
Labā prakse meža apsaimniekošanai ūdensobjektu 
tuvumā - zaļās infrastruktūras risinājumi

Zane Lībiete
LVMI «Silava»

zane.libiete@silava.lv  

mailto:zane.libiete@silava.lv


Lekcijas tēma, mērķis un saturs

Tēma: Labā prakse meža apsaimniekošanai ūdensobjektu 
tuvumā
Mērķis: Sniegt informāciju par piekrastes joslu nozīmi vides 
kvalitātes uzturēšanā un to apsaimniekošanas principiem
Saturs: 
�Meži piekrastes joslās
�Mežsaimniecības ietekme uz ūdens kvalitāti
�Ūdens kvalitāti saudzējoša meža apsaimniekošanas plānošana



Piekrastes josla
• Piekrastes josla ir platība pie 

ūdensobjekta (ieskaitot krastus), 
kura ietekmē ūdensobjekta 
ekoloģiju, hidroloģiju un ūdens 
ķīmisko sastāvu. Piekrastes joslas 
platums gar dažādiem 
ūdensobjektiem atšķiras, tas var būt 
atšķirīgs arī viena un to paša 
ūdensobjekta krastos dažādās vietās. Mežaina piekrastes josla pie ezera Somijā. Foto: Zane Lībiete



Mežainu piekrastes joslu funkcijas
Piekrastes joslas gar ūdensobjektiem 

• palīdz risināt ūdens kvalitātes problēmas,

• aizsargā ūdeņu un sauszemes dzīvotnes,

• nodrošina ūdens organismus ar barību 
(piemēram, nokritušas lapas, kukaiņi),

• nodrošina noēnojumu,

• nodrošina liela izmēra kritalas (mirušo koksni) 
ūdenstecēs,

• aizsargā augsni piekrastes joslā,

• stabilizē krastus. Funkcionāla piekrastes josla Latvijā. Foto: Zane Lībiete



Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas
Tās pieder pie vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslām.  Tās nosaka ap objektiem un teritorijām, kas ir 
nozīmīgas no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas viedokļa. To galvenais uzdevums ir 
samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz šiem objektiem. 
Latvijā virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka, lai 

1. samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, 
2. novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūstošajās teritorijās, 
3. saglabātu apvidum raksturīgo ainavu (Aizsargjoslu likums, 1997).

Mežainas piekrastes joslas gar ūdenstecēm Latvijā. Foto: Zane Lībiete



Meža aizsargjoslas un piekrastes mežu 
apsaimniekošana Latvijā 
Likumdošana
• Aizsargjoslu likums (1997)

• Platums atkarīgs no ūdensteces 
garuma/platības (10-500 m)

• Kailcirte aizliegta 50 m platā joslā, galvenā cirte 
– 10 m platā joslā (izņemot Ba audzes!)

• Visā aizsargjoslā aizliegts lietot mēslošanas 
līdzekļus, 10 m joslā aizliegts ierīkot 
tehnoloģiskos koridorus, kā arī bez 
saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi – 
meliorācijas būves.

Pērses upes piekrastes josla. Foto: Zane Lībiete



Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platums (1)

Lauku apvidos (neatkarīgi no zemes kategorijas un īpašuma):
• Daugavai — ne mazāk kā 500 metrus plata josla katrā krastā,
• Gaujai — no izteces līdz Lejasciemam ne mazāk kā 300 metrus plata josla katrā krastā, no 

Lejasciema līdz ietekai jūrā ne mazāk kā 500 metrus plata josla katrā krastā,
• Lielupei — ne mazāk kā 300 metrus plata josla katrā krastā,
• Ventai — ne mazāk kā 300 metrus plata josla katrā krastā,
• pārējām vairāk par 100 kilometriem garām ūdenstecēm — ne mazāk kā 300 metrus plata josla 

katrā krastā,
• 25 — 100 kilometrus garām ūdenstecēm — ne mazāk kā 100 metrus plata josla katrā krastā,
• 10 — 25 kilometrus garām ūdenstecēm — ne mazāk kā 50 metrus plata josla katrā krastā,
• līdz 10 kilometriem garām ūdenstecēm — ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā krastā.



Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platums (2)
Lauku apvidos (neatkarīgi no zemes kategorijas un īpašuma):

• ūdenstilpēm, kuru platība ir lielāka par 1000 hektāriem, — ne mazāk kā 500 metrus plata josla,
• 100 — 1000 hektārus lielām ūdenstilpēm — ne mazāk kā 300 metrus plata josla,
• 25 — 100 hektārus lielām ūdenstilpēm — ne mazāk kā 100 metrus plata josla,
• 10 — 25 hektārus lielām ūdenstilpēm — ne mazāk kā 50 metrus plata josla,
• līdz 10 hektāriem lielām ūdenstilpēm — ne mazāk kā 10 metrus plata josla,

• ūdenstilpei vai ūdenstecei ar applūstošo teritoriju — ne mazāk kā visas applūstošās teritorijas platumā līdz ūdens 
līmenim neatkarīgi no iepriekšējos apakšpunktos noteiktā minimālā aizsargjoslas platuma;

pilsētās un ciemos — teritoriju plānojumos:
• ne mazāk kā 10 metrus plata josla gar virszemes ūdensobjekta krasta līniju, izņemot gadījumus, kad tas nav 

iespējams esošās apbūves dēļ,
• gar ūdensobjektiem ar applūstošo teritoriju — visā tās platumā vai ne mazāk kā līdz esošai norobežojošai būvei 

(ceļa uzbērumam, aizsargdambim), ja aiz tās esošā teritorija neapplūst.



Meža aizsargjoslas un piekrastes mežu apsaimniekošana Latvijā 
Sertifikācija

PEFC: 

➢ meža apsaimniekošanas plānošanā jāņem vērā daudzmērķu pieeja, tajā skaitā ūdens kvalitātes saglabāšana 
(1.1.1., 5.1.1.)

➢ jāizvēlas meža apsaimniekošanas tehnoloģijas, kas samazina palikušās audzes daļas, augsnes un ūdeņu 
tiešos un netiešos bojājumus (1.1.5., 2.1.6.);

➢ ūdensobjektu aizsargjoslas jāapzina un jāiekļauj meža resursu kartēs (4.1.2.);

➢ mežizstrādes laikā jāsaglabā ūdensteces, pēc darbu veikšanas vajadzības gadījumā tās jāatjauno (4.1.9.);

➢ veicot meža infrastruktūras darbus, jāsaglabā ūdensobjektu funkcionalitāte un līdz minimumam jāsamazina 
riski augsnes nonākšanai tajos (5.1.3.);

➢ plānojot meža apsaimniekošanu mežos, kas robežojas ar ūdeņiem un purviem, novērtē iespējamo ietekmi uz 
vidi un nosaka nepieciešamos pasākumus iespējamās negatīvās ietekmes samazināšanai (5.2.2.).

PEFC Mežu apsaimniekošanas sertifikācijas standarts Latvijai, 2015



Meža aizsargjoslas un piekrastes mežu apsaimniekošana Latvijā 
Sertifikācija

FSC: 

➢ pirms meža apsaimniekošanas darbiem jāapzina darbu ietekme uz ūdeni gan ietekmētās, gan blakus esošo 
audžu līmenī (6.1.1.1.)

➢ pabeidzot mežizstrādes darbus, jāsakārto tās laikā ietekmētie infrastruktūras objekti, tajā skaitā ūdensteces 
(5.3.4.);

➢ saudzīga meža apsaimniekošana gar upēm, ņemot vērā reljefu, palienes robežas utt. (6.3.15L);

➢ blakus ūdensobjektiem esošie meži (25 m platumā pie lašupēm un 10 m platumā pie pārējiem 
ūdensobjektiem) ir bioloģiskajai daudzveidībai svarīgas dzīvotnes, un 10% no apsaimniekotās mežu platības 
ir jānodrošina šo platību aizsardzība (6.4.1.5.L);

➢ pievešanas ceļiem, kas šķērso ūdensteces, jāveido pagaidu šķērsojumi, jāsamazina šķērsojumu skaits, 
šķērsošanas vietas pēc darbu beigšanas jāsakārto (6.5.2., 6.5.3.)

NEPCon pagaidu FSC meža apsaimniekošanas standarts Latvijai, 2015



Baltalkšņu audžu problemātika (1) 
Baltalkšņu audzes gar upēm daudzviet Latvijā veidojušās, pēc II Pasaules kara aizaugot 
lauksaimniecības zemēm un ganībām. Liela daļa koku ir sasnieguši savu bioloģisko vecumu un 
atmirst.

