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  ŠAJĀ NUMURĀ 

Ir virkne faktu un skaitļu, kas 

apstiprina, ka Latvija ir mežu 

zeme, un meža nozare ir kļuvusi 

par vienu no spēcīgākajiem 

tautsaimniecības balstiem. No 

vienas puses, runā par meža 

nozares veiksmes stāstu, 

piemēram, ekonomiskās krīzes 

ietekmē, no otras, sabiedrībā 

joprojām pastāv priekšstati par 

mežsaimniecību, kas nozari 

caurlūko ar negatīviem 

stereotipiem. Kāda tad ir 

mežsaimniecība Latvijā? 

 

Meži.lv uzrunāja mežzinātnieku 

un Latvijas Valsts mežzinātnes 

institūta "Silava" direktoru Jurģi 

Jansonu, kurš dalījās pārdomās 

gan par mežsaimniecības 

problēmām un iespējām Latvijā, 

gan iezīmēja nozares nākotni.  

Starp konservatīvismu, ātru peļņu 

un attīstību 

Pie Latvijas mežsaimniecības 

problēmām J. Jansons min 

profesionālo mežsaimnieku 

kūtrumu izskaidrot sabiedrībai 

mežsaimniecības nozīmību, kādēļ 

„labas lietas nereti tiek uztvertas 

negatīvi”. Tāpat, pēc 

mežzinātnieka domām, Latvijas  

meža nozare ir samērā 

konservatīva un ilgi turas pie 

dažādām priekšstatībām, nelaižot 

jaunas idejas un acīmredzamus 

argumentus.  

Turp. 5. lpp. 

 

 

 

Uz mežu ar jaunas paaudzes 
forvarderu 
Šonedēļ Latvijā gaida pirmo jaunās paaudzes 
izvedējtraktoru Komatsu 855, ko uzņēmējiem 
plānots prezentēt 22. novembrī. 

Turp. 3. lpp. 

 

 

Meža nozares eksports turpina 
priecēt 
Kamēr Zemkopības ministrijā (ZM) norit darbs 
eksporta apjomu analīzes, simtiem meža nozares 
uzņēmumu katru dienu cītīgi strādā, iepriecinot ar 
jaunākajiem datiem – augstiem eksporta rādītājiem. 

Turp. 4. lpp. 

Mežsaimniecība Latvijā 
mežzinātnieka skatījumā 

 [Article Author] 
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Kopš šā gada jūnija papīrmalkas iepirkuma 
cenās vērojama augšupejoša tendence. 
Salīdzinājumā ar novembri arī decembrī 
papīrmalkas vērtība augusi, liecina portāla 
Meži.lv informācija. 

Ja vēl jūnijā egles papīrmalkas vidējā 
iepirkuma cena bija gandrīz 21 lats par 
kubikmetru, tad decembrī tā pārsniegusi jau 
25 latu robežu un salīdzinājumā ar novembri 
palielinājusies par dažiem desmitiem 
santīmu. 

Skujas papīrmalkas vidējā iepirkuma cena no 
20 latiem par kubikmetru jūnijā pieaugusi 
gandrīz līdz 24 latiem decembrī un, tāpat kā 
egle, novembrī vēl bijusi par dažiem 
desmitiem santīmu lētāka nekā tagad. 

Ja vēl jūnijā priedes papīrmalkas vidējā 
iepirkuma cena nedaudz pārsniedza 20 latu 
robežu, tad decembrī priedes papīrmalkas 
vērtība pakāpusies līdz vairāk nekā 24 latiem 
par kubikmetru, salīdzinājumā ar novembri 
pieaugot par vairākiem desmitiem santīmu. 

 

Vienīgais papīrmalkas veids, kas saglabā 
stabilas vidējās iepirkuma cenas pēdējos 
mēnešos, ir bērza papīrmalka. Proti, bērza 
papīrmalkas vidējā iepirkuma cena 
septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī 
bijusi aptuveni 29 lati par kubikmetru. Tomēr 
arī bērza papīrmalkas cena salīdzinājumā ar 
šā gada jūniju ir pieaugusi. Jūnijā tā bija 
gandrīz 21 lats par kubikmetru.    

 

 

CENU KATALOGS 

Visi uzņēmumi, kuri iepērk kokmateriālus ir 
aicināti iesūtīt cenas, un portāls Meži.lv tās 
izvietos cenu katalogā bez maksas. 

cenas@mezi.lv  

+371 27090431 

 

 

 

Iet pa mežu divi mednieki. 
Pēkšņi viens prasa: “Redzēji?” 
“Nē.” 
“Tu ko? Nupat irbe aizlidoja!” 
Iet abi tālāk. 
Pēkšņi pirmais atkal prasa: “Redzēji?” 
“Nē!” 
“Pavisam akls esi? Zaķis aizskrēja!” 
Iet abi atkal tālāk. 
Pirmais pēkšņi atkal prasa: “Redzēji?” 
Otrs sajūtas neveikli un nolemj samelot: 
“Nu redzēju gan!” 
“Bet kāpēc tad iekāpi?”  
 

*** 
Kā ķīniski ir koks? 
- Ķeņ. 
- Divi koki? 
- Ķeņķeņ. 

- Mežs?? 
- Ķeņķereņķeņķeņ! 
 

