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1 Meža apsaimniekošanas
teorētiskais pamatojums

plānošanas

sistēmas

(MAPIS)

1.1 Meža vērtības, to apsaimniekošana
Mežs, kopš cilvēces pirmsākumiem, ir bijis izdzīvošanai nepieciešamo resursu
nodrošinātājs. Tas devis pārtiku, mājokli, tas bijis garīgās iedvesmas objekts. Attīstoties
ražošanai un mainoties sabiedrībai, mainījusies arī cilvēces attieksme pret mežu. Pieaugot
cilvēku skaitam pieauga arī pieprasījums pēc koksnes resursiem un lauksaimniecības zemēm.
Tāpēc pakāpeniski samazinājās ar mežu apklātā platība un radās kokmateriālu resursu
trūkums. Līdz ar tirgū pieejamo resursu samazināšanos un to vērtības palielināšanos radās
meža apsaimniekošanas ekonomiskās ilgtspējības ideja. Pirmie meža apsaimniekošanas
plānošanas risinājumi radās Vācijā 16.gadsimtā. 18.gs Eiropā radās plašāka nepieciešamība
pēc racionālas meža resursu izmantošanas organizēšanas, bet 19.gs otrajā pusē radās
nepieciešamība noteikt maksimāli iespējamo ienākumu plūsmu no meža apsaimniekošanas,
galvenokārt no koksnes resursu ieguves. 20.gs. sākumā Eiropas valstīs tika aizsāktas debates
par cilvēka un meža mijiedarbību, par valsts nozīmi cilvēka un meža attiecību regulēšanā. Pēc
1970.gada Pasaules globālās enerģētiskās krīzes, daudz lielāka nozīme tika pievērsta
atjaunojamo resursu fiziskai un monetārai vērtēšanai, nosakot, kāda ir resursu izmaiņu
ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām.
20.gs. astoņdesmito gadu sākumā tika apzinātas problēmas, kas vairo dabas resursu
samazināšanos. Šajā laikā zinātniskos pētījumos tika pierādīta nepieciešamība dabas resursu
apsaimniekošanā ievērot ekonomisko ilgtspējību, to pamatojot ar tirgus vērtības un
ekoloģisko vērtību izmaiņu analīzes nepieciešamību. Tāpēc radās nepieciešamība noteikt
resursu kapitālvērtību, kuru veido ne tikai cilvēku radītais kapitāls (aprīkojums, infrastruktūra,
būves u.c.), dabas resursu kapitāls (mežs, zeme, gaisa un ūdens kvalitāte u.c.) un cilvēku
kapitāls (zināšanas un spējas). Ilgtspējīgas attīstības principi nosaka kapitāla pakāpenisku
paaugstināšanas nepieciešamību nākotnē. 21.gs sākumā aizvien nozīmīgāka ir meža loma
globālā klimata regulēšanā, tāpēc ilgtspējīgas attīstības modeļi jāsaista ar klimata pārmaiņām
un ar to saistītajiem iespējamiem riskiem.
Lai arī ar meža resursu jēdzienu visbiežāk saprot meža zemju platību un koksnes
daudzumu tajos, tomēr meži pilda arī virkni citu ekonomisko, ekoloģisko un sociālo funkciju.
Meža kā biomasas (koksnes) avota funkcija ir viena no galvenajām, tomēr tā nav vienīgā.
Teorētiski meža apsaimniekošanas mērķis var būt visdažādāko īpašnieka (vai valdītāja)
privāto vai sabiedrības (publisko) vajadzību apmierināšana. Sabiedrības interesēs ir meža
ilgtspējīga apsaimniekošana, proti, meža un meža zemju izmantošana tādā veidā un tādā
intensitātē, kas nodrošina meža bioloģiskās daudzveidības, ražības, atjaunošanās un
dzīvotspējas neaizskaramību, vienlaicīgi saglabājot tā spēju tagad un nākotnē pildīt vietējā,
atsevišķas valsts un vispasaules līmenī mežam piemītošās ekoloģiskās, ekonomiskās un
sociālās funkcijas, nenodarot kaitējumu citām ekosistēmām ((MCPFE Helsinku 1. rezolūcija).
Kapitāla saglabāšana un paaugstināšana, ievērojot ilgtspējīgas apsaimniekošanas
principus var būt sarežģīta, jo dažādu kapitāla daļu ilgtspējīga attīstība var savā starpā
konfrontēt. Piemēram, ekonomiskās aktivitātes var samazināt ekoloģiskās vai sociālās
vērtības.
Katra mežaudze (meža nogabals) pilda visas funkcijas, bet kāda no šīm funkcijām ir
prioritāra, tā tiek pildīta efektīvi. Tāpat ir ar meža īpašnieka vēlmēm. Dažas no vēlmēm
(mērķiem) ir savienojamas, citas savukārt ir viena otru izslēdzošas. Tādējādi, plānojot meža
apsaimniekošanu, nepieciešams noteikt galveno (primāro) un pakārtotos meža
apsaimniekošanas mērķus, atbilstoši tiem labumiem, kādus grib (var) gūt no īpašuma vai
mežaudzes apsaimniekošanas. Laika gaitā mežaudzes funkciju nozīmīgums („vērtība”) var
mainīties.
Kā svarīgākie meža apsaimniekošanas mērķi uzskatāmi:
Bioloģiskās daudzveidības nodrošināšana:

•
•

Struktūras, kompozīcijas un funkciju saglabāšana vai izmainīšana ģenētiskajā
(iekšsugas), sugu (taksonu), ekosistēmu un ainavu līmenī;
Dabas pieminekļu saglabāšana (ģeoloģiskie, ģeomorfoloģiskie objekti).

Ražošana:
• Koksnes ražošana;
• Nekoksnes produktu ražošana;
• Pakalpojumu sniegšana.
Sociālo un kultūras vērtību nodrošināšana (aizsargāšana):
• Ainavas veidošanas (vizuālā ainava);
• Rekreācija;
• Izglītība un zinātne.
• Vidi aizsargājošo (regulējošo) funkciju nodrošināšana:
• Augšņu aizsardzība (pret eroziju);
• Ūdeņu aizsardzība (kvantitāte un kvalitāte);
• Gaisa attīrīšana (piesārņojuma mazināšana vietējā vai ainavas līmenī);
• Mikroklimata uzlabošana.
Katram no uzskaitītajiem meža apsaimniekošanas mērķiem faktiski iespējami vairāki atšķirīgi
realizācijas veidi kā pēc būtības (modifikācijas), tā arī realizācijas formas (veicamie,
pieļaujamie pasākumi mērķa sasniegšanai). Piemēram, koksnes ražošanā par mērķi var
izvirzīt zāģbaļķu ražošanu, papīrmalkas (koksnes masas), vai kurināmās koksnes ražošanu.
Rekreācijā, nodrošināt piemērotību specifisku rekreācijas veidu (pastaigas taku, spēļu
laukumu, utt.) ierīkošanu (J.Donis 2005).
Vērtību vai nozīmi (piemērotību) konkrētā mērķa sasniegšanai teorētiski var aprēķināt katram
nogabalam vai to kopai (kvartāls, meža masīvs, utt.). Svarīgi atzīmēt, ka, mainoties mērogam,
pētāmais objekts var uzrādīt kvalitatīvi jaunas īpašības, kas nepiemīt atsevišķam tā
elementam.
Vērtējot meža funkcijas un vērtības kopumā, lielāko atbalstu Eiropā ir ieguvusi M.Merlio
(M.Merlio 2000) piedāvātā shēma, kas apraksta meža vērtību trīs griezumos (sk. 1.1.att.)
atbilstoši vērtību aspektiem:
1.
Pēc meža izmantojamības (labumus, ko cilvēce izmanto līdzšinējās sapratnes līmenī);
2.
Meža vērtības, pēc to iespējas izteikt naudas (monetārā) ekvivalentā;
3.
Meža īpašnieka un sabiedrības attiecības;
100%

Lietotās
netieši)

vērtības

Tirgus vērtības

Privātā
vērtība

vērtība,

(tieši

un Izvēles
vērtības

Nelietotās vērtības
(mantotās, eksistences)

Potenciālās tirgus un netirgus vērtības

Publiskā Publiskā (vides saglabāšanas) vērtība

1.1.att. Meža vērtība
Tieši lietotās vērtības – vērtības, ar kurām tiek veikti darījumi tirgū. Pie šīm vērtībām pieder
koksne, ārstniecības augi, ogas, sēnes, medījumi u.c;

Netieši lietotās vērtības – vērtības, ar kurām tieši netiek veikti tirgus darījumi, tomēr tām ir
liela nozīme sabiedrības un visas cilvēces eksistencē. Pie šīm vērtībām pieder ūdens
saglabāšana, augsnes saglabāšana, plūdu novēršana, mikroklimata regulēšana, ūdens
attīrīšana, skābekļa ražošana, ainava u.c;
Izvēles vērtības –nākotnes rekreācijas un apkārtējās vides aizsardzības intereses, potenciālo
resursu, enerģijas un citu pagaidām nezināmu materiālu ieguve, potenciālā pagaidām
neizmantotas ainavas elementu izmantošana u.c;
Nelietotās vērtības (mantotās) – Ainavas, rekreācijas enerģijas un citu līdz šim neizmantotu
materiālu izmantojamība, vides saglabāšanas, skābekļa ražošanas nākotnes ietekme;
Nelietotās vērtības (eksistences) – Vides daudzveidība, vides stāvoklis , sugu daudzveidības
un izdzīvošanas respektēšana, cilvēku darbības ietekmes uz meža ekosistēmu izslēgšana;
Sīkāka meža vērtības klasifikācija dota 1.2.attēlā. Aprakstot meža vērtību pēc iespējām to
novērtēt monetāri (naudas izteiksmē), ar tirgus vērtības noteikšanas metodēm iespējams
novērtēt vien trešo daļu no meža vērtībām. (M.Merlio 2000).