Baltalkšņa tīraudžu saglabāšana nav optimāls risinājums ūdensteču krastos, jo:
➢ seklā sakņu sistēma veicina krastu izskalošanos pavasara 

palos,

➢ noēnojums neļauj attīstīties zemsedzes veģetācijai, rezultātā 
augsne ir vairāk pakļauta erozijai,

➢ baltalkšņa kritalas nereti veido blīvus sagāzumus un 
aizsprosto upes gultni, traucējot tās tecējumu un radikāli 
izmainot apstākļus upē,

➢ iekrītot ūdenī, baltalkšņu kritalas strauji sadalās. Rezultātā 
tiek patērēts liels skābekļa daudzums, un ūdens kvalitāte upē 
pasliktinās. Piekrastes josla, kur dominē baltalksnis. Foto: Zane 

Lībiete



Baltalkšņu audžu problemātika (2) 
• Pašlaik, atbilstoši 2015.gadā izdarītajiem grozījumiem Aizsargjoslu likumā, 

ūdensobjektu krastos augošās baltalkšņa audzes ir atļauts nocirst, ja

○ kailcirtes platība ūdensobjekta aizsargjoslā 
nepārsniedz 1 ha,

○ ciršana netiek veikta no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam,

○ nogāzes slīpums nepārsniedz 30 grādus,

○ tiek saglabātas ekoloģiski vērtīgās koku sugas - 
ozoli, liepas, vīksnas, gobas, kļavas, priedes, 
melnalkšņi, vītoli un mežābeles,

○ atjaunojot mežaudzi, egļu īpatsvars nepārsniedz 
80 procentus no kopējā ieaugušo koku skaita 
(Aizsargjoslu likums 1997, ar grozījumiem 2015). Piekrastes josla, kur dominē egle. Foto: Zane 

Lībiete



Riski ūdens kvalitātei mežsaimniecībā (1)

Nozīmīgākie riski ūdens kvalitātei Baltijas jūras reģionā saistīti ar 
slāpekļa (N), fosfora (P), suspendēto daļiņu (SD) un 
dzīvsudraba (Hg) nokļūšanu ūdensobjektos. 
N un P iznese no meža teritorijām parasti ir neliela, taču pēc 
atsevišķām meža apsaimniekošanas darbībām (sevišķi vienlaidu 
atjaunošanas cirtes (kailcirtes) un papildu barības vielu ienešanas) 
biogēno elementu eksports var palielināties. 
SD eksports var palielināties, ja 1) pārāk tuvu ūdenim tiek veikta 
augsnes sagatavošana vai 2) mežizstrādes tehnika pārvietojas 
pārāk tuvu ūdenstecēm vai tās šķērso. Palielināta SD ienese un 
sedimentācija var kaitēt ūdens organismiem, kas filtrē ūdeni 
(piemēram, gliemenēm) un iznīcināt dzīvotnes vai pasliktināt to 
kvalitāti. Attēls pēc: Gundersen et al. 2010. Environmental 

Services Provided from Riparian Forests in the 
Nordic Countries. AMBIO, DOI 
10.1007/s13280-010-0073-9



Riski ūdens kvalitātei mežsaimniecībā (2)
Dzīvsudraba (Hg) uzkrājums sauszemes un ūdens 
ekosistēmās mūsu reģionā saistīts ar pārrobežu gaisa 
piesārņojumu no pasaules industriālajiem reģioniem. 
Atsevišķi meža apsaimniekošanas pasākumi, kas saistīti ar 
augsnes struktūras sajaukšanu (piemēram, vienlaidu 
atjaunošanas cirte, augsnes  sagatavošana), var palielināt 
kopējā Hg iznesi uz ūdensobjektiem, kā arī veicināt 
metildzīvsudraba (MeHg) veidošanos. 

MeHg ir bīstams neirotoksīns, kas uzkrājas barības ķēdē. Tā 
veidošanos mikrobioloģiskās aktivitātes rezultātā ietekmē 
sarežģīts faktoru komplekss, piemēram, anaerobi apstākļi 
augsnē pārmitrinājuma rezultātā, augsnes sablīvēšana u.c. 

Pētījumu rezultāti liecina par lielu variāciju starp objektiem 
dažādos augšanas apstākļos.