*** 
 

Neej mežā, ja neproti apieties ar ieroci - 
teica vilks, cepdams mednieku desiņas. 
 

*** 

Ja esat apmaldījies mežā, bet nav 
kompasa – pagaidiet līdz rudenim, putni 
lidos uz Dienvidiem! 

*** 

Divi igauņi meža vidū pieklauvē pie 
mājiņas durvīm. - Sveiks, Urmas! - 
Sveiki, sveiki! - Mēs tikko ar Marko mežā 
atradām līķi un nodomājām, ka tas 

varbūt esi tu. - Kā viņš izskatījās? - Nu 
tava auguma... - Sarkanā flaneļa kreklā? 
- Nē, brūnā. - Tad tas neesmu es! 

 

*** 

Tas bija ļoti dīvains mežs - no sākuma es gāju 
pēc sēnēm, bet vēlāk viņas nāca pakaļ man. 

 

Papīrmalka 

kļuvusi vērtīgāka 

Vīri joko 
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Ls 17.00

Ls 19.00

Ls 21.00

Ls 23.00

Ls 25.00

Ls 27.00

Ls 29.00

Ls 31.00

0
1.

0
5

0
1.

0
6

0
1.

0
7

0
1.

0
8

0
1.

0
9

0
1.

10

0
1.

11

0
1.

12

Papīrmalkas vidējās cenas 05.2012 - 12.2012 

Bērzs
Skuja
Egle
Apse
Priede
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Uz mežu ar jaunas 
paaudzes forvarderu 

Latvijā sagaidīts pirmais jaunās paaudzes 
izvedējtraktors Komatsu 855, ko uzņēmējiem  
prezentēja novembra beigās. 

Mežizstrādes tehnikas gigants ”Komatsu 
Forest” spēris milzīgu soli izvedējtraktoru 
attīstībā, izveidojot jaunas paaudzes 
forvarderus  Komatsu 855 un Komatsu 865. 

 

Kā radīts Latvijas mežiem 

Komatsu 855 ir vidējas klases izvedējtraktors, 
kurš, pēc Janeka Spriča vārdiem,  ir ideāli 
piemērots Latvijas mežu apstākļiem, sākot 
no retināšanas un beidzot ar galvenajām 
cirtēm. Ar jaunu dzinēju, jaunu transmisiju, 
jaunu kabīni un veselu virkni citu jaunām 
funkcijām, jaunie izvedējtraktori ir pirmie 
jaunā Komatsu izvedējtraktoru attīstībā. 

Uzņēmumā atklāj, ka jaunaus forvarders ir ar 
kravnesību 13 tonnas.  Tas aprīkots ar jaunu 
videi draudzīgu E3 Power dzinēju, kas dod 
izvedējtraktoram lielāku jaudu. Jaunajiem 
dzinējam ir ne augsta efektivitāte, labas 
darba īpašības un augstāka degvielas 
sadegšanas efektivitāte, kā rezultātā ir 
zemāks degvielas patēriņš. 

Forvardera dzinējs aprīkots ar tehnoloģiju, ko 
sauc par SCR. Būtībā SCR tehnoloģija panāk 
slāpekļa izmešu samazinājumu ar 
katalizatora pārveidotāju aiz dzinēja izplūdes 
sistēmas un automātiski pievienojot īpašu 
šķidrumu izplūdes sistēmai, DEF (Dīzeļa 
izplūdes šķidrums). 

Jaunais dzinējs tiek optimizēts, balstoties uz 
maksimālu degvielas sadegšanas labāko 
iespējamo efektivitāti, kas samazina daļiņu 
skaitu līdz ļoti zemam līmenim. Kā tāds, ne 
dārgs daļiņu filtrs ir nepieciešams. 

Jaunais dzinējs mijiedarbojas ar jauno 
transmisijas sistēmu, kas patstāvīgi 
pielāgojas slodzei, reljefam un šķēršļiem, 
padarot Komatsu 855 par produktīvu un 
rentablu izvedējtraktoru.  

Hidrostatiskā transmisija un dīzeļa dzinējs, 
sadarbojoties viens ar otru, sniedz 
maksimālu vilces spēku.  

Tāpat izvedējtraktors  aprīkots jaunu plašāku 
kabīni. Operatora sēdeklis ir ergonomiski 
projektēts un speciāli izstrādāts meža 
mašīnām.  

 

KOMATSU 855 

 Kravnesība: 13 tonnas 
 Dzinējs: E3 Power 
 SCR tehnoloģija 
 Svars:8 riteņu – 18 900 kg 
 Platums: 6 riteņu (aizmugure) ar 

riepām 600/55x26.5 – platums 2760 
mm. 8 riteņu (priekšējais / 
aizmugrējās) ar riepām 710/45x26.5 – 
platums 2980 mm 

 

 

MĒNEŠA APTAUJA 

Kam Jūs labāk pārdotu savu 
mežu? 
 