1.2.att. Meža vērtības klasifikācija
Arī tirgus vērtības noteikšanas metodiskajās nostādnēs pastāv būtiskas domstarpības un
dažādās valstīs tās ir atšķirīgas. Pašreiz, Latvijas Republikā meža tirgus (komerciālās) vērtības
noteikšana ir viens no svarīgākajiem un maz pētītiem jautājumiem. Skatoties no
tautsaimniecības (ekonomiskajām) interesēm, mežs tāpat kā zeme, vērtējams kā viens no
ražošanas faktoriem un dabas resursiem. Vērtējot meža resursus atbilstoši NACE 3.1
klasifikācijai, var konstatēt, ka savstarpējā mijiedarbībā atrodas vairākas tautsaimniecības
nozares, kurām ir tieša saikne ar meža resursu izmantošanu:
• Lauksaimniecība (ogu, sēņu audzēšana, vai dabiski augošu ogu, sēņu ievākšana mežā);
• Medību saimniecība, medījamo dzīvnieku ķeršana, pavairošana un ar to saistītie
pakalpojumi;
• Mežsaimniecība t.sk. mežizstrāde;
Ar mežsaimniecību un mežistrādi saistītie pakalpojumi;
• Tūrisma aģentūru darbība, tūrisma operatori;
• Vides aizsardzība;

•
•

Pētniecība;
Izglītība;

Tāpēc, apskatot meža nozares devumu valsts tautsaimniecībā, tā jāraksturo ar meža un saistīto
nozaru kopējo devumu. Aprakstot meža vērtību, svarīgi nodalīt meža vērtības un funkcijas,
kas sniedz labumu meža īpašniekam no labumiem, kas tiek sniegti sabiedrībai. Lai meža
apsaimniekošanā tiktu respektētas sabiedrības intereses pastāv normatīvi un ierobežojumi.
1.3.atēlā atspoguļotās sakarības raksturo meža normatīvo dokumentu kompetenci, kādās
robežās tiek noteiktas un ievērotas valsts un sabiedrības intereses meža īpašumu
apsaimniekošanā. Privātajam meža īpašniekam pieder tikai daļa no labumiem (vērtībām), kas
tiek saņemtas no īpašuma apsaimniekošanas. Pārējās ir vērtības, kas pieder sabiedrībai un
valstij. Šo vērtību saglabāšanu un racionālu izmantošanu sabiedrība regulē ar valsts
normatīvajiem aktiem, īpašnieka saimnieciskās darbības ierobežošanu(skatīt 1.3.att.). Par
valsts interešu ievērošanu gan valsts, gan privāto mežu apsaimniekošanā rūpējas Valsts meža
dienests.

1.3.att. Meža vērtību nozīme

1.2 Mežierīcības procesa modelis
Meža apsaimniekošana ir uzņēmējdarbība, kas saistīta ar dabas resursu izmantošanu.
Sabiedrībā tiek uzskatīts, ka meža resursi ir atjaunojami, tie nekad nebeigsies, jo mežs ir
agresīva ekosistēma, kas pārņem apkārtējās teritorijas (lauksaimniecībā neizmantojamās
zemes) un spējīgs pats atjaunoties. Šāds uzskats veidojies tāpēc, ka līdzšinējā meža resursu
izmantošana un atjaunošana rūpīgi plānota. Tomēr šāds uzskats ir maldīgs. Apstākļos, kad
meža resursu apsaimniekošana atstāta novārtā, atjaunošanās notiek ar saimnieciski mazāk
vērtīgām sugām, audžu krāja un sagaidāmā vērtība ir ievērojami zemāka kā mežaudzēm, kas
rūpīgi koptas un apsaimniekotas. Tāpēc var apgalvot, ka meža resursus par atjaunojamiem
padara cilvēka zināšanas, attieksme un ieguldītais darbs. Tas nozīmē, ka meža
apsaimniekošanu rūpīgi jāplāno. Plānošanas procesā var rasties nopietnas kļūdas, kas vēlāk
var negatīvi ietekmēt saimniecisko darbību. Tāpēc svarīgi zināt un saprast, kāds ir īpašumā
esošo meža resursu stāvoklis, jāpārvalda meža apsaimniekošanas metodes, jāspēj pielietot
labākos instrumentus.
Saimnieciskās darbības plānošana ir aktīvs process, kurš prasa rūpīgu nākotnes
attīstības scenāriju prognozi, saimnieciskās darbības mērķu noteikšanu un to sasniegšanas
formulēšanu. Mežierīcība ietver meža informācijas ieguvi, meža apsaimniekošanas plānošanu
un saimnieciskās darbības analīzi. Mežierīcības plānošanas procesā tiek noteikti valsts,
pašvaldību un privāto mežu apsaimniekošanas mērķi un to sasniegšanas soļi.
Mežierīcības jēdzienu var formulēt šādi:

„Mežierīcība
ba ir meža inventarizācijas
inventariz cijas un apsaimniekošanas plānošanas
pl
sistēma,
kas nodrošina racionālu
ālu meža resursu izmantošanu, kokaudzes ražības
raž
un kvalitātes
paaugstināšanu,
šanu, mežam piemītošo
piem
funkciju nepārtrauktību.
bu. Mežierīcības
Mežier
uzdevums ir
inventarizētt meža platības un mežaudzes,
mežaudzes, noteikt nepieciešamo mežsaimniecisko
pasākumu apjomus ...”
Mežierīcības
bas objekts ir meža zeme un koksnes krāja,
kr
kas uz tās
ās atrodas dažādu
daž
audžu
veidā. Meža zeme kopāā ar mežaudzi,
meža
vai zeme, kas paredzēta
ta meža audzēšanai
audzē
uzskatāma par
mežsaimniecības
bas pamatkapitālu.
pamatkapit
Mežierīcība
ba veido saikni starp dabu un cilvēku.
cilv
Tā tiek pamatota ar zināšanām
zin
par mežu, tā
vērtībām, sabiedrības interesēm,
interes
formulētajām meža funkcijām
m un iepriekšējo meža
apsaimniekošanas pieredzi.
Mežierīcības
bas procesu var izteikt ar modeli (1.4.attēls):
(1.4.att

Sabiedrība

Mežierīcība

Zinā
Zinātne

Mežs

mežierīcības pilnveidošanas ierosmes
Mežierīcības rezultātu ietekme
1.1.att. Mežierīcības
bas procesa modelis
Mežierīcība
ba nodrošina 3 galvenās
galven lēmumu pieņemšanas
emšanas atbalsta funkcijas: meža
resursu uzskaiti (inventarizāciju),
(inventariz
meža apsaimniekošanas plānošanu
nošanu un meža resursu
apsaimniekošanas kontroli. Mežierīcības
Mežier
procesa efektivitāte
te ir atkarīga
atkar
no plānošanā
izmantotās informācijas
cijas kvalitātes.
kvalit
Informācijas
cijas ieguve ir mežierīcības
mežierīcī
pirmā funkcija.
Mežsaimniecībā par pamata informāciju
inform ciju tiek izmantoti meža inventarizācijas
inventarizā
dati, kas aptver
informāciju par īpašumāā esošo meža zemju un mežaudžu stāvokli.
st
Meža apsaimniekošanas
apsaimniekošana plānošana ir otrā mežierīcības
bas funkcija. Mežierīcībā
Mežier
lietotajai
plānošanas metodei jābū
ābūt pietiekami vienkāršai
ršai un saprotamai, lai ar vienkāršiem
vienk
paņēmieniem spētu pārliecin
rliecināt lēmuma pieņēmējus
jus par sasniedzamo rezultātu
rezult
iespējamību un
veicamo pasākumu efektivit
ktivitāti. Plānošanas uzdevums ir saistīts
ts ar lēmumu
lē
pieņemšanas
procesu, kas bieži vien prasa rast kompromisu starp vairākiem
vair kiem lēmumu ietekmējošiem
ietekm
faktoriem un plānošanas
nošanas variantiem. Mežsaimniecībā
Mežsaimniec
lēmumu pieņemšanas
emšanas process saistīts
saist ar
ekoloģisko, sociāloo un ekonomisko funkciju nodrošināšanu,
nodrošin
tāpēc
ā ēc plānošanas
pl
procesa
rezultātam jābūt tādam,
dam, kas nodrošina turpmāko
turpm
meža funkciju ilgtspējīgu
ējīgu attīstību.
att
Parasti plānošana
nošana saistīta
saist ar iepriekšējās saimnieciskās darbības
ības rezultātu
rezult
analīzi un
efektivitātes novērtēšanu,
šanu, tāpēc
tā
iepriekšējās saimnieciskās darbības
bas kontrole un analīze
anal
ir
uzskatāma
ma par trešo mežierīcības
mežierī
funkciju.