Hg metilācijas “karstie punkti” var būt pārmitras teritorijas ar 
augstu barības vielu saturu, bet slikti aerētu augsni, kas rada 

labvēlīgus apstākļus par metilāciju atbildīgajiem 
mikroorganismiem. Foto: Zane Lībiete



Rezultāti Latvijā

• Piecus gadus ilgs ūdens kvalitātes 
monitorings ~3000 ha lielā modeļteritorijā 
valsts mežos, kur veikta mežsaimnieciskā 
darbība un meža infrastruktūras būve un 
renovācija atbilstoši ierastajai praksei, 
neuzrādīja ūdens kvalitātes pasliktināšanos 
meža ceļu izbūves laikā pat tajos grāvju un 
ūdensobjekta posmos, kuru tiešā tuvumā 
tika veikti darbi. 

Nitrātu slāpekļa koncentrācija notecē. 2019. gadā 
teritorijā veikta mežizstrāde. Attēls: Arta Bārdule

• Uzreiz pēc vienlaidu atjaunošanas cirtes (kailcirtes) bija vērojama lokāla atsevišķu 
ķīmisko elementu koncentrācijas paaugstināšanās grāvjos un ūdenstecē, taču sateces 
baseina mērogā vērojama būtiska ietekme tikai uz slāpekļa savienojumu koncentrāciju. 

11.3 mg L
-1



Rezultāti Latvijā

• Ķīmisko elementu koncentrācija nepārsniedza normatīvos noteiktās robežvērtības un lielākajā daļā gadījumu tām 
pat nepietuvojās. Rādītājs, kura koncentrācija meža apsaimniekošanas pasākumu rezultātā ir paaugstinājusies, 
nereti pārsniedzot normatīvos minētās robežas, ir suspendētās daļiņas. Tieši suspendēto daļiņu izneses 
samazināšanai ieteicams pievērst pastiprinātu uzmanību, meža meliorācijas sistēmu renovācijas ietvaros plānojot 
ūdens aizsardzības pasākumus.

Izšķīdušā skābekļa un nitrātu slāpekļa koncentrācija septiņos paraugošanas punktos un notecē, ar robežvērtībām. Skābekļa koncentrācijai jābūt 
augstākai par norādīto robežvērtību, nitrātu slāpekļa koncentrācijai - zemākai.

Attēls: Zane Lībiete



Rekomendācijas izšķīdušā N un P izneses mazināšanai
Mežsaimnieciskā 
darbība

Ieteiktie pretpasākumi

Mežizstrāde Saglabājiet un veiciniet veselīgas un vitālas aizsargjoslas 
veidošanos (koki un zemsedzes augi).

Neatstājiet ciršanas atliekas aizsargjoslā, ja vien tas nav 
nepieciešams augsnes aizsardzībai.

Papildu barības 
vielu ienese

Mēslošanas līdzekļus lietojiet ārpus aizsargjoslas un izvairieties no 
to lietošanas platībās, kas ir hidroloģiski saistītas ar ūdensobjektu. 
Aizsargjoslu likums nosaka aizliegumu lietot mēslošanas līdzekļus 
un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus 10 m platā joslā.



Rekomendācijas suspendēto daļiņu (SD) izneses mazināšanai 
Mežsaimnieciskā 
darbība

Ieteiktie pasākumi

Mežizstrāde, 
pārvietošanās 
ārpus ceļiem, 
augsnes 
sagatavošana, 
celmu izstrāde, 
meliorācija un 
meliorācijas 
sistēmu 
renovācija

Novērsiet SD iznesi no blakus esošajiem izcirtumiem, meliorācijas sistēmām u.tml. 
❖ Iespēju robežās nepieļaujiet tehnikas pārvietošanos ūdensobjektu tiešā tuvumā un 

risu veidošanos, kas var funkcionēt kā transporta kanāli uz ūdensteci.
❖ Ja iespējams, izveidojiet virszemes filtrācijas platību, kas nodrošinās barības vielu 

un suspendēto daļiņu filtrāciju. Virszemes filtrācijas platība var būt aizsargjoslas 
sastāvdaļa vai arī būt platāka par to. 