Latvijas valsts mežiem 

 

 

 

 

 

29% 
Ārvalstu uzņēmējiem 
  

6% 
Tam, kas vairāk maksā 
  

65% 

 

  

INFORMĀCIJA PAR APTAUJU 

Aptaujā piedalījās 365 cilvēki, aptauja 
norisinājās no 22.10.2012 līdz 29.11.2012  
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Kamēr Zemkopības ministrijā (ZM) norit 
darbs eksporta apjomu analīzes, simtiem 
meža nozares uzņēmumu katru dienu cītīgi 
strādā, iepriecinot ar jaunākajiem datiem – 
augstiem eksporta rādītājiem. 

Šā gada pirmajos astoņos mēnešos Latvijas 
meža nozares eksports novērtēts 817,2 
miljonos latu, un tas ir par 5,5 % vairāk nekā 
pērn šajā pašā periodā, liecina Zemkopības 
ministrijas Meža resursu departamenta dati. 

Visvairāk eksportēta koksne un tās 
produkcija. Eksportētās produkcijas apjoms 
mērāms 711,4 miljonos latu, kas ir par 5,2% 
vairāk nekā pērn pirmajos astoņos mēnešos. 
Starp koksnes produktiem visvairāk no 
Latvijas izved zāģmateriālus, un 
salīdzinājumā ar pagājušo gadu, to eksports 
palielinājies par 5,7 %.  Pieaudzis arī 
kurināmās koksnes, kokskaidu un kokšķiedru 
plātņu, saplākšņa, nedaudz arī finiera un 
gatavās taras eksporta apjoms. 

Salīdzinājumā ar 2011. gadu koksnes un tās 
izstrādājumu eksportā šogad nedaudz tikai 
samazinājies profilētu zāģmateriālu 
izvedums, un būtiskāks ir apaļkoku eksporta 
kritums – tas samazinājies par 28,3 %. 

 

Vairāk kā pērn Latvija eksportējusi arī 
dažādus namdaru un galdniecības 
izstrādājumus – to vērtība šogad pieaugusi 
par 8,7 % %.  Būtiski pieaugusi celulozes un 
pārstrādātās makulatūras  eksporta vērtība – 
par 51 %. 

Pozitīvi vērtējams, ka gandrīz par 16,6 % 
pieaugusi mēbeļu eksporta vērtība un šā 
gada pirmajos astoņos mēnešos veido 46 
miljonus latu. Savukārt nedaudz kritusi 
eksportēto koka būvkonstrukciju vērtība – 
par 13 %. 

Izrādās, ka Latvijas meža nozares produkti 
visvairāk ir iecienīti Eiropas valstīs, īpaši 

Zviedrijā – šajā valstī nonāk gandrīz 13 % no 
Latvijas eksportētās koksnes apjoma. Tai 
seko Lielbritānija, Vācija un kaimiņvalstis – 
Lietuva un Igaunija. 

Vērtējot jaunākos eksporta datus, Finanšu 
ministrijā (FM) uzskata ka, lai arī pēdējos 
mēnešos nepārtraukti tiek gaidīta eirozonas 
valstu parādu krīzes negatīvā ietekme, 
veiksmīga eksporta tirgus struktūra un 
konkurētspējas pieaugums iepriekšējos 
gados var nodrošināt ārējās tirdzniecības 
izaugsmi arī visnotaļ sarežģītos ārējās 
ekonomiskās situācijas apstākļos. 

Tomēr, neskatoties uz pozitīvajiem datiem, 
FM norāda, ka, vērtējot eksporta 
perspektīvas, ir jāsaglabā piesardzība. 
Jārēķinās ar to, ka  situācija ārējā vidē 
joprojām saglabājas nestabila. Starptautiskā 
Valūtas fonda World Economic 
Outlookprognozes brīdina par lejupvērstiem 
riskiem ekonomikas izaugsmei, paredzot gan 
pasaules ekonomikas izaugsmes tempu 
samazināšanos, gan straujāku ekonomikas 
lejupslīdi eirozonā nekā prognozēts iepriekš. 

 

REKLĀMA 

 

 

MALKAS PASAULE 
 Sausa, skaldīta lapu koku malka 

 Mitrums līdz 20% 

 Par labu cenu 

 Iespējama piegāde 

 +371 29363462  
 

 

VERERS Ltd 
 Iepērk priedes A un 1. Šķiras 

zāģbaļķus 
 +371 29495209 
 www.vevers.lv 

 

 Sniedz baļķvedēja pakalpojumus 

 Pērk cirsmas 

 Zāģbaļķu korekta uzmērīšana 

 +371 28699456 

 www.gk.lv 
  

Meža nozares eksports turpina 

priecēt 
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Ir virkne faktu un skaitļu, kas apstiprina, ka 
Latvija ir mežu zeme, un meža nozare ir 
kļuvusi par vienu no spēcīgākajiem 
tautsaimniecības balstiem. No vienas puses, 
runā par meža nozares veiksmes stāstu, 
piemēram, ekonomiskās krīzes ietekmē, no 
otras, sabiedrībā joprojām pastāv priekšstati 
par mežsaimniecību, kas nozari caurlūko ar 
negatīviem stereotipiem. Kāda tad ir 
mežsaimniecība Latvijā? 