1.3 Mežierīcības
bas funkcijas
1. Inventarizācija – meža aprakstīšanas
aprakst
un kartēšanas
šanas darbu komplekss. Inventarizācjas
Inventariz
darbu laikā precizē apsaimniekotājam
apsaimniekot
piederošā meža īpašuma
pašuma robežas, apraksta taksācijas
taks
nogabalus un sagatavo materiālus
materi
daļplānu, taksācijas
cijas aprakstu un mežaudžu plānu
pl

sastādīšanai. Nosakot krāju audzēs, kurās projektē galveno cirti, pieļaujamā kļūda ir ±5 %,
jaunaudzēs, mistraudzēs, kurās ir 3 un vairāk sugu, kā arī kokaudzēs, kuru biezība ir 0.30.5, pieļaujamā kļūda ir 20 %, visās pārējās audzēs instrumentālajā taksācijā ± 10%,
acumēra taksācijai ±15 %. (P.Skudra). Pastāv vairākas meža inventarizācijas metodes,
tāpēc to izvēle tiek pakārtota meža apsaimniekošanas mērķim;
2. Meža apsaimniekošanas plānošana – meža apsaimniekošanas plāna pamatdokumenta
izstrāde racionālas meža apsaimniekošanas, vides aizsardzības un ilgtspējīgas meža
izmantošanas nodrošināšanai. Valsts meža dienesta un a/s Latvijas valsts meži
struktūrvienībām mežierīcības darbu veikšanai licencētas juridiskas personas izstrādā
valsts mežu inventarizācijas materiālus. VMD dokumentu kopa tiek izveidota saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.434 „Valsts meža reģistra aprites
noteikumi”19.12.2000. un satur meža inventarizācijas aprakstu un meža zemju plānu (M
1:10000). A/S Latvijas valsts meži materiālu kopu veido meža inventarizācijas materiāli,
daļplāni, mežaudžu plāni, saimnieciskās darbības ieteikumi par galveno cirti un starpcirti,
kā arī papildinformācija par nemeža zemēm.
Privātmežu apsaimniekotājiem VMD licencēto juridisko personu struktūrās esošie
meža taksatori izstrādā meža apsaimniekošanas plānu – dokumentu kopu, kas, balstoties uz
meža inventarizācijas materiāliem ietver saimniecisko zemju sadalījumu zemju kategorijās,
iedalījumu pēc apsaimniekošanas kritērijiem, meža fonda raksturojošās tabulas (sadalījumu
pa valdošajām koku sugām, bonitātēm, vecumklasēm, augšanas apstākļu tipiem, meža
zemju kadastrālās un mežaudžu vērtības, nogabalu aprakstošos rādītājus un ieteikumus
mežsaimnieciskās darbības veikšanai. Atbilstoši Latvijas Republikas Meža likumam, meža
apsaimniekošanas plāns nav obligāts priekšnosacījumus saimnieciskās darbības
veikšanai.(P.Skudra)
3. Meža apsaimniekošanas kontrole – iepriekšējās saimnieciskās darbības analīze un
kontrole ar mērķi uzlabot meža apsaimniekošanas plānošanas sistēmu, samazināt riskus,
kļūdainu lēmumu ietekmi, optimizēt mežsaimnieciskās darbības lēmumu pieņemšanas
procesu. Meža apsaimniekošanas kontrole parasti tiek veikta atkārtotas meža
inventarizācijas laikā, kad analizējot iepriekš sastādīto meža apsaimniekošanas plānu tiek
veikta plānoto darbu izpildes kontrole. Šādas kontroles laikā bieži vien zūd iespēja
objektīvi novērtēt veikto mežsaimniecisko darbību, jo kopš iepriekšējās plānošanas ir
pagājis pietiekami ilgs laiks. Tāpēc ieteicams veikt nepārtraukto mežierīcību, kas
nodrošina saimniecisko pasākumu nepārtrauktu kontroli.

1.4.

Mežierīcības uzdevumi

Bieži sabiedrībā pastāv uzskats ka meža resursi ir atjaunojami pretstatā fosilajiem
resursiem, kuru krājumi nemitīgi samazinās. Tomēr veicot dziļāku analīzi secinām, ka mežu
ekspluatējot, nerūpējoties par tā atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu meža resursi
pakāpeniski samazinātos. Samazinātos gan kopējā krāja, gan kopējā vērtība. Tātad, resursu
nekontrolēta izmantošana novedīs pie resursu pakāpeniska izsīkuma. Meža stāvokļa
uzlabošana un vērtības atjaunošana prasītu vairāk līdzekļu un paietu ilgs laiks, līdz mežs
atjaunotu savu sākotnējo stāvokli. Arī fosilos resursus var aizstāt ar sintētiskiem materiāliem,
tomēr to ražošana ir daudz dārgāka un laikietilpīga. Tāpēc meža resursus var uzskatīt par
atjaunojamiem vienīgi tad, kad to apsaimniekošana tiek plānota. Plānošanas procesā tiek
noteikti šādi mežierīcības uzdevumi:
1. Produktivitātes paaugstināšana - meža resursu apjoma palielināšana:
• koksnes krājas palielināšana veicinot pieaugumu;
• koksnes pieprasījuma apmierināšana nodrošinot tirgū pieprasītu sugu un dimensiju
apaļkokus.
2. Mežsaimniecības ilgtspējības nodrošināšana - meža attīstības stabilitātes nodrošināšana:
• zinātnes uzdevumu formulēšana nosakot aktuālos pētniecības virzienus;
• meža aizsardzības nodrošināšana mazinot riskus, piemēram vējgāžu, vējlaužu,
kaitēkļu savairošanos un citus draudus;
• ainavu plānošana - maksimāli lietderīga īpašuma teritorijas izmantošana;

• klimata regulēšana, makro un mikro klimata izmaiņu ietekmes izvērtēšana, CO2
sekvestrēšana;
• Tūrisma un rekreācijas veicināšana;
• Dabas aizsardzība;
• Ekonomiskā pieauguma, darba tirgus attīstīšana.
Mežierīcības uzdevumu izpildi nodrošina pieejamās informācijas analīze un plānošanas
metožu izmantošana. Mežierīcības uzdevumu izpildi nodrošina plānošana, kuras rezultātā tiek
sastādīti plāni. (skatīt 1.1.tabulu).
1.1.tabula
Mežierīcības uzdevumi
Plānošanas process

Mežierīcības
uzdevumi

Nepieciešamā informācija

Lēmuma pieņemšana

koksnes krājas
palielināšana,
pieauguma
maksimizēšana

Meža inventarizācijas dati, kas
satur krājas un pieauguma
aprēķinus, kopējo krāju
raksturojošos rādītājus

Meža atjaunošanas pasākumu
plāna un Meža aizsardzības plāna
sagatavošana

Apaļkoku ražošana,
meža izmantošana

Meža inventarizācijas dati,
optimālā galvenās cirtes vecuma
un caurmēra noteikšana, tirgus
stāvokļa analīze

Ikgadējo galvenās cirtes apjomu
noteikšana, kopējās ciršanas tāmes
noteikšana. Koksnes pārdošanas
plāna sagatavošana

Riska mazināšana,
aizsardzība pret
vējgāzēm, vējlauzēm
un citiem draudiem
Ainavas plānošana
Klimata aizsardzība

Meža inventarizācijas dati, kas
satur informāciju par augšanas
apstākļiem, mežaudžu vecumu un
Mežsaimniecisko pasākumu
biezību. Meža ekoloģiskās
plānošana, un optimizācija, kas
inventarizācijas dati, kas satur
ietekmē
meža ainavu, saglabā vai
informāciju par augtenēm.
paaugstina mežaudžu noturību,
Meža augšņu un meža tipu
meža atjaunošana reģionālā līmenī
kartēšana
Meža klimata destruktīvu faktoru
noteikšana

Meža resursu monitorings
izmantojot GIS atbalstu,
Tūrisms un rekreācija
vēsturisku, ainavisku objektu
apzināšana.

Tūrisma un rekreācijas pasākumu
plānošana

Ekoloģiskās inventarizācijas dati,
kas satur informāciju par
aizsargājamām sugām, to
izplatību.

Dabas aizsardzības pasākumu
plāns, kas satur informāciju par
aizsargājamām teritorijām, to
apsaimniekošanu un aizsardzību.

Medību saimniecība

Medību platību inventarizācijas
dati, kas satur informāciju par
dzīvnieku barības bāzi un
dzīvnieku skaitu

Medību saimniecības pasākumu
plāns, kas satur informāciju par
medību objekta apsaimniekošanu,
biotehniskajiem pasākumiem un
medījamo dzīvnieku skaita
regulēšanas pasākumiem.

Ekonomiskā
pieauguma, darba
tirgus attīstības
veicināšana vietējās
ekonomikas līmenī

Vietējā darba tirgus ietekmes
plānošana uz iespēju piesaistīt
Informācija par teritorijas sociāli sezonas strādniekus, sabiedrības
ekonomiskajiem apstākļiem
izglītošanas un koksnes produktu
pielietošanas veicināšanas
pasākumi.

Dabas aizsardzība

Mežierīcības procesā viens no svarīgiem uzdevumiem ir lēmuma pieņemšanā
respektēt meža īpašnieka mērķus, vietējo pašvaldību un dažādu interešu grupu pārstāvju
viedokli. Veicinot dažādu viedokļu uzklausīšanu iespējams izvairīties no varbūtējiem
konfliktiem nākotnē. Tāpēc plānošanas procesā svarīgi rīkot publiskās apspriedes. Jāuzsver,
ka vienīgi meža īpašniekam ir tiesības pieņemt galīgo lēmumu. Mežierīcības speciālistam ir
padomdevēja statuss.
Meža apsaimniekošanas plāns ietver lēmumu pieņemšanas atbalsta informāciju
tālākam meža apsaimniekošanas procesam. Informāciju, kuru sagatavo taksators, tālāk tiek
nodota meža īpašniekam (uzņēmuma vadītājam), kurš apspriež meža apsaimniekošanas mērķi
ar mežierīcības speciālistu. Tiek sagatavots stratēģiskais plāns, kurš sevī ietver meža īpašuma
kapitālvērtības un ciršanas apjomu ilgākam periodam noteikšanu. Uz šīs informācijas bāzes
mežierīcības speciālists izstrādā taktisko plānu, kas ietver saimniecisko rīkojumu sarakstu
mežierīcības periodam. Taktiskās plānošanas informācija tiek tālāk izmantota operatīvai
plānošanai, kad vadoties no kokmateriālu tirgus stāvokļa, meža loģistikas speciālists plāno
koksnes produktu realizāciju tirgū.

