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Meža apsaimniekošanas mērķis

• Kāpēc apsaimniekot mežu?

• Kādus produktus ražot?

• Ko atstāt  bērniem un 
mazbērniem? 

• Ko sabiedrība vēlas gūt no  meža?



Meža apsaimniekošanas mērķa ekonomiskie, 
ekoloģiskie un sociālie aspekti

• Ekonomiskie mērķi (alternatīvas):
• Pēc iespējas lielākas peļņas gūšana ilgtermiņā;
• Finanšu aprites maksimizēšana laikā (pēc iespējas lielāka peļņa īstermiņā);
• Īpašuma vērtības paaugstināšana; 
• Noteiktu sugu un dimensiju kokmateriālu audzēšana (piemēram, enerģētiskā koksne);

• Ekoloģiskie mērķi (alternatīvas)
• Bioloģisko daudzveidību saglabāšanas veicināšana ierobežojot vai aizliedzot  saimniecisko 

darbību.
• Saglabāt un palielināt bioloģisko daudzveidību īstenojot pārdomātu saimniecisko darbību, kā 

arī nodrošināt ekoloģiskās izglītības un atpūtas iespējas;

• Sociālie mērķi
• Vietējās sabiedrības sociālo interešu ievērošana un realizēšana (rekreācijas infrastruktūras 

izveidošana un uzturēšana; 
• Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana;
• Tūrisma veicināšana izmantojot vietējos resursus



Ieskicēt meža īpašuma apsaimniekošanu:

Pirmais meža apsaimniekošanas solis ir saprast ko tu vēlies:

Nevajadzētu

rīkoties

Varu rīkoties

Varu rīkoties, bet ar

ierobežojumiem



Ieskicēt  zemes bāzi

• Kā to paveikt?
• Apzināt meža vērtības, 

noteikt to atrašanās 
vietas:
• Saimnieciskie meži,

ūdensteces, ainaviskās 
vietas, biotopi u.c.

• Noteikt platības ar 
īpašiem 
apsaimniekošanas 
noteikumiem:
• Rekreācijas vietas un 

objekti, īpaši 
aizsargājamās dabas 
teritorijas...

• Lēmumu pieņemšanai 
izveidot atbilstošās 
kartes. 



Kas ir meža apsaimniekošanas plāns?

Saimniecisko pasākumu projektēšanas 
sistēma, kuras ietvaros tiek sagatavots 
ilgtermiņa meža apsaimniekošanas 
plāns teritorijai:

• Nosaka plāna sasniegšanas 
mērķus

• Satur meža inventarizācijas datus 
un citu informāciju

• Reglamentē ikgadējos ciršanas 
apjomus un meža 
apsaimniekošanas metodes

• Reglamentē dabas aizsardzības 
pieeju meža apsaimniekošanā



Plānošana 
(Meža apsaimniekošanas plāns)

Agrāk:

• Ilgtspējīgas meža resursu 
izmantošanas nodrošināšana 
balstoties uz audžu vecuma 
struktūras izlīdzināšanu

Tagad:

• Ilgtspējīgas meža resursu 
izmantošanas nodrošināšana 
pamatojoties uz koksnes vērtību;

• Rekomendācijas uzņēmuma 
finansu plūsmas plānošanai;

• Investīciju atdeves 
maksimizēšana;

• Meža vērtības atspoguļošana 
grāmatvedības uzskaitē;



Meža apsaimniekošanas plāns



Meža zemes izmantošanas efektivitātes novērtēšana

• Pēc iespējas lielāki tīrie ienākumi no platības;

• Pēc iespējas lielāka tirgū pieprasītas koksnes raža;

• Pēc iespējas vairāk labi atalgotu darbavietu;

• Pēc iespējas vairāk sekvestrēta oglekļa;

• Pēc iespējas lielākas bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšana



Meža nekustamā īpašuma 
vērtēšana. Meža vērtības 

noteikšana. Mežs kā banka



Meža īpašuma bioloģisko aktīvu 
uzskaite un  vērtības noteikšana

• Latvijas Republikas likuma “Par grāmatvedību” 
14.10.1992. III nodaļa, Inventarizācija un pārskati

• Grāmatvedības reģistros mežs un meža zeme 
jāuzskaita atsevišķi, jo zeme ir nenolietojams aktīvs, 
bet mežs ir bioloģisks aktīvs, kura vērtība, gadiem 
ejot, mainās. 

• Bioloģisko aktīvu vērtība atkarīga no potenciālajiem 
tīrajiem ienākumiem (meža rentes), kādus iespējams 
gūt apsaimniekojot meža resursus

• Svarīgi spēt novērtēt investīciju atdevi...



Bioloģisko aktīvu izmaiņas:
• Kvantitatīvās krājas izmaiņas, m3
• Vērtības izmaiņas, €
• Augošu koku vērtības izmaiņas, €

• Vidējā koksnes kubikmetra vērtība (celma naudas vērtība) €/m3





Kapitāla vērtības un peļņas attiecības:

r

p
K 

Kur,

K – kapitālvērtība, €;

P – ikgadējie tīrie ienākumi (augļi), €;

r – peļņas procentu likme, 1/100;



Piemērs:

• Bankā uzkrātā depozīta vērtība (K) 50000 €. Kādus 
augļus (p) katru gadu saņems noguldītājs, ja  
noguldījuma depozīta likme (r) 5%?

𝑝 = 𝐾 ∗ 𝑟 = 50000 ∗ 0.05 = 2500€

p= 𝐾 ∗ 1 + 𝑟 𝑛 − 𝐾 = 50000 ∗ 1.051 − 50000 = 2500€



Kas ir meža augļi?
Kas ir meža pamatkapitāls?
Kas ir meža tirgus vērtība?