Meži.lv uzrunāja mežzinātnieku un Latvijas 
Valsts mežzinātnes institūta "Silava" 
direktoru Jurģi Jansonu, kurš dalījās 
pārdomās gan par mežsaimniecības 
problēmām un iespējām Latvijā, gan iezīmēja 
nozares nākotni.  

Starp konservatīvismu, ātru 
peļņu un attīstību 
Pie Latvijas mežsaimniecības problēmām J. 
Jansons min profesionālo mežsaimnieku 
kūtrumu izskaidrot sabiedrībai 
mežsaimniecības nozīmību, kādēļ „labas 
lietas nereti tiek uztvertas negatīvi”. Tāpat, 
pēc mežzinātnieka domām, Latvijas  meža 
nozare ir samērā konservatīva un ilgi turas 
pie dažādām priekšstatībām, nelaižot jaunas 
idejas un acīmredzamus argumentus.  

Vairāki meža nozares eksperti saka, ka liela 
nozares problēma ir privāto mežu īpašnieki, 
kas atbilstošu zināšanu trūkuma dēļ un 
īslaicīgā peļņā balstītu iemeslu dēļ neveicina 
kavē nozares attīstību. Attiecībā uz privāto 
mežu apsaimniekošanu Jurģis Jansons saka, 
ka nelielo meža īpašumu lielā skaita un lielā 
tā saucamo mantoto mežu īpatsvara dēļ liela 
daļa meža īpašnieku tiešām ir bez 
specifiskām mežsaimniecības zināšanām, kā 
rezultātā ļoti lielā daļā privāto mežu ir 
dominējis ātrās peļņas gūšanas princips.  
 

Savukārt par pozitīvu nozares attīstību, pēc J. 
Jansona domām, liecina Zemkopības 
ministrijas īstenotie pasākumi ar mērķi 
pilnveidot Latvijas meža nozari - meža 
īpašumu konsolidācija (kā zināms, meža 
īpašniekiem ir iespēja pārdot savu mežu 
valsts uzņēmumam ”Latvijas valsts meži”) un 
meža īpašnieku kooperācija. Tiesa, šis 
process norit lēni, tomēr iezīmē cerīgu 
nākotni. 

Vēl pie mežsaimniecības pozitīvajiem 
aspektiem pieskaitāma pati meža nozare – 

vietējā rūpniecība, kas balstās uz vietējo 
resursu izmantošanu. „Visciešākajā veidā šī 
veiksme ir saistīta ar pārdomātu meža 
politiku, ar stabilu valsts mežu 
apsaimniekošanas sistēmu un 
nesadrumstalotu nacionālo mežzinātni,” 
uzsver mežzinātnieks.  

Nākotnē – vietējās koku sugas 
un kailcirte  
Viennozīmīgi optimālais koksnes ražas 
novākšanas veids mežsaimniecībā Latvijas 
apstākļos ir neliela kailcirte, saka Jurģis 
Jansons. „Kailcirte jeb jaunā meža 
audzēšana atklātā platībā ir vienīgais veids, 
kā Latvijā var audzēt priedes, bērzus, apses 
un alkšņus.”  

Lai gan ar kailciršu saimniecību veiksmīgi 
var audzēt arī egļu mežus, otra meža 
ciršanas pieeja - izlases cirte -, kura Latvijā 
izsenis pazīstama egļu mežos, ir 
piemērotāka. Jurģis Jansons saka, ka egle ir 
vienīgā ar izlases cirtes pieeju audzējamā 
vietējā koku suga.  Savukārt izlases cirtes 
slavināšana un kā ‘’pozitīvas’’ alternatīvas 
pretnostatījums tradicionālajai 
mežsaimniecībai, pēc Jurģa Jansona 
domām, ir utopija un cilvēku maldināšana. 
„Latvijas meža nozarei ikgadus 
nepieciešamos divpadsmit miljonus 
kubikmetru koksnes ar izlases cirtēm nav 
iespējams iegūt, to nevajag ne apspriest, ne, 
nedod Dievs, mēģināt,” piebilst 
mežzinātnieks.  

Visbeidzot Jurģis Jansons norāda, ka Latvijas 
mežsaimniecībā vislabāk ir audzēt vietējo 
koku sugu vietējās izcelsmes mežaudzes, 
kuras atjaunotas ar dabiskajai meža attīstībai 
raksturīgiem paņēmieniem. 

 

Mežsaimniecība Latvijā 

mežzinātnieka skatījumā 
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Pirmais un svarīgākais noteikums – īpašumā 
jābūt lauksaimniecības zemei, iespējams, 
mazvērtīgai. Pēc tam jāsakārto 
dokumentācija, iepazīstoties ar 
normatīvajiem aktiem un sazinoties ar Valsts 
meža dienestu (VMD) un visbeidzot 
jānovērtē savas zemes atrašanās vieta un 
jānosaka plantācijas mērķis. 

 Starp papīriem 
Lai reģistrētu savu zemi kā plantāciju mežu, 
meža īpašniekam jāiesniedz VMD (dienesta 
pakļautībā esošajā mežniecībā) pārskats par 
meža ieaudzēšanu atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par meža inventarizāciju un Meža 
valsts reģistra informācijas apriti, skatīt šeit.  