1.5.

Meža apsaimniekošanas vispārējās plānošanas principi

Lai ilgstošā laika posmā nesamazinātu mežsaimniecības pamatkapitālu mežu pārcērtot, bet
palielinātu, īstenojot pamatotus mežsaimnieciskos pasākumus, meža izmantošanu regulējot
tādos apjomos, lai tie nepārsniegtu pieļaujamos apjomus un nesamazinātu meža vērtību, pirms
plānošanas uzsākšanas jāizvirza meža apsaimniekošanas mērķis. Mērķim jāpakārto
mežierīcības metodes un mežierīcības sistēma. Mežierīcības sistēma sastāv no darbību
kopuma, kas nodrošina mērķa sasniegšanu:
1. Formulēt normatīvos mežierīcības mērķus, tas nozīmē definēt rezultātu, kādu vēlamies
sasniegt (mērķu formulēšana);
2. Atrast iedarbīgas plānošanas metodes, kas nodrošina vēlamo rezultātu (optimizācijas
metodes);
3. Meža inventarizācijas datiem jābūt adekvātiem, lai uz to bāzes būtu iespējams prognozēt
dažādu mežierīcības darbību radītos rezultātus (prognozēšanas metodes);
4. Izveidot inventarizācijas sistēmu, lai iegūtu pamatojumu prognožu sastādīšanai
(inventarizācijas metodes).
Mežierīcības plānošanas problēmu var formulēt šādi: “Meža īpašniekam tiek piedāvāts
iespējamo meža apsaimniekošanas plānošanas variantu kopums un jāizvēlas tas variants, kas
savā ziņā maksimāli atbilst īpašnieka mērķiem, stratēģijai un iespējami palielina resursu
izmantošanas efektivitāti.
Katram meža īpašniekam var būt atšķirīga meža apsaimniekošanas politika, tāpēc
mērķis jāpakārto šai politikai. Piemēram, ja meža īpašnieks ir liels uzņēmums, kura īpašumā
atrodas koksnes pārstrādes rūpnīcas un īpašumā esošie resursi tiek izmantoti rūpnīcas
nodrošināšanai, visbiežāk augošu koku un apaļo kokmateriālu vērtība netiks aprēķināta
atbilstoši to tirgus cenai, bet tiks noteikta saskaņā ar uzņēmuma iekšējo norēķinu sistēmu.
Šādos uzņēmumos tirgus prece ir saražotie koksnes izstrādājumi, tāpēc meža resursu vērtībai
ir sekundāra nozīme. Tāpēc šādos īpašumos meža apsaimniekošanas mērķis ir saistīts ar
kokmateriālu ilgtermiņa plūsmas nodrošināšanu un meža apsaimniekošana var tikt finansēta
no ieņēmumiem par koksnes izstrādājumu (zāģmateriālu, saplākšņa u.c. izstrādājumu)
pārdošanas. Meža apsaimniekošanas mērķis saistīts ar meža resursu izmantošanas politiku,
kas katram īpašniekam var būt atšķirīga.

1.6.

Meža apsaimniekošanas mērķa definēšana

Meža apsaimniekošanas mērķis atkarīgs no īpašnieka izvirzītajām meža
apsaimniekošanas prasībām – vēlmēm, kādus labumus meža apsaimniekošanas procesā vēlas
gūt īpašnieks.
Lai formulētu mērķi un spētu izvērtēt plānošanas gaitā prognozēto rezultātu, tas
jāapraksta ar meža apsaimniekošanas ekonomiskiem indikatoriem. Ekonomisko indikatoru
izvēle atkarīga no meža īpašnieka uzstādījumiem. Ja meža apsaimniekošanas mērķis ir
kvalitatīvākas, vērtīgākas koksnes ražošana un koksni paredzēts pārdot augošu koku vai
apaļkoku veidā, meža apsaimniekošanas mērķi jāpamato ar šādiem ekonomiskajiem
indikatoriem:
• procentu likme;
• Meža īpašuma tīrās tagadnes vērtība (kapitālvērtība);
• Meža rente (optimālo tīro ienākumu gūšanas profils).
Mērķa sasniegšanas ceļi tiek aprakstīti nosakot galvenās un starpcirtes apjomu, meža
atjaunošanas un kopšanas pasākumu kompleksu, infrastruktūras investīcijas, administratīvās
un citas izmaksas.
Meža apsaimniekošanas mērķa formulēšanas process parādīts 1.2. attēlā.

1.2. att Meža apsaimniekošanas mērķa formulēšanas procesu apraksts
Optimālā meža aprakstīšana
Lai rastu kompromisu starp iespējamām mērķa formulēšanas alternatīvām, svarīgi
apzināties meža stāvokli, kurš var tikt uzskatīts par optimālu meža īpašnieka uzlikto funkciju
pildīšana. Šādu „optimālo mežu” jāapraksta ar indikatīvām vērtībām, kas raksturo mērķi, kādu
vēlamies sasniegt:
• Meža vērtības pastāvīgi pieaug, iespējams nodrošināt noturīgu meža renti ( noturīgus
tīros ienākumus);
• Noteikts optimālais ikgadējais ciršanas apjoms, kas maksimizē tīros ienākumus un
nodrošina meža vērtības paaugstināšanos;
• Izveidota optimāla mežaudžu struktūra, kas nodrošina maksimālu krājas un vērtības
pieaugumu;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uzturēts optimāls pieaugušo, pāraugušo audžu īpatsvars, kas nodrošina vecuma
struktūras vienmērīgu izlīdzināšanos (katras vecumklases audzes aizņem vienādu
platību);
Izvirzītajam meža apsaimniekošanas mērķim atbilstoši galvenās cirtes ierobežojumi
(optimālais galvenās cirtes vecums un mērķa caurmērs);
Visās mežaudžu attīstības stadijās biezība tuvojas normālajai (pilnai);
Minimizēta riska faktoru ietekme (vējgāzes, vējlauzes, kaitēkļi, uguns, kļūdas
mežsaimniecībā u.c.).
Mežaudžu struktūrai, izvietojumam telpā un ciršu platībām jābūt tādām, kas
maksimāli samazina iespējamos riskus un sekmē kvalitatīvu meža atjaunošanos. Šādu
struktūru sauc par normālu;
Maksimāli izdevīgi mežizstrādes apstākļi (atbilstošs ceļu tīkls un audžu izvietojums
telpā);
Optimāls sugu sastāvs un kvalitatīvas mežaudzes, kas atbilstoši mērķim nodrošina
optimālu apaļkoku iznākumu;
Maksimāli nodrošināta faunas un floras aizsardzība, sugu pastāvēšana un dzīvotnes
piemērotība;
Nodrošināta rekreācijas resursu pieejamība, izveidota atbilstoša infrastruktūra.

Pasaulē izstrādāti daudzi meža apsaimniekošanas plānošanas instrumenti, kas atbalsta
lēmuma pieņemšanu atbilstoši iepriekš formulētam mērķim. Šādi instrumenti kalpo par
pamatu meža apsaimniekošanas plāna sastādīšanai atsevišķā īpašumā vai īpašumos. Tāpēc
ikgadējo ciršanas apjomu noteikšanu jāveic atbilstoši meža īpašumu struktūrai un galvenajiem
apsaimniekošanas mērķiem. Meža apsaimniekošanas plānošanas process aprakstīts 1.3.attēlā.

1.3.attēls. Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa shēma
Meža apsaimniekošanas plānošana ir raksturojama ar ilgu ražošanas ciklu, telpisku
sarežģītību un daudzveidīgām apsaimniekošanas alternatīvām. Šī sarežģītība, plānošanas
metožu izvēlē nosaka to hierarhisko dalījumu. Parasti, meža apsaimniekošanas plānošana tiek
dalīta normatīvajā, stratēģiskajā, taktiskajā un operatīvajā plānošanā.
Meža apsaimniekošanas plānošanas normatīvu formulēšana

Meža apsaimniekošanas plānošanas
pl
uzdevums saistīts
ts ar dažādu,
dažā
gan valsts, gan
īpašnieka
pašnieka noteiktu ierobežojumu un normatīvu
normat
ievērošanu. Tāpēc,
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procesa
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prognozē sagaidāmās finansu plūsmas, izvērtējot
ējot esošos un sagaidāmos
sagaid
riskus, kā arī,, nosakot finansu plūsmu
pl smu raksturu (periodiskie vai regulārie ienākumi).
ien
Korektu
aprēķinu gadījumā iegūtā
ū ā vērtība
vē
ir atbilstoša īpašuma tirgus vērtībai.
ībai. Tīro
T tagadnes vērtību
nosaka pirmajam un nākošajiem
ākošajiem sagaidāmo
sagaid
vērtību. Nosakot sagaidāmo
āmo vērtību
v
turpmākajiem
periodiem var izvērtēt
ēt mežsaimnieciskās
mežsaimniecisk plānošanas prognozēto
to saimnieciskās
saimniecisk darbības
ietekmi.
Meža kapitāla tīrāā tagadnes vērtība
v
1.periodā:
(1.)