Ko nozīmē saņemt augļus no investīcijām?

Veicot ilgtermiņa depozītnoguldījumu bankā veidojas kapitāla 
uzkrājums.  Noguldītājs var izvēlēties kapitāla uzkrājuma 
izmantošanas veidu:

1. Izņemt visu uzkrāto kapitālu un slēgt depozītu;

2. Saņemt augļus procentu veidā no uzkrātā kapitāla...



Lauksaimniecības zemju izmantošanas piemērs:

• Audzējot labību zeme veido 
pamatkapitālu. Raža veido 
apgrozāmo kapitālu (zemes renti). 
Novācot ražu pamatkapitāls paliek 
neaizskarts...



Augļu dārza piemērs:

Zeme kopā ar augļu kokiem veido 
pamatkapitālu. Katru gadu ievāktā augļu 
raža ir rente kas veido apgrozāmo 
kapitālu. Novācot ražu pamatkapitāls 
paliek neaizskarts. Pie kam, pieaugot 
kokiem nākotnē augļu raža pieaugs...



Meža audzēšanas piemērs

• Mežaudze kopā ar meža zemi veido 
pamatkapitālu. Ikgadējais vērtības 
pieaugums ir  augļi, kas veido apgrozāmā 
kapitāla daļu. Augļus sauc par meža renti



Meža apsaimniekošanas augļi ir daļa no kopējās 
koksnes krājas, kas tiek nocirsti noteiktā periodā

Kailciršu saimniecība Izlases ciršu saimniecība



Horizontālā dažādība

Vertikālā dažādība

Mežaudžu izvietojuma plānošana telpā

KAILCIRŠ SAIMNIECĪBA

IZLASES CIRŠU
SAIMNIECĪBA



Piemērs:

Cik lielai platībai jābūt meža īpašumā, lai meža īpašniekam katru gadu 
nodrošinātu tīros ienākumus (meža renti) 12 000 €. Plānotie kopējie tīrie 
ienākumi 4000€/ha. Sugu sastāvs un augšanas apstākļi viendabīgi,  
vecuma struktūra izlīdzināta:

Ikgadējie meža izmantošanas apjomi (ha)=12000€/4000€/ha=3ha (meža 

rente)

Cirtes aprites laiks 100gadi;

Tātad, optimālā īpašuma platība=3ha*100gadi=300ha (pamatkapitāls)



Meža īpašuma vērtību nosaka kā sagaidāmo ienākumu 
tagadnes vērtību summu:
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kur:

PV – īpašuma tīrā tagadnes vērtība, €;

ADi – naudas plūsma i-tajā periodā, €;

P – peļņa, €

n- periodu skaits;

r – diskonta likme, 1/100



Piemērs:
• Kāda ir meža īpašuma tīrā tagadnes vērtība, ja 1.piecgadē 

iespējams gūt 20000€ tīro ienākumu, 2.piecgadē 10000€, 
3.piecgadē 15000€? Kāda būs īpašuma vērtība pie 5% un 10% 
likmes?
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Meža rentes (tīro ienākumu profila) noteikšana:
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kur, Mr - Meža rente, € /gadā;
 

Plānošanas periodi 

I                   II                 III           IV             V 

Tīrie 

ienākumi 

Rezerves fonds



REZERVES FONDS

CIRŠANAS APJOMI









Kas jāņem vērā plānojot meža apsaimniekošanu (1):

• Kokmateriālu 
cenas tirgū 
atšķiras
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Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas (EUR/m³ (bez PVN))) 2017.gada 2.pusgads

http://data.csb.gov.lv/



Kas jāņem vērā plānojot meža apsaimniekošanu(2):

• Dažādām koku sugām 
ražas novākšanas 
parametri (caurmērs 
un vecums) atšķiras

Suga Bonitāte Vecums, gadi Caurmērs, cm

Priede Ia 101 39
Priede I 101 35
Priede II 101 31
Priede III 101 27
Priede IV 121 99
Priede V 121 99
Priede VI 121 99
Egle Ia 81 31
Egle I 81 29
Egle II 81 29
Egle III 81 27
Egle IV 81 99
Egle V 81 99
Egle VI 81 99
Bērzs Ia 71 31
Bērzs I 71 27
Bērzs II 71 25
Bērzs III 71 22
Bērzs IV 51 99
Bērzs V 51 99
Bērzs VI 51 99
Melnalksnis 71 99
Apse 41 99



Optimālais galvenās cirtes vecums, 
priede III bonitāte atkarībā no meža 
apsaimniekošanas mērķa

LAIKS, gadi
0 20 40 60 80 100 120 140

Maksimizēts 
resno 
zāģbaļķu 
iznākums

Valstī noteiktais
galvenās cirtes
vecums atbilst 

peļņas 
maksimizēšanai 
ilgtermiņā

Maksimālā
investīciju
atdeve 

Maksimizēts
tievās 
lietkoksnes
iznākums

Maksimālais 
biomasas
vidējais 

pieaugums



Kas jāņem vērā plānojot meža apsaimniekošanu (3):

• Vērtības pieaugums 
atkarīgs no augšanas 
apstākļiem (augsnes 
auglības, apgaismojuma, 
konkurences)



Zemes izmantošanas efektivitāte

Ikgadējie tīrie ienākumi tīraudzēs, EUR/ha gadā
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NEKOPTA AUDZE

Zemes izmantošanas efektivitāte  17 
gadu vecās bērza audzēs

KOPTA 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)
LVMI Silava MSI dati

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



PALDIES PAR UZMANĪBU!


