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Meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijas 
 

Projekta “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” īstenošanā 
viens no projekta uzdevumiem ir veicināt ieinteresēto pušu, īpaši privāto zemju īpašnieku, iesaisti un 
izpratni par dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi un šo jautājumu integrāciju dažādos sektoros. 
Projektā plānots privātajās meža zemēs izveidot meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijas, 
kuras kalpos kā izglītības, pieredžu apmaiņas, komunikāciju platforma meža īpašnieku zināšanu 
pilnveidošanai meža atbildīgā apsaimniekošanā, sabalansējot dabas aizsardzības, koksnes ieguves un 
sociālās intereses. 
 

Pamatojoties uz projektā iepriekš sagatavotajiem demonstrējumu teritorijas izvēles kritērijiem, kas 
aptver meža novērtējumu un līdzšinējo apsaimniekošanas praksi, bioloģiski augstvērtīgu mežu klātbūtni, 
infrastruktūru teritorijas darbības nodrošinājumam, teritorijas īpašnieka sadarbības iespējas un velmi 
līdzdarboties, demonstrējumu teritorijas novietojumu, ir veikta vairāk nekā 30 meža īpašumu 
apsekošana un izvērtēšana dažādos Latvijas reģionos. Potenciālo demonstrējumu teritoriju apsekošanā 
piedalījās Pasaules dabas fonda, Meža konsultāciju pakalpojumu centra, Dabas aizsardzības pārvaldes, 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbinieki. 
 

Sadarbības līgumi par demonstrējumu teritorijas izveidi noslēgti ar 5 zemes īpašniekiem, tālāk attīstot 
sadarbību izglītojošu pasākumu organizēšanā šo īpašnieku piederošos meža īpašumos par ietekmes uz 
vidi mazināšanas pasākumiem meža apsaimniekošanā. Kā galvenās pozitīvās iezīmes šo demonstrējumu 
teritoriju izvēlē bija līdzšinējā meža apsaimniekošanas prakse, bioloģiski augstvērtīgi meži īpašumā, to 
aizsardzība, meža īpašnieka izpratne un iespējas līdzdarboties teritoriju attīstībā, kā arī demonstrējumu 
teritoriju pieejamība un reģionālais izvietojums. 
 

Sadarbības līgumi noslēgti ar: 
• Agni Grauduli, īpašums “Rūķmuiža”, Vadakstes pagastā, Saldus novadā; 
• Gati Stradu, īpašums  “Zvejnieki”, Stalbes pagastā, Cēsu novadā, īpašums atrodas Gaujas 

nacionālā parkā; 
• Mārtiņu Zvejnieku, īpašums  “Mazjāņi”, Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā 

• Raimondu Mežaku, īpašums  “Pūpoli 2”, Kurmenes pagastā, Bauskas novadā, īpašums  
“Alksnāji”, Mazzalves pagastā, Aizkraukles novadā, īpašums “Renderi”, Jaunjelgavas pagastā, 
Aizkraukles novadā, 

• Jāni Zaharko, saimniecība “Ŗiekstiņi”, Kaives pagastā, Cēsu novadā 

 

Šajās teritorijās dažādos meža augšanas apstākļos un sugu, vecuma ziņā atšķirīgās audzēs sadarbībā ar 
meža īpašniekiem attēlota meža apsaimniekošanas prakse. Demonstrējumu teritorijās meža īpašumu 
apsaimniekošanas intensitātes un īpašnieku pieredzes meža apsaimniekošanā ir atšķirīgas. 
Demonstrējumu teritoriju platības ir dažādas no 17ha līdz 128ha. Demonstrējumu teritorijās izveidotajos 
objektos mežā būs ietverta jaunaudžu kopšana, krājas kopšanas cirtes, kailcirtes prakse, izlases cirtes 
plānošana un pielietojums, plantāciju mežu apsaimniekošana, dabas daudzveidības saglabāšanas 
nosacījumi, bioloģiski augstvērtīgas mežaudzes, to aizsardzība. 
 

 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19 IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots 
ar Eiropas Savienības LIFE programmas un VRAA finansiālu atbalstu. 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, vides un infrastruktūras izpildaģentūra nav atbildīga par 
šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu. 

 


