!

http://www.leta.lv/

LETA | 12. maijs 2014

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_demogr%C4%81fija



Vai Latvija pārvēršas izcirtumos un krūmājā?



Horizontālā dažādība

Vertikālā dažādība

MEŽS AINAVĀ
Jaunaudzes Vidēja vecuma 

audzes
Briestaudzes Pieaugušas audzes

Pieauguši koki

Briestaudzes
vecuma koki

Vidēja vecuma 
koki

Jaunaudzes 
vecuma koki
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Mežaudžu vecumstruktūra
(Datu avots: 2010 MSI, 1961-1988 Meža fonds )

Jaunaudzes Vidēja vecuma audzes Briestaudzes Ciršanas vecumu sasniegušas un pārsniegušas audzes

Pieaugušo audžu īpatsvara pieauguma cēloņi: 
1. Galvenās cirtes vecuma izmaiņas pēc 2000.gada;
2. 1. Latvijas Republikas laikā veiktā intensīvā mežsaimniecība
Jaunaudžu īpatsvars pieaug pateicoties intensīvākai mežsaimniecībai pēdējos 20 gados



Līdz 10 gadiem  vecas jaunaudzes klāj 
aptuveni 12% no kopējās meža zemju 
platības,
Mežaudzes ar  koku vidējo augstumu līdz 
5 m klāj 411.58 tūkst. ha

Mežaudzes ar  koku vidējo augstumu no 
5.1 līdz 10 m klāj 370.7 tūkst.ha

MSI dati 2014

Šādas audzes (jaunaudzes) nav uzskatāmas par krūmājiem!





NEKOPTA AUDZE

Zemes izmantošanas efektivitāte  17 
gadu vecās bērza audzēs

KOPTA AUDZE



Kopšanas cirtēs tiek nocirsta koksne, kas koku 
pašizretināšanās procesā nokalstu un aizietu bojā.

Nekopta audze, notiek koku pašizretināšanās Nesen izkopta audze



Latvijā uzkrājušās 

saimnieciski 

mazvērtīgas 

pieaugušo un 

pāraugušo mīksto 

lapu koku  (Apse, 

Baltalksnis) audzes 

81.16milj.m3 312.77 tk. 

ha kopplatībā (10% no 

meža zemju 

kopplatības)

40 gadīgas 
mežaudzes krāja  100 
m3/ha
Meža rente  20 
eur/ha gadā.
Augošu koku vērtība 
800 eur/ha

40 gadīgas mežaudzes 
krāja  200 m3/ha
Meža rente  100 
eur/ha gadā.
Augošu koku vērtība 
4000 eur/ha

LVMI Silava MSI dati



Latvijā mežā ir pārāk maz mirušās koksnes, kas 
apdraud bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos...

APGALVOJUMS:

Pēc https://www.daba.gov.lv/upload/File/Prezentacijas/PP_NAT-PROGR_141204_KVilks_Atmirusi_koksne.pdf

Pēc  K.Vilka datiem, vairumam reto sugu izzušanas slieksnis boreālajos mežos ir 20-30m3ha-1,bet nemorālajos 
mežos 30-50m3ha-1





Mirušās koksnes daudzuma ziņā (23.5m3ha-1) Latvija 
ir 2.vietā Eiropā aiz Slovākijas! Tās vērtība (neiegūtie 
ienākumi) ir 1.585 miljardi €!



http://new.llkc.lv/sites/def
ault/files/aktualitates/zm_a
rvids_ozols.pdf

http://new.llkc.lv/sites/default/files/aktualitates/zm_arvids_ozols.pdf


Vai ciršanas apjomi Latvijā ir pārāk lieli? Vai  
viss mežs tiks izcirsts?



Kopējie koku ciršanas apjomi Latvijas Republikā, likvīdā koksne milj. m3 (1920-
2015)

Latvijas Republika Latvijas RepublikaLatvijas PSR

Ikgadējais kopējais pieaugums 25.79 milj.m 3 (+/- 0.23 milj.m3 jeb 0.89%) (MSI 2014).
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1914. gadā  Latvijā dzīvoja 
2 552 000 iedzīvotāju, no tiem 
59.7% laucinieki

19.gs 60. gadu otrajā pusē caur Rīgu 
izveda vidēji 0.404milj.m3

kokmateriālu gadā, tad 1896.-1900. 
gadā jau 1.31milj.m3 gadā. Lielāko 
daļu šīs koksnes apjoma veidoja Rīgas 
zāģētavās sagatavotā produkcija, 
galvenokārt zāģmateriāli. Sākot ar 
1910. gadu caur Rīgas ostu vidēji gadā 
eksportēja 10 milj.m3 dažādu 
kokmateriālu.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_demogr%C4%81fija



http://www.salacgriva.lv/lat/salacgriva/muzejs/?text_id=25296

Upes bija galvenās kokmateriālu 
transportēšanas artērijas līdz 
pagājušā gadsimta 
sešdesmitajiem gadiem.