Svarīgi, ka meža īpašnieka pārskatā par meža 
ieaudzēšanu vai iesniegumā (meža 
ieaudzēšanas pārbaudes veikšanai), 
jānorāda, ka vēlas ieaudzēt plantāciju mežu 
un jādefinē plantāciju meža ieaudzēšanas 
mērķis. Tāpat pārskatam jāpievieno zemes 
robežu plāna kopija, kurā iezīmēta ieaudzētā 
mežaudzes platība sadalījumā par 
nogabaliem.  

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par 
plantāciju mežu ieaudzēšanu (skatīt šeit) lai 
VMD reģistrētu plantāciju mežu, tam 
jāatbilst šādiem noteikumiem: 

 ieaudzētā koku suga vai sugas atbilst 
plantāciju meža audzēšanas mērķim; 

 minimālais ieaudzētās mežaudzes 
koku augstums skuju kokiem ir 0,10 
metru, lapu kokiem – 0,20 metru; 

 minimāli nepieciešamais kopējais 
ieaugušo koku skaits atkarībā no 
valdošās koku sugas ir: priedei – 1000 
koku uz hektāru, ozolam, osim, 
vīksnai, gobai, kļavai, dižskābardim un 
skābardim – 500 koku uz hektāru un 
pārējām koku sugām – 800 koku uz 
hektāru. 

Jāņem vērā, ka par plantāciju mežu var 
reģistrēt ne vairāk kā 20 gadu vecas 
mežaudzes, kas dabiski ieaugušas vai 
ieaudzētas, sējot vai stādot zemē 

Tāpat jāzina, ka plantāciju mežu nereģistrēs 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, 
izņemot neitrālo, zonu Baltijas jūras un Rīgas 
jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, ūdenstilpju 
un  ūdensteču aizsargjoslās un 
mikroliegumos.  

Pie darba 
Plantāciju mežus regulējošā likumdošana nav 
vienīgais svarīgais aspekts, kas zemes 
īpašniekam jāņem vērā. Tik pat nozīmīga ir 
zemes atrašanās vietas, augsnes un 
hidroloģisko apstākļu novērtēšana. Pareiza 
koku sugu izvēle, augsnes sagatavošana, 
vīzija par turpmāku apsaimniekošanu - tikai 
rūpīgi izplānojot plantāciju mežu ierīkošanu 
soli pa solim, meža īpašnieks iegūs 
maksimālu ekonomisko izdevīgumu.  

Vienā no pētījumiem Latvijas Valsts 
mežzinātnes institūta (LVMI) “Silava” vadošā 
pētniece Mudrīte Daugaviete, kuras darbības 
jomā ietilpst meža atjaunošanas un 
ieaudzēšanas jautājumi, tostarp plantāciju 
meži, uzsver, ka starp galvenajiem riska 
faktoriem plantāciju meža ieaudzēšanā ir gan 
nepiemērota koku sugu izvēle (egle iestādīta 
salnu bedrēs, bet priede – karbonātaugsnēs), 
gan nepareiza augsnes sagatavošana (mitrās 
vietās nav veidoti saarumi liekā ūdens 
notecei vai kupicas vai smilts un smaga māla 
augsnēs noņemts auglīgais horizonts). Meža 
īpašnieks riskē arī, izmantojot nekvalitatīvu 
stādmateriālu, to ierīkojot pavirši un 
nepareizā laikā un stādījumu nepienācīgi 
kopjot. Kā uzsver pētniece, tā rezultātā 
veidojas nekvalitatīvi koku stumbri un liels 
kociņu izkritums.  

Arī ”Silava” vadošais pētnieks Kaspars 
Liepiņš min piemēru, kas skaidri parāda, kā 
atšķiras kopta audze no nekoptas. Proti, 
dabiski izveidojušos un nekoptu 15 – 20 gadu 
vecu mežaudžu vidējais koksnes pieaugums, 
atkarībā no koku sugas ir tikai 0,7 līdz 3,5 m3 
gadā, savukārt pareizi apsaimniekota  
mežaudze tajā pašā vecumā  spēj ražot līdz 
pat 20 m3 koksnes. 

Taču pirms meža kopšanas, tas vispirms ir 
jāiestāda. M. Daugaviete saka, ka koku sugas 
izvēle atkarīga gan no vietas atbilstības 
attiecīgās koku sugas augšanai, gan no 
plantāciju mežu ieaudzēšanas mērķa.  

Ja vēlas meža īpašnieks vēlas iegūt 
papīrmalku - var stādīt hibrīdapsi, bērzu vai 
egli. Pirmo ražu iespējams iegūt jau 15-18 
gados. Ja meža īpašniekam ir vēlme pēc 
dažādības, proti, viņš vēlas saimniekot uz 
dažādiem sortimentiem- finierklučiem, 
zāģbaļķiem, taras klučiem –  labs variants būs 
bērzs, egle, priede, melnalksnis, baltalksnis, 
apse, lapegle, kļava, liepa. Pirmā atdeve 
mīkstajiem lapu kokiem un eglei būs 15-20 
gados kā papīrmalka, pēc tam pēc 5-10 

gadiem 1. krājas kopšanā – apaļkoksne, taras 
kluči, zāģbaļķi, pēc tam pēc 10 gadiem 2. 
krājas kopšanā- zāģbaļķi, finierkluči, vēl pēc 
10 gadiem – kailcirte- zāģbaļķi, finierkuluči 
un citi sortimenti. Tāpat papildus ieguvums 
būs arī malka. Pētniece arī atzīmē, ka cieto 
lapu koku, piemēram, kļavas, ozola, koksnes 
ķirša plantācijās pirmo atdevi jāgaida vismaz 
par 10-15  gadiem vēlāk. 

