
MAZSALACAS NOVADS
“Saimniekosim gudri pašvaldību 

mežos un parkos!”

Mazsalaca

29.10.2020.



MAZSALACAS NOVADS

➢Mazsalacas pilsēta un četri pagasti:
➢Mazsalacas

➢Skaņkalnes

➢Ramatas

➢Sēļu

➢Novada teritorija ir 417 km2 liela

➢Novads atrodas “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā” un daļa dabas parkā 
Salacas ieleja (NATURA 2000)

➢Lielākās upes: Salaca un Ramata. Ūdenstilpes: Ramatas Lielezers, Ramatas 
Mazezers, Ramatas ūdenskrātuve un Sēļu dīķis 



MEŽA DIENU ĪSTENOTIE PROJEKTI

2017. gads -
Koka nojume 

draudzības 
pļaviņā



MEŽA DIENU ĪSTENOTIE PROJEKTI

2018. gads –
Ilggadīgo 
stādījumu 

izveide 
Valtenberģu
muižas parkā



MEŽA DIENU ĪSTENOTIE PROJEKTI
2019. gads –

Valtenberģu muižas 
parka ainavas



MEŽA DIENU ĪSTENOTIE PROJEKTI

2020. gads –
Skaņākalna
dabas parka 

bagātības



CIK MEŽAINI MĒS ESAM?



MEŽS NOVADĀ

Meža zemes 1613 ha, t.sk. meži 934 ha

meži (skaits) zemes (skaits)

Mazsalaca – 22 ha 11 9

Mazsalacas. pag. – 1164 ha 492 15

Ramata – 110 ha 70 7

Sēļi – 212 ha 161 13

Skaņkalne – 104 ha 65 12



MEŽA INVENTARIZĀCIJA

Jaunaudzes 97.13 ha

Neizpirktās zemes - 15

VZD datos pamatmērķis lauksaimniecība - 11 zemes gabaliem

7,2 ha meža zemes - šie zemes gabali nav uzmērīti, nav veikta meža
inventarizācija

Intensīvi apsaimniekojami ir 32 meža nogabali

Lielākais meža masīvs ir Purmuižas purvs, 520 ha, t.sk. mežs 211 ha
(apaugušas teritorijas pie purva)



MEŽA APSAIMNIEKOŠANA

Saimnieciskās darbības apskats 934 ha meža

75% alkšņi vai mitrā vidē augoši bērzu meži, kur

galvenā cirte ir kailcirte, apmēram 650 ha. Šajos

mežos iegūstam malku, papīrmalku un sīkbaļķus

25% priežu un egļu meži, tas ir 280 ha, t.sk 100 ha

Skaņākalna dabas parkā



MEŽA APSAIMNIEKOŠANA. 
IZAICINĀJUMI

Pārējie 180 ha ir jāapsaimnieko
intensīvi, no tiem 60 ha ir kailcirtes
pēdējos 20 gados. Savukārt 120 ha ir
jāveic kopšanas un izlases cirtes, kas
būtu galvenais meža speciālista darba
pienākums

Baltalķšņu mežiem nav piebraucamie
ceļi, jābrauc pāri vairāku īpašnieku
zemēm. Pēdējos gados tā ir liela
problēma, jo nav ziemas sasaluma



MAZSALACAS NOVADS
GAIDĪSIM 
CIEMOS!