Meža kapitāla tīrāā tagadnes vērtība
v
nākošajos periodos:
(2.)

kur,
An –
galvenāss cirtes ienākumi
ien
n periodā, LVL;
Sc –
mežizstrādes
ādes izmaksas n periodā,
period LVL
Dn –
starpcirtes ienākumi
ien
n periodā, LVL;
Mn – medību
bu nomas ienākumi
ien
n periodā, LVL;
Cn meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas, LVL;
Vn –
administratīvā izmaksas un nekustamā īpašuma
administratīvās
pašuma nodoklis, LVL;
In –
infrastruktūras uzturēšanas
uztur
izmaksas, LVL;
Rf –
perioda rezerves fonds, LVL;
LV
u–
rotācijas
cijas periods, gadi;
py –
sagaidāmie
mie tīrie
tī ienākumi periodā, LVL;
m–
perioda ilgums, gadi;
y–
periods;
r–
procentu likme.
Aprēķinātajai tīrajai
rajai tagadnes vērtībai
v
jābūt vienādai vai lielākai
ākai par 0. Ja tīrā
t tagadnes
vērtība ir negatīva, tas nozīmē,
nozīm ka investīcijas ievērojami pārsniedz
rsniedz sagaidāmos
sagaid
ienākumus un
saimniekot pie pieņemtās
ās peļņas
peļņ likmes nav iespējams. Šāda
da saimniekošana nespēs
nesp nodrošināt
pozitīvu finansu plūsmas
smas bilanci.
Meža rentes noteikšana
Tīrie ienākumi
kumi tiek izteikti kā
k katra mežierīcības
bas perioda efektīvo ienākumu
ien
un tiešo
izmaksu sagaidāmā starpība. Ikgadējie
Ikgad
tīrie ienākumi tiek aprēķināti
āti perioda kopējos
kop
tīros
ienākumus
kumus dalot uz perioda ilgumu. Plānošanas
Pl
perioda kopējo
jo ienākumu
ienā
tīrās tagadnes
vērtības (meža kapitālvērtī
ā ērtības) un procentu likmes attiecību
bu sauc par meža renti jeb
noturīgajiem tīrajiem
rajiem ienākumiem,
ienā
kuru iespējams nodrošināt
āt atbilstoši noteiktajam
plānošanas
nošanas periodam visa meža apsaimniekošanas plāna
pl na izpildes laikā.
laikā Nosakot optimālos
noturīgos tīros ienākumus
kumus svarīgi
svar noteikt katra perioda efektīvos tīros
īros ienākumus,
ien
kas kalpo
kā salīdzināmais rādītājs
js un norāda
nor da uz rezerves fonda izveides nepieciešamību:
nepieciešam
,
(3.)

kur p – ikgadējie tīrie
īrie ienākumi,
ien
Ls;
y – perioda laiks, gadi
Meža renti meža īpašumam nosaka pēc
p formulas:
(4.)
,
kur Mr - Meža rente, Ls/gadā;
Ls/gad
Meža renti periodam nosaka:
(5.)

Perioda tīro ienākumu
kumu plūsmu
pl
nosaka pēc katra perioda meža rentes. Lai nodrošinātu
nodrošin
vienmērīgu tīro ienākumu
kumu plūsmu,
pl
jāpieņem optimālo
lo meža renti (optimālo
(optim
tīro ienākumu
profilu). Pieņemtā optimālā
ālā meža rente tiek piemērota
rota pirmajam plānošanas periodam. Lai
nodrošinātu tīro ienākumu
kumu profila saglabāšanu
saglab
arī nākotnē,, parasti netiek izmantots viss
pieaugušo un pāraugušo
raugušo audžu ekspluatācijas
ekspluat
fonds vai gūti
ti visi iespējamie
iesp
ienākumi. Ja
plānošanas perioda kopējo
ējo ienākumu
ien
vērtība ievērojami pārsniedz kopējo
ējo izmaksu vērtību,
v
tad
pieejamie tīrie ienākumi
kumi (meža rente) ir ievērojami lielāki par aprēķinā
ēķināto un pieņemto meža
renti. Piemēram, ievērojams
rojams ekspluatācijas
ekspluat
fonda audžu īpatsvara pārsvars
ārsvars pār
p briestaudzēm
un vidēja vecuma audzēm
ēm var norādīt
nor
uz mazāku
ku meža izmantošanas apjomu šodien. Šīs
Š
metodes izpratnē rezerves fonds
fond ir tīro ienākumu atlikusī vērtība,
ba, kuru plānots
pl
izmantot
nākamajā plānošanas
nošanas periodā,
periodā vai investēt kapitālvērtības paaugstināšanai
āšanai nākotnē.
n
Ar daļu no

rezerves fonda līdzekļiem
iem jāuztur
jā
riska fonds. Rezerves fonda vērtību
ību aprēķina
apr
pēc formulas
6.:
(6.)
kur m – perioda ilgums, gadi.
Nākamajiem plānošanas
ānošanas periodiem jāveic
j
tīrās tagadnes vērtī
ērtības un meža rentes
pārrēķināšanu,
šanu, izveidot rezerves fonda uzkrājumus.
uzkr jumus. Rezerves fonda uzkrājumi
uzkr
jāpieskaita
nākamā mežierīcības
bas perioda tīrajai
t
tagadnes vērtībai.
(7.)
kur: Rfn – n perioda rezerves fonds, LVL;
Rfn-1 – iepriekšējāā perioda rezerves fonds, LVL.
Gadījumā,, ja meža rente periodā
period ir lielāka par sagaidāmajiem tīrajiem
īrajiem ienākumiem,
ien
tad
rezerves fonds būss ar negatīvu
negat
vērtību. Tas nozīmē, ka šajā periodā tīrie ienākumi būs
jāsamazina un ar tiem jākompens
ākompensē rezerves fonda zaudējumi. Šajāā periodā
period meža īpašnieks
peļņu nesaņems. Īpašuma
pašuma uzturēšana
uztur
būs jāfinansē no citiem finansu avotiem, vai jāsamazina
j
īpašuma uzturēšanas
šanas izmaksas.
Plānošanas procesāā iespējams
iesp
meklēt kompromisu starp noturīgo
īgo tīro
t ienākumu profilu
un rezerves fondā uzkrāto
āto līdzekļu
lī
apjomu. Pieļaujama tīro ienākumu
kumu profila samazināšana
samazin
uz
rezerves fonda rēķina.
ina. Šādā
Šā
veidā uzkrātā rezerves fonda daļa
ļa novirzāma
novirz
par labu
investīcijām, kuras domātas
ātas kapitālvērtības
kapit
paaugstināšanai.
šanai. Nav pieļaujama tīro
t
ienākumu
profila paaugstināšana
šana uz rezerves fonda
fond rēķina par daļu,
u, kas ilgtermiņā ievērojami samazina
rezerves fondu. Šāda
da pieeja var novest pie meža pārciršanas,
p rciršanas, kas var izraisīt
izrais īpašnieka
bankrotu.
Kapitāla normēšana
Stratēģiskās plānošanas
nošanas procesā
proces tiks iegūti
ti daudzi meža apsaimniekošanas plāna
pl
varianti, kuri savstarpēji
ēji atšķirsies.
atšķ
Atšķirīgas būss ekonomisko indikatoru vērtības.
v
Plānotāja
uzdevums ir izvēlēties
ties vienu optimālo
optim lo variantu, kurš tiks realizēts
realizē turpmākā meža
apsaimniekošanas posmā.
ā. Lai pieņemtu
pie
optimālo risinājumu
jumu nepieciešams izvērtēt
izv
šādus
faktorus:
• Plānošanas
nošanas modelim jābūt
j
atbilstošam izvirzītajiem mērķiem
ē ķiem un izdevīgam;
izdev
• Viegli realizējamam;
• Finansu plūsmā
ūsmām jābūt nodalāmām pa posteņiem.
Plānošanas
nošanas variantos var pastāvēt
past t pretrunas starp ekonomiskajiem indikatoriem, tāpēc
t
izvēloties optimālo plānošanas
nošanas modeli jāievēro
j
šādi principi:
1. Plānošanas
nošanas variants ir akceptējams
akcept
ja tīrā tagadnes vērtība
ba ir lielāka
lielā par 0. Tas nozīmē,
ka ienākumu
kumu tagadnes vērtībai
v
jābūt lielākai
kai par izmaksu tagadnes vērtību.
v
Izvērtējot
tīro tagadnes vērtību
ērtību jābūt
j
pārliecinātiem par stratēģiskajiem
iskajiem mērķiem.
m
Atkarībā no
pieņemtiem mērķiem,
ķiem, tīrā
t tagadnes vērtība var tikt koriģēta
ta ar procentu likmēm;
likm
2. Projektējot ikgadējos
ējos meža izmantošanas apjomus vairākiem
vair kiem periodiem uz priekšu,
nepieciešams nodrošināt
nodrošin stabilus tīros ienākumus tā, lai tīrā
ī ā tagadnes vērtība
v
būtu
pozitīva. Ikgadējie
ējie ienākumi
ien
jāsabalansē ar ikgadējām
m izmaksām.
izmaks
Ja ikgadējo
ienākumi
kumi ir maz un izmaksas tās
t pārsniedz, jāsamazina
samazina izmaksas, vai jāparedz
j
investīcijas no ārējiem finansu resursiem. Plānojot
Pl nojot meža izmantošanu ilgtermiņā
jātiecas ievērot
rot noturīgu
noturī tīro ienākumu profilu;
3. Noturīgu tīro ienākumu
ākumu profilam jābūt
j
stabilam ar iespēju
ju palielināties
palielin
nākotnē. Tāpēc
tam jābūtt sabalansētam
sabalansē
ar rezerves fondu. Tas nozīmē,, ka tīro
tī ienākumu profils
jāsamazina,
samazina, paredzot daļu
da no līdzekļiem novirzīt kapitālieguldī
lieguldījumiem, kas savukārt
sekmēs īpašuma
pašuma sagaidāmās
sagaid
kapitālvērtības paaugstināšanos.
4. Ja kapitāla
la izmantošana netiek limitēta,
limit ta, tad izmantošanas apjomus iespējams
iesp
maksimizēt pēcc investīciju
invest
atdeves, kur tīrā tagadnes vērtība ir liel
ielāka vai vienāda ar 0,

iekšējā atmaksāšanās likme ir lielāka vai vienāda ar minimālo akceptēto procentu
likmi vai peļņas indekss ir lielāks vai vienāds ar 1 (NPV≥0, IRR≥MAR,
Ik≥1)(W.D.Klemperer 1996.). Plānošanas gaitā jāizvēlas tāds meža apsaimniekošanas
modelis, kurš nodrošina stabilu tīro ienākumu profilu un kapitālvērtības
nesamazināšanos nākotnē. Uz to, cik plānošanas modelis ir atbilstošs šādām prasībām,
norāda rezerves fonds, kurā tiek plānota tīro ienākumu uzkrāšanās. Rezerves fondā
uzkrātie līdzekļi tiks izmantoti tīro ienākumu profila līdzsvarošanai ilgtermiņā un
investīcijām kapitālvērtības paaugstināšanai nākotnē. Meža kapitālvērtības noteikšanas
diagramma parādīta 3.attēlā.