Runājot par optimālas stādījumu biezības 
izvēli, M. Daugaviete uzsver, ka priedei 
minimālais daudzums ir 3000 stādi uz 
hektāru, bērzam, eglei, apsei, lapeglei, 
baltalksnim minimālais daudzums ir 2000 
stādi uz hektāru, bet ozolam, sarkanajam 
ozolam un osim – 1600 stādi uz hektāru. 

Liela nozīme plantāciju mežu ierīkošanā ir 
augsnei. Lai gan meža īpašnieks nevar 
izmanīt klimatiskos apstākļus, makroreljefu, 
augsnes cilmiežus un mehānisko sastāvu, 
ierīkojot plantāciju mežu, viņš var mainīt 
augsnes mitrumu, reakciju, trūdvielu un 
barības vielu daudzumu, augsnes makrofloru 
un mikrofloru. 

Pēc, M. Daugavietes ieteikumiem, galvenās 
prasības augsnes piemērotībai dažādām 
koku sugām ir:  

 Augsnes mehāniskais sastāvs ( nosaka 
ūdensietilpību) atbilstošs kokaugu 
stādīšanai, 

 Augsnes blīvums, g/ cm³ ( optimāls 
vairumam kokaugu 1,25-1,35 g/cm³), 

 Augsnes skābums, pH ( atkarīgs no 
ūdens režīma, veģetācijas u.c.) 
kokaugiem piemērots (3,5-6,5), 

 Hidroloģiskais režīms ( optimāli – 
vidēji mitras augsnes) izslēdz 
aneirobus vides apstākļus, 

 Gruntsūdens līmenis ( kritiskajos 
periodos ne augstāks par 30 cm no 
zemes virsmas), 

  Augsnes agroķīmiskās īpašības ( 
galvenās problēmas slāpekļa un 
fosfora pietiekamībā) atbilst attiecīgās 
sugas kokaugu audzēšanai. 

Der zināt, ka rūpīga plantāciju meža izveide 
un turpmāka apsaimniekošana, tā ir 
garantija, ka atbilstoši izvēlētajam mērķim 
tiks iegūta meža produkcija, ierīkots parks un 
izveidota estētiski pievilcīga ainava, kā arī 
sakopta ekoloģiski nozīmīga vieta un 
izveidota ekonomiski nodrošināta 
saimniecība. 

Soli pa solim līdz plantāciju mežam 
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Reti kurš apšaubīs, ka Latvija ir mežu zeme, 
un koksne – tās zaļais zelts. Meža nozare ir 
kļuvusi par vienu no ietekmīgākajām 
tautsaimniecības nozarēm Latvijā, un var 
lepoties ne tikai ar eksporta rekordiem, bet, 
kā parāda MEŽA NOZARES KARTE, arī ar 
visnotaļ kuplu nozares uzņēmumu skaitu. 

 

Kopš septembra sākumā portāls Meži.lv laida 
klajā jaunu un līdz šim vēl nebijušu projektu 
MEŽA NOZARES KARTI, mums pievienojies 
plašs Latvijas meža nozares uzņēmēju loks. 

Vadībā izvirzījusies kokmateriālu pārstrāde 

Portālā apkopotā informācija liecina, ka 
pašlaik MEŽA NOZARES KARTĒ 
apvienojušies 564 uzņēmumi, kas saistīti gan 
ar mežsaimniecības, gan ar kokrūpniecības 
jomu. 

Visvairāk uzņēmēju ir nodarbināti 
kokmateriālu pārstrādes uzņēmumos. Kartes 
statistika parāda, ka to skaits pārsniedz 300. 
Tam seko 145 mežizstrādes uzņēmumi. 
Savukārt pjedestālu noslēdz uzņēmēji, kas 
nodarbojas ar kokmateriālu iepirkšanu.  

Salīdzinoši daudz uzņēmumu nodarbojas arī 
ar kokmateriālu iepirkšanu ostās, piedāvā 
dažādus transporta pakalpojumus un pārdod 
malku. Bet vismazāk meža nozarē 
nodarbināto pievērsušies meža vērtēšanai. 

Padari savu uzņēmumu 
redzamu! 
Mēdz teikt, ka Rīga nekad nebūs gatava. 
Līdzīgi var teikt arī par MEŽA NOZARES 
KARTI. Katru dienu kartei vēlas pievienoties 
kāds uzņēmējs, jo tā ir iespēja ne tikai iegūt 
sev nepieciešamo informāciju un, ja esam 
atklāti, skatīt savus konkurentus, bet arī 
iespēja PADARĪT SAVU UZŅĒMUMU 
REDZAMU. 

