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Zemes racionālas izmantošanas iespējas 



Zemes politikas mērķis ir nodrošināt unikāla dabas resursa - 
zemes - ilgtspējīgu izmantošanu.  

 Definētā mērķa izpildi var panākt, izpildot divus 
galvenos izvirzītos uzdevumus atbilstoši zemes 
politikā aplūkotajām jomām: 

 nodrošināt racionālu un efektīvu zemes 
izmantošanu, ievērojot zemes aizsardzības 
nosacījumus,  

 izveidot efektīvu un stabilu tiesisko, informatīvo un 
ekonomisko vidi ilgtspējīgas zemes izmantošanas 
nodrošināšanai. 



Kur Latvijā audzē daudz kokus? 
Lauksaimniecības un lauku 

attīstības likums: 

10) kokaugu stādījumi —  

ilggadīgi stādījumi (izņemot 

dekoratīvos kokaugus, augļu dārzus 

un stādaudzētavas),  

kuri īpašiem mērķiem un regulārā 

izvietojumā ierīkoti lauksaimniecībā 

izmantojamā zemē un  

kuru maksimālais audzēšanas cikla 

ilgums ir līdz 15 gadiem, pēc kura 

kultūru atjauno vai turpina zemi 

izmantot citu lauksaimniecības 

kultūru audzēšanai. 

Meža likums: 

 

34) mežs — ekosistēma visās tās 

attīstības stadijās,  

kur galvenais organiskās masas ražotājs 

ir koki,  

kuru augstums konkrētajā vietā var 

sasniegt vismaz piecus metrus un  

kuru pašreizējā vai potenciālā vainaga 

projekcija ir vismaz 20 procentu no 

mežaudzes aizņemtās platības. 

39) plantāciju meži — ieaudzētas, 

īpašiem mērķiem paredzētas un Meža 

valsts reģistrā reģistrētas mežaudzes. 



Ilggadīgie stādījumi Eiropas Savienības izpratnē 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1307/2013 

(2013. gada 17. decembris), ar ko izveido noteikumus par 

lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic 

saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un 

ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 73/2009 



Kokaugu stādījumi 
(5) Lauksaimniecībā izmantojamā zemē pieļaujama 

kokaugu stādījumu ierīkošana, ja tā atbilst teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentu prasībām un ja: 

1) attiecīgā teritorija nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā iekļauta 

kā īpaši aizsargājams biotops (tai skaitā Eiropas Savienības 

nozīmes zālāju biotops) vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotne; 

2) meliorētajās platībās tie tiek ierīkoti atbilstoši Meliorācijas likuma 

prasībām. 

(Lauksaimniecības un lauku attīstības likums) 



Agromežsaimniecība 
Nav definēta Meža un Lauksaimniecības un lauku attīstības likumos. 

Definīcija dota Eiropas savienības dokumentos: 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku 

attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 

1698/2005 

  



Zaļināšana... 





No ilggadīgajiem kokaugu stādījumiem iegūstamie 
produkti.... 

• Īsa aprite (līdz 5 gadi) – 
kārkli (Salix sp.) kā atvasāji 

• šķeldas 

• marķējamie mietiņi 

• pārtikas piedeva 

• dzīvās skulptūras 

• pirmais nozīmīgais 

medusaugs..... 

• Bio-attīrīšanas sistēmās 

Ilggadīgie kokaugu stādījumi (līdz 
15gadiem) pes un aapses 
(Populus sp.), baltalksnis (Alnus 
incana), Vītoli...:  

• malka 

• šķeldas 

• sīkkoksne 

• saunas dēlīši 

• papīrmalka 

• taras kluči 

• augsnes ielabotāji -N 

piesaistītāji  



Stādījumu ierīkošanas shēmas 1 
 Kombinējot lauksaimniecisku produktu ražošanu ar biomasas ieguvi 

un vēja erozijas ierobežošanu. 



Stādījumu ierīkošanas shēmas 2 
 Kombinējot augļukoku plantācijas ar biomasas ieguvi un vēja 

erozijas ierobežošanu. 



Stādījumu ierīkošanas shēmas 3 
 Kombinējot ogulāju plantācijas ar biomasas ieguvi un vēja erozijas 

ierobežošanu. 



Stādījumu ierīkošanas shēmas 4 

 Kombinējot lopbarības augu audzēšanu ar biomasas ieguvi un vēja 

erozijas ierobežošanu. 



Stādījumu ierīkošanas shēmas 5 
 Kombinējot dažādu atraudzīgo kokaugu audzēšanu ar biomasas 

ieguvei.  



Stādījumu ierīkošanas shēmas 6 
 Ierīkojot monokultūras pamīšus ar lauksaimniecībā izmantojamām 

platībām.  



Stādījumu ierīkošanas shēmas 7 
 Ierīkojot dažādu koku sugu stādījumus.  



Stādījumu ierīkošanas shēmas 8 

 Ierīkojot dažādu koku 
sugu stādījumus 
degradētās teritorijās. 

 Apvienojot biomasas 
ieguvi ar augļkopību. 



Rūpniecisku kokaugu plantācija – racionāla pieeja ne 
tikai zemes, bet arī citu resursu izmantošanai 

Ieguvumi: 

CO
2
 neitrāls biokurināmais; 

produktivitātes kāpinājums; 

barības vielu atgriešana apritē 
izmantojot mēslojumu; 

sadzīves nelikvīdu utilizācija; 

platību rekultivācija; 

augsnes erozijas aizkavēšana; 

darba vietas. 



Plantāciju dizains no produkcija 
novākšanas viedokļa 

 Augsnes noturība un meliorācija 



Plantāciju dizains no produkcija novākšanas 
viedokļa 2 

 Reljefs  Stādījumu izvietojums attiecībā pret 
esošajiem infrastruktūras objektiem 



Pirmais, otrais gads - Skrīveri 



Trešais gads - Skrīveri 



Ceturtajā gadā – pirmā sēņu raža! 



Demo objekts Skrīveros  
5.gads 



Papeles, apses - 

Latgalē 



2013-10-31-trešais gads-kārkli- saknes 