3.attēls: Meža kapitālvērtības noteikšanas un noturīgo tīro ienākumu analīzes Use Case
diagramma.
Saimnieciski optimāla ciršanas apjoma noteikšana
Saimnieciski optimālā ciršanas apjoma plānošana izriet no akceptētās meža rentes lēmuma pieņēmēja formulētās ikgadējās peļņas. Ņemot vērā to, ka meža rente tiek izteikta
monetāri, bet koksnes resursu stāvokli analizē pēc saimniecisko pasākumu ietekmes uz
koksnes krāju, no meža rentes jāaprēķina ikgadējie ciršanas apjomi pēc to krājas vērtības.
Aprēķinātā izcērtamā krāja dažādos periodos var atšķirties. Tas saistīts ar ekspluatācijas fonda
atšķirīgo koksnes kvalitāti, mežizstrādes apstākļiem, sugu sastāvu un pieejamību.
Ikgadējā meža izmantošanas tāme atkarīga no pieņemtā tīro ienākumu profila. Tīrie
ienākumi tiek aprēķināti kā visu ienākumu un izmaksu starpība. Tāpēc jānodala tīro ienākumu
daļa, kas attiecināma uz citu ienākumu posteņiem (medību nomas maksa, citi ienākumi) no
koksnes resursu ienākumu posteņiem. Lai motivētu veikt turpmāku mežaudžu kvalitātes
paaugstināšanu, arī krājas kopšanas ciršu ienākumi jānodala no galvenās cirtes ienākumiem.
Plānošanas procesā jāsastāda dažādu aktivitāšu saimniecisko pasākumu plāni. Sākotnējās
plānošanas sarakstos tiek iekļauti visi nogabali, kuros jāveic saimnieciskā darbība. Pēc meža
apsaimniekošanas mērķa un meža rentes pieņemšanas saraksti tiek pārskatīti atbilstoši
saimniecisko rīkojumu secības klasei.
Perioda galvenās cirtes tīro ienākumu aprēķināšanai izmanto formula 8.:

Au − C = Mr+V − D − G,

(8.)

kur Au - kopējie tīrie galvenās cirtes ienākumi, LVL
Mr –
Akceptētais perioda noturīgs tīro ienākumu profils, LVL;
V - perioda kopējās administratīvās, infrastruktūras uzturēšanas un nodokļu izmaksas,
LVL;

C D G -

meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas, LVL;
perioda kopējie starpcirtes tīrie ienākumi, LVL;
kopējie medību saimniecības un citi ienākumi, LVL

Meža inventarizācijas datu pārbaude
Meža apsaimniekošanas plānošanas vajadzībām jāizmanto meža inventarizācijas dati.
Latvijā pastāv 2 sistēmas, Valsts meža reģistra dat un koksnes resursu monitoringa dati. Meža
inventarizācijas datu sagatavošana nepieciešama lai iegūtu iespējami precīzu un viegli
pielietojamu informāciju turpmākai meža apsaimniekošanas plānošanai. Meža
inventarizācijas datu sagatavošanas process parādīts 3.3.attēlā un ietver šādas darbības:
• Meža taksācijas datu importēšana no meža valsts reģistra datubāzes vai koksnes
resursu monitoringa datubāzes;
• Datu aktualizēšana un pārbaude;
• Meža apsaimniekošanas normatīvu noteikšana, kas satur informāciju par
saimnieciskās darbības ierobežojumiem un noteikumiem noteiktajā teritorijā;
• Pieejamo koksnes resursu pieejamības, kvantitātes un kvalitātes analīze,
saimnieciskās darbībai pakļauto nogabalu vai platību noteikšana.

4.attēls: Meža inventarizācijas datu sagatavošanas process
Sastādot mežierīcības projektu aprēķini jābalsta normatīviem, kurus reglamentē
Latvijas Republikas Meža likums un meža īpašnieka formulētais meža apsaimniekošanas
mērķis. Plānošanas rezultāti atkarīgi no meža inventarizācijas datu precizitātes, tāpēc pirms
plānošanas jāveic meža inventarizācijas datu pārbaude.

2 Meža apsaimniekošanas plānošanas informācijas
sistēmas (MAPIS) apraksts
2.1

Lietotāja reģistrēšanās

Meža apsaimniekošanas plānošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma MAPIS ir
rīks Web lietojumā (http://mapis.itf.llu.lv), kas sniedz iespēju veikt meža apsaimniekošanas
plānošanu un meža īpašuma vērtēšanu izmantojot klasiskās meža taksācijas metodes un Valsts
meža reģistra informāciju atbilstoši tajā glabāto datu struktūrai, sistēma kalpo par meža
nozares darbinieku kvalifikācijas celšanas, meža īpašnieku apmācības un konsultēšanas
līdzekli.
Lai uzsāktu darbu ar MAPIS vispirms ir jāatver mājas lapa - http://mapis.itf.llu.lv.
Pirmajā reizē lietotājam ir jāreģistrējas. Reģistrēti lietotāji ievada savu e-pasta adresi un
paroli, nospiež pogu OK un uzsāk darbu sistēmā.

2.1.attēls. Lietotāja reģistrēšanās logs

2.2

Meža inventarizācijas dati, to sagatavošana

Pirms meža apsaimniekošanas plānošanas obligāti jāveic meža inventarizāciju.
Mežsaimniecības mērķa sasniegšana atkarīga no plānošanā izmantotās informācijas apjoma
un kvalitātes. Jo informācija ir kvalitatīvāka un apjomīgāka, to prasmīgi lietojot tiks sasniegti
labāki rezultāti. Ja informācija ir neprecīza, tad plānošanas procesā jāparedz lielāka riska
faktoru ietekme, kas samazina iespējamās peļņas prognozes. Šīs sakarības attēlotas 2.2.attēlā,
šo principu var dēvēt par piramīdas principu. Līdzīgi kā senajā Ēģiptē, lai uzbūvētu augstāku
piramīdu, bija nepieciešams lielāks pamatu laukums. Pārnestā nozīmē mežierīcībā šo laukumu
veido informācija, uz šīs bāzes balstās plānošanas process. Jo informācija ir kvalitatīvāka un
tās ir vairāk, jo iespējams sasniegt augstākus mērķus, uzbūvēt augstāku piramīdu. Tāpēc
mežierīcības procesā liela vērība jāvelta meža inventarizācijas datu kvalitātei. Datu kvalitāti
nodrošina inventarizācijas datu vadības sistēma.

Peļņa

Mērķa
sasniegšana

Analīze un
plānošana

Informācija
2.2.attēls: Informācijas un mērķa sakarības
Lai uzsāktu darbu ar programmu ir nepieciešama Valsts meža reģistra informācija
atbilstoši tajā glabāto datu struktūrai. Sistēmā atrodas augšupielādēti vairāki piemēri, ar
kuriem lietotājs var brīvi strādāt un iepazīties ar programmas piedāvātajām iespējām. Ja
lietotājs grib strādāt ar savu īpašumu, veikt meža apsaimniekošanas plānošanu un meža
īpašuma vērtēšanu, tad vispirms nepieciešams ielādēt datubāzi. Datus iespējams vadīt arī
manuāli ievērojot secību: KADASTRS-KVARTĀLS-NOGABALS-APAKŠNOGABALSTAKSĀCIJA.

2.3.attēls. Taksācijas datu ievades logs

2.4.attēls. Taksācijas datu pievienošanas rīks
Izvēlne [Pievieot jaunu] -> Tiek ierakstīts apsaimniekošanas kods, kadastra numurs,
pagasta kods, īpašuma nosaukums. Nospiežot pogu „Saglabāt” izveidojas jauna vienība
datubāzē, kurai iespējams pievienot nepieciešamos datus.

2.5.attēls. Īpašumu
pašumu identificējošo
identificē
datu ievades rīks
Dati no meža valsts reģistra
re istra vai a/s „Latvijas valsts meži” datu bāzes
b
tiek importēti
izmantojot izvēlni [Augšupielādēt
[Augšupiel
datubāzi (DBF)] -> [Importētt *.dbf].
*.dbf] Savukārt GIS datus
var importētt izmantojot izvēlni
izv
[Augšupielādēt GIS (SHP)] ->
- [Importēt *.shp].
(skat.2.6.att.)

2.6.attēls. Datu bāzes
zes importēšanas
import
rīks
Izmantojot izvēlni
lni [Dēst visus datus] tiek piedāvāts dzēst
ēst visu informāciju
inform
par
konkrēto īpašumu.(skat.2.7.att
(skat.2.7.attēlu).