Novērsiet SD iznesi no pašas aizsargjoslas.
❖ Pievērsiet īpašu uzmanību erozijai pakļautām augsnēm

  Izvairieties no augsnes sablīvēšanas un risu veidošanās
              Izveidojiet pastāvīgu vai pagaidu tiltu ūdensteces šķērsošanai
              Neveiciet augsnes sagatavošanu vai celmu izstrādi aizsargjoslā
              Saglabājiet vēja noturīgas aizsargjoslas



Rekomendācijas dzīvsudraba (Hg) izneses mazināšanai 

Mežsaimnieciskā 
darbība

Ieteiktie pasākumi

Mežizstrāde, 
augsnes 
sagatavošana

Izvairieties no metildzīvsudraba (MeHg) veidošanos veicinošām 
darbībām
❖ Izvairieties no ūdensteces aizdambēšanas: nebrauciet pāri 

ūdenstecei, neizmantojot tiltu, neatstājiet ciršanas atliekas gultnē.
❖ Novērsiet augsnes bojājumus aizsargjoslā, īpaši platībās ar kūdras 

augsnēm: izvairieties no braukšanas, augsnes sagatavošanas un 
celmu izstrādes aizsargjoslā (vismaz 10 m platumā no ūdensteces), 
saglabājiet vēja noturīgu aizsargjoslu

Izvairieties no dzīvsudraba pārvietošanos veicinošām darbībām
❖ Izvairieties no braukšanas aizsargjoslā: ūdens plūsma pa risām var 

veicināt attālākās vietās atbrīvotā Hg transportu uz ūdenstecēm.



Mežizstrādes tehnikas pārvietošanās blakus ūdensobjektiem

Ja mežizstrādes transporta veidotās 
risas sasniedz ūdensobjektu, pa tām 
var notikt sedimenta un Hg 
pārvietošanās → 
novērsiet vai samaziniet 
transporta pārvietošanos blakus 
ūdensobjektiem
Augsne jāaizsargā, piemēram, 
izmantojot ciršanas atlieku 
klājumu.Mežtehnikas izveidotās rises var veicināt 

sedimenta transportu. Foto: Zane Lībiete



Plānošana
• Izmantojiet īstermiņa un ilgtermiņa perspektīvu.
• Aizsardzība nepieciešama visiem virszemes ūdensobjektiem. Avotus, strautus 

un mazās upes mežsaimniecība ietekmē ievērojami vairāk nekā lielās upes un 
ezerus.

• Meža apsaimniekošanas plānošanai un īstenošanai ir vajadzīgas kartes ar 
atzīmētiem ūdensobjektiem.

• Plānošana jāveic pirms meža apsaimniekošanas darbību īstenošanas dabā, 
platības pirms tam jāapseko dabā.

• Ņemiet vērā laika apstākļu ietekmi un iespējamu samazinātu augsnes 
nestspēju mitrā laikā.

• Pirms mežsaimniecisko darbību īstenošanas pārrunājiet piekrastes joslu 
saudzējošos pasākumus ar darbu veicējiem (meža tehnikas operatoriem).



Meža aizsargjoslas – bioloģiskā daudzveidība ūdeņu 
ekosistēmās

Bebru veidotas lauces veicina 
daudzveidīgas veģetācijas veidošanos 
piekrastes joslās. Foto: Zane Lībiete

• Daudzlīmeņu un dažāda vecuma meža aizsargjosla parasti 
tiek uzskatīta par visfunkcionālāko.

• Veiciniet lapu koku ieviešanos blakus ūdenstecēm.
• Saglabājiet dažāda vecuma kokus lai nodrošinātu 

nepārtrauktu liela izmēra kritalu nonākšanu ūdenstecēs.
• Ja nepieciešams, koku sugu sastāvs un vecumstruktūra var tikt 

modificēta jaunaudžu kopšanā un kopšanas cirtēs.
• Bebru darbība aizsargjoslā var pozitīvi ietekmēt tās ekoloģisko  

funkcionalitāti, ja vien tā netraucē ūdens plūsmu un neveicina 
sedimentāciju.



Ūdensobjektu piekrastes joslu novērtēšanas rīks atbildīgai piekrastes joslas 
apsaimniekošanai (Blue Targeting)

Plānošanas rīks
• Izstrādāts Zviedrijā
• Mežsaimniecības uzņēmumi u.c.
• Atbildes uz vienkāršiem jautājumiem (Jā/Nē)
• Pielāgots Latvijas, Lietuvas, Somijas, Polijas un 

Krievijas apstākļiem WAMBAF un WAMBAF 
ToolBox projektu ietvaros

Tiek vērtēta ūdenstece, bet rekomendācijas 
saņemtas par piekrastes joslas apsaimniekošanu.