Ja Tu darbojies meža nozarē, bet vēl neesi 
informēts par MEŽA NOZARES KARTI,  tad 

Tev jāzina, ka tā apkopo visus ar Latvijas 
mežu nozari saistītos uzņēmumus, kas 
darbojas meža apsaimniekošanā un 
vērtēšanā, kā arī kokmateriālu nozarē, 
sniedzot kokmateriālu pārvadāšanas un 
pārstrādes pakalpojumus. 

MEŽA NOZARES KARTE  ir interesanta gan 
vienkāršiem meža īpašniekiem, gan nozares 
profesionāļiem,  jo apkopo ne tikai 
svarīgākās uzziņas par uzņēmumiem, bet arī  
satur padziļinātu informāciju par 
kokmateriālu tirgus procesiem un 
tendencēm. Tā piedāvā sekot līdzi cenu 
izmaiņām kokmateriālu tirgū. 

 

FAKTI 

 Šobrīd kartē atrodami 612 uzņēmumi. 

 Kartei ir 8735 skatījumi 

 Jūs varat izvietot savu uzņēmumu 
kartē pilnīgi bez maksas 

 Jautājumu gadījumā zvaniet +371 
27090431, vai rakstiet info@mezi.lv 

 

 

Mascus – meža tehnikas 
paradīze 

Harvesteri, forvarderi un harvarderi, zaru 
savācēji, baļķu izvedēji un iekrāvēji – kādu tik 
tehnikas daudzveidību nepiedāvā Mascus! 
Tomēr arī tas vēl nav viss… 

Mascus ir pasaulē lielākais smagās un 
speciālās tehnikas portāls, kur vienuviet 
iespējams gan iegādāties, gan pārdot 
visdažādāko mežizstrādes, lauksaimniecības, 
būvniecības, iekraušanas-izkraušanas un 
transportēšanas tehniku. Mascus tehnikas 
tirdzniecību un iegādi padara īpaši efektīvu, 
jo apkopo informāciju gan par lietotas, gan 
jaunas tehnikas tirgotājiem no visas 
pasaules. 

 

Mascus visā pasaulē 
Ar pārstāvniecībām 44 valstīs un vairāk kā 
230 000 lietotas un jaunas tehnikas 
sludinājumiem, Mascus vieno meža nozares 
pārstāvjus visā pasaulē. Līdzīga virziena 
uzņēmumi to nodēvējuši par vienu no 
spēcīgākajiem konkurentiem tehnikas 
pirkšanas un pārdošanas portālu vidū, jo, 
neskatoties uz situāciju pasaules ekonomikā, 
Mascus ir izdevies nosargāt savas augstās 
pozīcijas mežizstrādes tehnikas pirkšanas un 
pārdošanas jomā. 

Mascus turpina paplašināties visā pasaulē un 
šobrīd: 

 sasniedz vairāk kā 3,5 miljonus 
apmeklētāju katru mēnesi; 

 5400 uzņēmumu izvieto savu tehniku 
pārdošanai; 

 230 000 sludinājumu, kas pieejami 
pircējiem; 

 vairāk kā 150 jauni uzņēmumi 
pievienojas Mascus katru mēnesi; 

 vairāk kā 70 Mascus pārstāvju sazinās 
ar klientiem un piedāvā labākos 
risinājumus katru dienu. 

 

Meža nozares balsts 
– lielais uzņēmēju 

loks 
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Kārtējais zvans ”Latvijas valsts mežiem” 
(LVM) no meža īpašnieka, kas izrāda interesi 
pārdot savu mežu valstij. Dienā vairāki 
desmiti šādu zvanu, kuri mēneša beigās 
pārtop par 50 – 60 reāliem piedāvājumiem. 

Meži.lv jau rakstīja, ka šī gada februārī 
Zemkopības ministrija (ZM) LVM, kurai jau 
pieder aptuveni puse no Latvijas mežiem, 
būtiski palielināt zemes iepirkšanu no tiem 
meža īpašniekiem, kas to vēlas pārdot. 

Kopumā šī gada laikā ZM ir saskaņojusi LVM 
meža zemes iegādi no 67 meža īpašniekiem 
968 hektāru apjomā. Patlaban LVM 
izskatīšanas procesā ir 50 meža zemes 
īpašumi 600 hektāru platībā, Meži.lv 
noskaidroja ministrijā. 

Pārdod savu mežu, jo… 
To, ka projekts, kuram šogad paredzēts 
iztērēt līdz vienam miljonam latu, rit pilnā 
sparā, portālam Meži.lv apstiprina arī LVM 
pārstāvis Tomass Kotovičs. „No privāto 
zemes īpašnieku puses ir ļoti liela interese par 
meža zemes pārdošanu.” 

T. Kotovičs saka, ka visaktīvākie meža 
īpašnieki nāk no ir Rietumvidzemes.  Daudz 
interesentu ir arī Latgalē, savukārt vismazāk 
pārdot gribētāju ir Zemgalē.  

Analizējot pārdošanas iemeslus, Latvijas 
Meža īpašnieku biedrības valdes 
priekšsēdētājs Arnis Muižnieks tos iedala trīs 
grupās – mājsaimniecības vajadzības, 
nespēja/negribēšana apsaimniekot savu 
īpašumu un biznesa stratēģijas maiņa. 