2.7.attēls. Datu bāzes dzēšanas
ēšanas rīks
r
Taksācijas
cijas datu ievadi var veikt veicot šādas
š
darbības:
- parādīt detalizētāku
āku informāciju;
inform
- labot ierakstu;
- dzēst ierakstu.
Izvēloties izvēlni [parādīt
[parādī detalizētāku informāciju] tiek parādīta
īta detalizētāka
detaliz
informācija
par īpašumu:
1. Kadastrs parāda
da informāciju
inform
par kadastra numuru, īpašuma
pašuma nosaukumu, īpašuma
platību,
bu, rajonu un pagastu, kurā
kur īpašums atrodas.

2.8.attēls.
ls. Kadastra datu izvēles
izvē logs
2. Kvartāls – parāda
āda informāciju
inform
par dotā īpašumā esošo kvartālu
kvart
skaitu, kvartāla
numuriem un kvartāla
kvartā platību.

2.9.attēls. Kvartāla datu ievades un izvēles
izv
logs

3. Nogabals parāda
da informāciju
inform
par konkrētā kvartāla
la nogabalu skaitu, numuriem un
platību.

2.10.attēls.
ls. Nogabala datu izvēlnes
izv
logs
4. Apakšnogabals parāda
parā informāciju par konkrētā nogabala tādiem raksturojošajiem
rādītājiem kā taksācijas
ācijas gads, platība,
plat ba, zemes kategorija, aat, bonitāte.
bonitā

2.11.attēls.
ls. Apakšnogabala datu izvēlnes
izv
logs
5. Taksācija parāda
āda informāciju
inform
par konkrētā nogabala raksturojošajiem taksācijas
taks
rādītājiem (sastāvs,
āvs,
vs, koeficents, suga, vecums, augstums, diametrs, šķērslaukums,
š
krāja, biezība).

2.11.attēls. Taksācijas
cijas apraksta izvēlnes logs
ējams labot nepieciešamo
Izvēloties izvēlni [labot ierakstu] atveras logs, kurā ir iespējams
informāciju pa katru sadaļu.
ļu. Katrā
Katr sadaļā informācija, kuru iespējams
jams labot:

1.

2.

3.

4.

5.
2.12.attēls. Taksācijas
cijas datu labošanas logi
Izvēloties izvēlni [Dzēst ierakstu] tiek piedāvāts dzēst konkrēto
to ierakstu:
ieraks

2.13.attēls. Taksācijas
cijas datu dzēšanas
dz
logs

2.3

Meža apsaimniekošanas plānošanas
pl
nosacījumi

Meža apsaimniekotājam jāievēro ne tikai meža īpašnieka vēlmes,
ēlmes, bet arī
ar valsti esošie
normatīvi.
vi. Meža apsaimniekošanas procesā
proces jāvadās pēc labāss prakses piemēriem
piem
un
zinātniskajām atziņām.
m. Tāpēc,
Tā
uzsākot
kot meža apsaimniekošanas plānošanu
plā
jābūt skaidri
formulētam plānošanas
nošanas ietvaram:
ietvar
1. Jābūt formulētam meža
m
apsaimniekošanas mērķim;
2. izvēlētai mērķaa sasniegšanas stratēģijai;
strat
3. apkopotai informācija
ācijai par iespējamiem saimnieciskās darbības
bas ierobežojumiem;
4. izvērtētiem valsts normatīviem
normat
aktiem, kas nosaka saimnieciskās
ās darbības
darb
„rāmjus”;
5. izpētītam tirgus stāvoklim,
st
izmaksu, ieņēmumu posteņiem
ņiem un prognozētām
prognoz
kokmateriālu cenām.
ām.
MAPIS sistēmā iestrādāti
āti šādi
šā valsts normatīvie akti, kas reglamentēē saimnieciskās
saimniecisk darbības
ierobežojumus:
Meža izmantošanu reglamentējošie
reglament
normatīvie akti:
• Meža likums, pieņemts
ņemts 24.02.2000;
24.02.2000

•

MK noteikumi Nr.892 "Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs", pieņemti
31.10.2006;
• MK noteikumi Nr.189 “Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”,
pieņemti 08.05.2001;
Meža atjaunošanu reglamentējošie normatīvie akti:
• MK noteikumi Nr.1453 “Meža atjaunošanas noteikumi”, pieņemti 15.12.2009;
Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma nodokļa noteikšana:
• MK noteikumi Nr.76 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek zemi,
kuru aizņem atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes”, pieņemti 11.02.2003;
Sīkāka informācija pieejama Valsts meža dienesta mājaslapā
http://www.vmd.gov.lv/?sadala=298

2.3.1 Mežaudžu vērtības aprēķināšana
Meža inventarizācijā tiek iekļauta informācija par mežaudžu kvantitatīvo un kvalitatīvo
stāvokli, bet plānošanas procesā svarīgi izmantot arī informāciju, kas lietojama sagaidāmo
ienākumu un izmaksu plānošanai. Tāpēc mežierīcības procesa ietvaros tiek aprēķināta
mežaudžu vērtība.
Mežaudžu vērtība tiek aprēķināta šādi:
1. Katra plānošanas posma galvenās cirtes vecumu sasniegušām audzēm mežaudzes
vērtība tiek aprēķināta atbilstoši to celma naudas vērtībai (transakciju (salīdzināmo
darījumu)vērtēšanas metode);
2. Krājas kopšanas cirtēs izcērtamās koksnes vērtība tiek aprēķināta atbilstoši to celma
naudas vērtībai (transakciju (salīdzināmo darījumu)vērtēšanas metode);
3. Meža īpašuma kapitāla vērtība tiek aprēķināta kā nākotnē sagaidāmo tīro ienākumu
tagadnes vērtība (sagaidāmās vērtības noteikšanas metode) visai plānošanas vienībai
(īpašumam) kopā.
Mežaudzes vērtība atkarīga no koku stumbru krājas un kvalitātes. Vērtība tiek aprēķināta
nosakot apaļo kokmateriālu iznākumu mežaudzes kokiem. Ņemot vērā to, ka taksācijā minētie
dati raksturo audzes vidējā koka augstumu, caurmēru un koku šķērslaukumu, no šiem datiem
tiek modelēts koku sadalījums pa caurmēra pakāpēm un augstumlīkne. Aprēķinos tiek lietota
profesora R.Ozoliņa virtuālās dastlapas algoritms, izlīdzinātās augstumlīknes vienādojums un
stumbra veidules vienādojums. Mežaudzes struktūras elementa konstruēšana parādīta

 H (D ) ≡ H

⇒ H = H ( d , λ );
d

H (d , k , c ) = 1,3 +

k ⋅d + c


N =

40000 ⋅ G
π ⋅ D2

n(d , σ ) =

1
e
s 2π

−( d − D)2
2σ 2

,

V (d , λ ) =

π ⋅ d 2 ⋅ H (d , λ ) ⋅ I
40000 ⋅ P 2 (1.3 / H ( d , λ ) )

V − N ⋅ ∑ n( d , s ) ⋅ V ( d , λ ) → min
d

λ ∈ [λmin ; λmax ]
s ∈ [smin ; smax ]

2.14.attēls: Mežaudzes struktūras elementu konstruēšana
Apaļo kokmateriālu iznākuma struktūra atkarīga no apaļo kokmateriālu specifikācijas, kuru
programmas lietotājam iespējams koriģēt definējot koku sugai atbilstošo sortimentu
dimensijas (sortimenta tievgaļa caurmērs, garums), pārdošanas cenu (apaļkoku cena piegādes
vietā) un sagatavošanas izmaksas (mežizstrādes, pievešanas, izvešanas u.c. izmaksas).(skatīt
2.15.attēlu.

2.15.attēls. Apaļo kokmateriālu prioritāšu ievades logs

Prioritāte
Sadaļā Prioritāte apaļkoku sortimentu struktūru iespējams aprēķināt izmantojot
dažādu prioritāšu rindas (sortimentu cenu grupas), aprēķinu gaitā nosakot optimālo apaļkoku
sortimentu prioritāšu rindas. Apaļkoku prioritāšu rindas iespējams pievienot un kopēt
izmantojot izvēlni [Pievienot jaunu] un [Kopēt].

2.16. attēls. Prioritāšu pievienošanas logs.
Izveidojot jaunas prioritātes,
tes, tām
t iespējams dot nosaukumu un piešķirt datumu.

2.17. attēls. Prioritāšu
šu grupas nosaukuma pievienošanas logs.
Mežaudžu vērtēšana
šana un meža apsaimniekošanas plānošana
pl nošana noritēs
norit
atbilstoši
iezīmētajai/izvēlētajai
tajai prioritātei.
priorit
Izveidotā un esošās
ās prioritāšu
priorit
grupas ir iespējams labot ar izvēlni
ēlni [Labot ierakstu] vai
dzēst ar izvēlni [Dzēst
st ierakstu].

2.18. attēls. Prioritāšu
šu grupas nosaukuma izvēles logs.
Visus ierakstus Prioritātes
Priorit
grupās ir iespējams labot ar izvēlni
ēlni [labot ierakstu] pēc
saviem uzskatiem, iespējams
ējams aktualizēt
aktualiz cenas un sortimenta izmērus.

2.19. attēls. Apaļoo kokmateriālu
kokmateri prioritāšu izvēles logs.