Apmācības rīka lietošanā MKPC 
darbiniekiem. Foto: Maija 

Birkena-Dzelzkalēja



Ūdensobjektu piekrastes joslu novērtēšanas rīks atbildīgai piekrastes joslas 
apsaimniekošanai (Blue Targeting)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lv.ces.silava.bluetargeting 

Vērtējums tiek veikts sekojošās sadaļās:
• Saglabājamās dabas vērtības
• Ietekme
• Jutīgums
• Pievienotā vērtība

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lv.ces.silava.bluetargeting


Apsaimniekošanas mērķi
 Apsaimniekošana Bez 

īpašu pasākumu 
veikšanas (AB)

Apsaimniekošana ar 
Minimālu pasākumu 
veikšanu (AM) 

Nav ieteicama 
nekāda 
Saimnieciskā 
darbība (NS)

Apsaimniekošana ar 
Specifisku pasākumu 
veikšanu (AS)

Apsaimniekošanas 
līmenis

Pamata
(Saskaņā ar Meža likumu 
un sertifikācijas prasībām)

Paaugstināts Ļoti augsts Augsts (Izvirzīti mērķi dabas 
vērtību atjaunošanai vai 
radīšanai)

Aizsargjosla
 

5-15 m atkarībā no 
nogāzes slīpuma

15-30 m > 30 m. Netiek precizēts. Piemērs: 
pakāpeniski aizstāt 
monokultūras ar 
heterogēnu mežaudzi.

Mežtehnikas 
pārvietošanās

Ne tuvāk kā 10 m no 
ūdens

Nepieļaut tehnikas 
pārvietošanos aizsargjoslā 
(< 10 m)

Nepieļaut tehnikas 
pārvietošanos 
aizsargjoslā

Netiek precizēts

Šķērsošana Šķērsošana mazāk 
jutīgajos posmos

Samazināt šķērsošanu, 
vienmēr vajadzīgs tilts

Nešķērsot Netiek precizēts

Atmirusī koksne Atstāt atmirušo koksni 
ūdenī

Atstāt/izveidot >7 gab. 
atmirušās koksnes uz 100 
m.

Atstāt dabiskai 
attīstībai

Netiek precizēts

Komentāri    Precizēt nepieciešamo 
pasākumu



Īpašie pasākumi
Saglabājamās dabas vērtības

Zems Vidējs Augsts

J
u
tī
g
u
m
s 

                          
Zems

AB AB-AM AM

Vidējs AB AM AM-NS 

Augsta AM AM NS

Ietekme (norāda, vai vajadzīgi īpašie pasākumi)

Zema Vidēja Augsta

Īpašiem 
pasākumiem (ĪP)  
zema prioritāte

Īpašie pasākumi  
(ĪP) tiek ieteikti ar 
vidēju prioritāti

Īpašie pasākumi (ĪP) 
tiek ieteikti ar augstu 
prioritāti

Vispirms atrodiet apsaimniekošanas mērķi. Ja nonākat 
apvilktajā zonā, tad ieteicami īpaši pasākumi. 

Apsaimniekošanas mērķis: AB+ĪP vai AM+ĪP 
vai NS+ĪP, atkarībā no rezultāta 1. tabulā. 
Ņemiet vērā ietekmes veidu un izlemiet, kādi 
pasākumi ir ieviešami. 

Ja nonākat apvilktajā 
zonā, turpiniet šeit



Īpašo pasākumu piemēri
Ūdenstece Piekrastes josla Ūdens kvalitāte

Atjaunojiet dabisko gultni 
(ja tīrīta) vai līkumainību 
(ja taisnota).

Uzlabojiet piekrastes joslas funkcionalitāti, 
aizvietojot homogēnas kokaudzes 
(plantācijas) ar heterogēnām, veicinot lapu 
koku ieviešanos un dažādvecuma 
vairākstāvu audzes veidošanos. 

Izvāciet no ūdensteces un 
piekrastes joslas atkritumus, ja tur 
tādi ir. Novērsiet piesārņošanu 
nākotnē. 

Iespēju robežās novērsiet 
pārmērīgu ūdens 
ņemšanu un regulēšanu, 
ja šāda situācija 
konstatēta.

Izmantojiet ūdens aizsardzības struktūras 
(piem., sedimentācijas dīķus, virszemes 
filtrācijas platības un maksimālās plūsmas 
kontroles dambjus), lai nodrošinātu labu 
ūdens kvalitāti, ja ūdenstecē tiek ievadīti 
grāvji.