„Pirmā grupa, kad nauda ir nepieciešama 
kādu mājsaimniecības jautājumu risināšanai 
un nav pieejami citi finanšu avoti vai tie ir 
dārgi. Ar mājsaimniecību saistītie jautājumi ir 
visdažādākie- sākot no naudas 
nepieciešamības operācijas veikšanai 
slimnīcā, bērnu laišanai augstskolā līdz 
tekoša jumta nomaiņai. Otrā grupa ir saistīta 
ar īpašnieku nespēju vai negribēšanu 
turpmāk apsaimniekot savu īpašumu. Šajā 
grupā bieži ietilpst tie īpašnieki, kuri vairs 
nedzīvo savā lauku īpašumā un varbūt viņiem 
jāmēro 100 un vairāk kilometri, lai īpašumu 
pārraudzītu, un viņi nav spējuši atrast kādu 
uzticamu personu savu īpašumu 
pieskatīšanai un apsaimniekošanai. Trešā 
grupa parasti ir privātas juridiskas personas, 
kurām pieder vairāki meža īpašumi un tad 
mainoties biznesa stratēģijai vai vienkārši 
biznesam noejot uz ”grunti” tiek pārdotas 

lielākas meža platības, kuras sastāv no 
vairākiem īpašumiem.” 

Cik maksā mežs? 
Tomass Kotovičs atklāj, ka 
meža cenu nosaka tā 
atrašanās vieta, darbības 
ierobežojumi, augsne, 
piemērotība intensīvas un 
kvalitatīvas 
mežsaimniecības veikšanai, 
pašreizējais meža stāvoklis 
un citi faktori.  

Kā izrādās, ”Latvijas valsts 
mežu” nopirkto zemju cena 
svārstās no 158 latiem par 
hektāru līdz pat 2400 latu 
par hektāru. „Nav divu 
vienādu zemes gabalu, 
tāpēc nav iespējams noteikt 
vienu  konkrētu cenu par 
hektāru,” uzsver LVM pārstāvis.   

Vislielākā mērā meža īpašnieki valstij pārdod 
izcirtumus. Tomēr ir zināms daudzums arī 
jaunaudžu un briestaudžu, savukārt 
mežaudzes cērtamā vecumā veido 
vismazāko īpatsvaru no kopējā apjoma. Lielā 
daudzumā tiek piedāvātas arī pamestas 
lauksaimniecības zemes, kurās iespējama 
apmežošana. 

Viss sākas ar telefona zvanu 
Procesu, kura laikā meža zeme nonāk valsts 
uzņēmuma īpašumā, var iedalīt trīs daļās.  

1. ”Latvijas valsts meži” no zemes pārdevēja 
saņem iesniegumu ar piedāvājumu 
iegādāties zemi, kurā ir norādīta īpašnieka 
vēlamā cena.  

2. Tad uzņēmums izvērtē, vai no zemes 
gabala atrašanās viedokļa to ir lietderīgi 
pirkt. Īpašuma atrašanās vietai ir būtiska 
loma – vislabāk, ja tas robežojas ar valsts 
mežu platībām, un šajā gadījumā nav 
svarīgi, cik liels vai mazs ir īpašums. Vērā 
tiek ņemts arī meža augšanas apstākļu tips, 
dažādie apgrūtinājumi un saimnieciskās 
darbības ierobežojumi.  

3. Ja šo zemes gabalu ir lietderīgi iegādāties, 
tad LVM speciālisti apseko šo vietu dabā un 
aprēķina maksimālo cenu, par kuru ir to ir 
vērts iegādāties. Nosakot cenu, visus 
aprēķinus LVM speciālisti balsta uz 
prognozētajiem ienākumiem no koksnes 
sortimentu pārdošanas brīdī, kad 
mežaudze sasniedz ciršanas vecumu, 
ņemot vērā arī izmaksas, kuras veidojas 

šajā laikposmā, veicot meža 
apsaimniekošanu. Respektīvi, ienākumi no 
meža tiek attiecināti uz nākotnes vērtību, 
to piesaistot noteiktai diskonta likmei. 

Vairāk par LVM zemes iepirkšanas 
programmu kā valsts cīņu ar ārvalstu 
invetsotriem iespējams uzzināt un šajā 
sakarā izteikt viedokli  var Meži.lv veidotajā 
rakstā ”Valdības un ārzemnieku cīņa par 
Latvijas mežiem”. 

 

Iepērk 
 Papīrmalku 
 Malku 
 Taras klučus 
 Zāģbaļķus 
 Sīkbaļķus 
 Finierklučus 

+371 25902094 

Meklē kokvedēja šoferi 
Prasības: 

 CE kategorijas vadītāja apliecība 
 Apliecība darbam ar hidromanipulatoru 
 Iepriekšēja pieredze darbam uz 

kokvedēja obligāta 
 Vēlamas zināšanas kokmateriālu 

sortimentā 

+371 20044134 

www.baltictimber.lv 

info@baltictimber.lv  

 

Mežu nonākšana valsts rokās ”aiz kulisēm” 

http://www.baltictimber.lv/
mailto:info@baltictimber.lv