Latvijas kokapstrādes uzņēmumu izvietojums meža resursi 
un apaļkoku eksports 2010.gadā





Ikgadējo ciršanas apjomu telpiskais izvietojums (2016.gads)



Ikgadējo ciršanas apjomu telpiskais izvietojums (2001.-2016.gads)



Ikgadējo ciršanas apjomu un meža atjaunošanās telpiskais izvietojums (2001.-2016.gads)



Latvijas meža fragmentācija  būtiski nemainīsies arī turpmāk, jo tā ir bijusi līdzīga 
pēdējos 100 gadus, ja ņem vērā lauksaimniecības zemju aizaugšanu! 

Taurkalnes apkārtnes meži 1944. Taurkalnes apkārtnes meži 2016.





https://www.metsagroup.com/en/business-
areas/Pages/default.aspx

Mežizstrādes un koksnes tālākas pārstrādes rezultātā, koksnei tiek dota pievienotā vērtība, kas augoša koka 
koksnes vērtību pārsniedz  6-12 reizes...

https://www.metsagroup.com/en/business-areas/Pages/default.aspx


Nākotnes iespējas jaunajiem zinātniekiem

Jaunās paaudzes 

degvielas

Uzskaites, 

plānošanas un 

darbu izpildes 

risinājumi

Atjaunojamu, videi 

draudzīgu materiālu 

attīstība

Resursus taupošu 

tehnoloģiju lietošana 



PĒTĪJUMU TĒMU PIEDĀVĀJUMS LU
 Kokaugu dzīvotspējas monitorings un dzīvotspējas atjaunošana.

 Kokaugu - vides mijiedarbība

 Aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu daudzveidības un izplatības likumsakarības Pasaulē un Latvijā.

 Bioloģisko objektu teorētiskās un praktiskās izmantošanas iespējas vides kvalitātes novērtēšanai

 Meža piesārņojuma biodegradācijas problēmu risināšana.

 Meža resursu izmantošana mikroorganismu – rūpniecisko producentu kultivēšanā un metaboliskajā inženierijā

 Latvijā un Eiropā aizsargājamo biotopu saglabāšana laikā un telpā, ilgtspējības nodrošināšana un apsaimniekošana.

 Aizsargājamo teritoriju Dabas aizsardzības plānu pilnveidošanas iespējas

 Aizsargājamo teritoriju ilgtspējīga apsaimniekošana

 Aizsargājamo meža zemsedzes augu veģetācijas dinamika dažādos meža augšanas apstākļu tipos.

 Mikroorganismu populāciju mijiedarbības principi un mikroorganismu mijiedarbība ar augiem un dzīvniekiem dažādos meža biotopos;

 Bioloģiskās daudzveidības novērtēšanas metodes, to priekšrocības un trūkumi

 Meža putnu sugu populāciju raksturojums, to ietekmējošie faktori, aizsardzības pasākumi.

 Ainavu un biotopu stāvokļa novērtēšana un rekomendācijas apsaimniekošanas plānošanai

 Mirušās koksnes saglabāšanas mežaudzē nepieciešamības teorētiskais un praktiskais  pamatojums. Optimālais daudzums

 Bioloģiskās daudzveidības salīdzinājums apsaimniekotā un neapsaimniekotā mežā līdzīgos meža tipos.

 Kokaudzes koku dimensiju ietekme uz bioloģisko daudzveidību mežaudzē.

 Latvijas meža ainava, tās pārmaiņas iepriekšējos 200 gados. Cilvēka dabības saikne ar ainavas telpisko veidolu. Nākotnes pārmaiņu prognozes.

 Tautas mentalitāte un ainava. Pārmaiņas sabiedrībā un ainava.

 Ainavu telpisko struktūru kartēšana. Tālizpētes metožu pielietošana

 Latvijas meža augšņu kartēšana. Meža augšanas apstākļu tipu un augšņu tipu sakarības.

 Derīgo izrakteņu resursi Latvijā, to ieguves perspektīvas

 Meža nekoksnes resursu bioloģiski aktīvās vielas

 Sociālā ekoloģija un dabas aizsardzība.



Paldies par uzmanību!

D.Dubrovskis@lvm.lv