Uzlabojiet skābekļa apgādi 
ūdenstecē pārmērīgas eitrofikācijas 
gadījumā (uz ko norāda liels 
apjoms aļģu, niedru utt.).

Novāciet mākslīgās 
migrācijas barjeras, ja 
tādas ir.

Novērsiet augsnes bojājumus, veiciniet 
zemsedzes veģetācijas attīstību.

Novērsiet punktveida piesārņojuma 
nonākšanu ūdenstecē, ja tāda ir. 

http://www.silava.lv/userfiles/file/WAMBAF/2021_Blue%20targeting%20manual%20final__LV.pdf 

http://www.silava.lv/userfiles/file/WAMBAF/2021_Blue%20targeting%20manual%20final__LV.pdf


Mitro vietu kartes

Mitro vietu kartes iespējams izmantot, plānojot un īstenojot 
mežsaimnieciskās darbības upju un ezeru tiešā tuvumā, lai 
izvairītos no ilgstošiem augsnes un ūdens ekosistēmu bojājumiem 
un ekonomiski neidevīgiem meža darbu pārtraukumiem. 
Piemēram, tās var izmantot, lai

1) sniegtu pārskatu par ūdensteču tīklu;
2) identificētu mazākās upītes;
3) plānotu pievešanas ceļu tīklu;
4) atrastu piemērotu vietu upju šķērsošanai;
5) izvērtētu ciršanas atlieku klājuma nepieciešamību grunts nostiprināšanai;
6) ieplānotu aizsargjoslas gar ūdensobjektiem;
7) blakus ūdensobjektiem identificētu mitras platības ar bagātīgu augu valsti;
8) aizsargātu piekrastes joslu no mēslošanas un augsnes sagatavošanas;
9) izvairītos no nejaušas upju šķērsošanas;

10) identificētu pacilu veidošanai piemērotas platības.

Mitro vietu kartes Latvijai, izstrādātas LVMI 
“Silava”

http://www.silava.lv/produkti/Kartografiskie-materiali.aspx 

Situācija vienmēr jāprecizē dabā!!!

http://www.silava.lv/produkti/Kartografiskie-materiali.aspx


«Ūdensteču aizsargjoslu ekoloģiskās funkcijas un 
apsaimniekošana Baltijas jūras reģionā» - īsfilma

https://www.youtube.com/watch?v=oeazPRdAYf4 

https://www.youtube.com/watch?v=oeazPRdAYf4


Secinājumi (1)
• Meža apsaimniekošanas pasākumu īstenošanas laikā nozīmīgākie riski ūdens 

kvalitātei saistīti ar biogēno elementu (N un P), suspendēto daļiņu un 
dzīvsudraba mobilizāciju un transportu uz ūdensobjektiem. Visbūtiskāk šos 
procesus var ietekmēt vienlaidu atjaunošanas cirte, augsnes sagatavošana un 
meža meliorācijas sistēmu renovācija.

• Biogēno elementu koncentrācijas Latvijā pēc mežizstrādes meliorācijas sistēmās 
un saistītajos ūdensobjektos palielinās nedaudz un īslaicīgi, nepārsniedzot un 
pārsvarā gadījumu nepietuvojoties likumdošanā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. 
Vislielākās problēmas sagādā suspendētās daļiņas.



Secinājumi (2)
• Piekrastes joslai ir nozīmīga ietekme uz ūdensteci. Mežaudzes struktūra tajā 

ietekmē gan ūdens kvalitāti un vielu apriti, gan bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgas 
struktūras un procesus ūdens vidē un uz sauszemes. Vēlams veidot daudzveidīgu 
piekrastes joslu, veicinot mozaīkveida augāja struktūru, zemsedzes veģetācijas 
attīstību, lapu koku ieviešanos, dažādvecuma un vairākstāvu kokaudzes attīstību.

• Piekrastes josla mazina ūdensobjektu tuvumā veikto meža apsaimniekošanas 
pasākumu ietekmi. Ir pieejami rīki meža apsaimniekošanas pasākumu izvēlei 
piekrastes joslās.
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Atsauce

Prezentācijā daļēji izmantoti materiāli, kas sagatavoti Interreg Baltijas jūras 
programmas finansēto projektu «Water management in Baltic forests» (WAMBAF) 
un WAMBAF ToolBox ietvaros no 2016. līdz 2021. gadam. 



Paldies!