2.3.2 Meža apsaimniekošanas plānošanas
pl
normatīvi
Meža apsaimniekošanas plānošanai
pl
raksturīgi 4 līmeņi.
i. Katram plānošanas
pl
līmenim
nepieciešama atšķirīga
ga informācijas
inform
detalizācijas pakāpe,
pe, kas atbilst lēmuma
lē
pieņemšanas
kvalitātei. Lēmuma pieņemšanu
ņemšanu un mērķa
m
definēšanu parasti veic 4 līmeņ
īmeņos:
1. normatīvais līmenis
menis
2. stratēģiskais līmenis
menis
3. taktiskais līmenis
4. operatīvais līmenis

Normatīvais plānošanas līmenis ir meža īpašnieka kompetence, kurā tiek noteikti galvenie
meža īpašuma apsaimniekošanas mērķi un noteikti galvenie stratēģiskie virzieni. Normatīvajā
plānošanā nosaka vispārējos apsaimniekošanas principus, tos sīkāk analizē un plāno
stratēģiskajā plānošanas līmenī. Stratēģiskajā plānošanas līmenī tiek izstrādāta meža
apsaimniekošanas stratēģija, kā sasniegt normatīvajā līmenī formulētos mērķus. Stratēģiskajā
plānošanā tiek izmantota vispārēja pārskata informācija, kas nodrošina stratēģisko uzdevumu
izpildi. Stratēģiskā plānošana ir mežierīcības speciālista un uzņēmuma vadības kompetence.
Stratēģiskie uzdevumi tiek izvirzīti īpašuma apsaimniekošanai kopumā. No stratēģiskajiem
mērķiem izriet taktiskie uzdevumi. Lai risinātu taktiskās plānošanas uzdevumus nepieciešama
detāla statistiskā un telpiskā informācija par katru atsevišķu meža nogabalu. Šāda informācija
tiek lietota saimniecisko rīkojumu plānošanai atsevišķam nogabalam ilgāka perioda ietvaros,
parasti piecgadēs. Operatīvās plānošanas uzdevumi saistīti ar ikdienas saimnieciskās darbības
veikšanu, parasti ikgadējā termiņā. Plānošanas līmeņu savstarpējā saikne parādīta 2.20.attēlā.
Šajā modelī atspoguļota darbība: meža īpašnieks slēdz līgumu par meža apsaimniekošanu ar
nomnieku, kurš kļūst par meža valdītāju. Šajā procesā tiek noslēgts līgums, kas nosaka meža
apsaimniekošanas normatīvos mērķus. Tālāk meža īpašnieks vai valdītājs dod rīkojumu
taksatoram veikt meža inventarizāciju, kas ietver taksācijas apraksta, un saimniecisko
rīkojumu noteikšanu, meža kartogrāfiskā materiāla izgatavošanu. Uz sagatavotās informācijas
bāzes mežierīkotājs veic meža apsaimniekošanas stratēģisko un taktisko plānošanu un
sagatavo meža apsaimniekošanas plānu. Meža apsaimniekošanas plāns kalpo par pamatu
operatīvai plānošanai un lēmumu pieņemšanai, kuru veic meža apsaimniekotājs (meža
eksperts).

2.20. attēls: Meža apsaimniekošanas plānošanas modelis

Neatkarīgi no plānošanas līmenim izvirzītā uzdevuma, katra stadija satur sekojošus
elementus:
• Mērķi
• Informācijas vākšanu un analīzi
• Optimizāciju
• Realizāciju
Plānošanas procesa nobeiguma posmā tiek veikta rezultātu atbilstības kontrole un
novērtēšana. Analizējot iegūtos rezultātus tiek veikts iteratīvais process, tiek pārskatīts mērķis
un mērķa sasniegšanas rezultāti.

Plānošanas parametri
Datu apstrādes programmā MAPIS iespējams sagatavot dažādus plānošanas variantus
izvēloties dažādus meža apsaimniekošanas mērķus un stratēģijas. Meža apsaimniekošanas
mērķa formulēšana un apsaimniekošanas stratēģiskie nosacījumi tiek veikti sadaļā
„PARAMETRI” (skatīt 2.12.attēlu).

2.21.attēls. Plānošanas parametru ievades logs
Sadaļā Plānošanas parametri ir atrodami visi plānošanas parametri. Lai būtu iespēja
ātri izvēlēties dažādus plānošanas parametrus, ir izveidotas normatīvu grupas, kur katrai
normatīvu grupai ir uzstādāmi savi neatkarīgi normatīvu parametri. Tādējādi izvēloties
vēlamo normatīvu grupu ir iespējams ērti un ātri pārslēgties starp dažādām parametru grupām
(dažādiem plānošanas variantiem). Pastāv iespēja arī veidot dublikātus kādai no normatīvu
grupām, kas ļauj samazināt nepieciešamo datu ievadi jaunai normatīvu grupai.(skatīt
2.22.attēlu). Katra parametru grupa satur savu, unikālu plānošanas parametru kopumu.(skatīt
2.23.attēlu).

2.22.attēls. Plānošanas parametru grupu ievades logs
Izveidotā un esošās plānošanas parametru grupas ir iespējams labot ar izvēlni [labot
ierakstu] vai dzēst ar izvēlni [Dzēst ierakstu].

2.23.attēls. Plānošanas parametru ievades logs
Izvēloties izvēlni [labot ierakstu] atveras logs, kurā ir iespējams labot nepieciešamo
informāciju pa katru plānošanas parametru. Informācija, kuru iespējams labot plānošanas
parametriem.
Uzsākot meža apsaimniekošanas plānošana sagatavošanu jāpieņem lēmums par laika
posmu, uz kuru tiks attiecināts meža apsaimniekošanas plāns. Parasti meža apsaimniekošanas
plāns tiek sastādīts tuvākajai piecgadei, plānā paredzot saimniecisko rīkojumu analīzi
tuvākajai desmitgadei. Tomēr, lai izvērtētu tuvākajā laikā plānoto saimnieciskās darbības
ietekmi uz nākotnes meža struktūru un vērtību, plānošanas laiku iespējams pagarināt.

Plānošanas solis norāda
da uz gadu skaitu atsevišķi
atseviš izdalītā plānošanas
nošanas periodā,
period kura ietvaros
tiks sagatavoti plānošanas
nošanas rezultāti.
rezult
Plānošanas periodu skaits norāda
norā uz to, cik ilgam
laikam tiks veikts plānošanas
nošanas process. Piemēram,
Piem
ja plānošanas
nošanas solis noteikts 5 gadi un
plānošanas
nošanas periodu skaits noteikts 6, tad meža apsaimniekošanas plāns
plāns saturēs
satur informāciju par
meža īpašuma stāvokļaa izmaiņām
izmai
turpmākajiem 30 gadiem (skatītt 2.24.attēlu).
2.24.att

1.

2.
2.24.attēls. Plānošanas termiņa
termi formulēšana
Procentu likme ir maksas lielums procentos par aizņēmumu,
aiz mumu, noguldījumu
noguld
bankā, vai
kapitāla nomu. Naudas līdzekļu
līdzek pieaugumu uz kapitāla vienību (ienākumu
ākumu no kapitāla)
kapit
var
izteikt kā ikgadējā tīrā ienākuma un kapitāla attiecību:

K=

p
r

(2.1.)

kur:
r – procentu likme, 1/100
kumi, Ls
p – ikgadējie tīrie ienākumi,
K - kapitāla vērtība (īpašuma),
pašuma), Ls
Piemērs:
Meža īpašnieks
pašnieks katru gadu no meža apsaimniekošanas iegūst 1000Ls tīro
t
ienākumu, kas
vienāds ar ikgadējo īpašuma
pašuma vērtības
v
pieaugumu. Kāda ir īpašuma vērtī
ērtība, ja meža īpašnieks
ikgadējos tīros ienākumus
kumus pielīdzina
piel
2% no kapitāla vērtības?

K=

1000Ls
= 50000Ls
0,02

Kapitālvērtības
bas procentu likme norāda
nor
uz kapitālvērtības un ikgadējo
jo tīro ienākumu
ien
attiecību.
Lai nākotnē kapitāla vērtī
ērtība netiktu samazināta, saimnieciskāss darbības
darb
nodrošināšanai
svarīgi piemērot tādu
du procentu likmi, pie kuras ikgadējie
ikgad
tīrie ienākumi
ākumi tiek sabalansēti
sabalans ar
vērtības pieaugumu.

3.
2.25.attēls. Procentu likmes formulēšana
Administratīvāss izmaksas iekļauj izmaksu daļu, kas attiecināmas
mas uz īpašuma uzraudzību
uzraudz
un
pārvaldību. Administratīvās
īvās izmaksas tiek attiecinātas
attiecin
uz īpašuma kopējo
ējo platību.
plat

4.

2.26.attēls. administratīvo
īvo izmaksu formulēšana
Infrastruktūras
ras izmaksas tiek plānotas, ja tās uzturēšana
šana prasa regulārus
regulā
līdzekļus, vai tiek
rēķināta to, amortizācija.
cija. Infrastruktūras
Infrastrukt
izmaksas tiek attiecinātas uz īpašuma kopējo
kop platību.

5.
2.27.attēls. infrastruktūras izmaksu formulēšana
formul
Krājas
jas kopšanas ciršu intensitātes
intensit
projektēšanai tiek formulēts minimālais
minim
izcērtamais
šķērslaukums. Krājas
jas kopšanas ciršu projektēšana
projekt
atkarīga
ga no audzes vidējā
vid augstuma:
• Ja mežaudzes vidējais
vid
augstums nepārsniedz
rsniedz 12m, tiek dots saimnieciskais
rīkojums – sastāva
sast
kopšanas cirte un plānotas
notas izmaksas. Nākamiem
N
periodiem
mežaudzes taksācijas
taks
dati tiek aktualizēti
ti atbilstoši augšanas gaitas modeļiem.
mode
• Ja mežaudzes vidējais
vid
augstums pārsniedz 12m, tiek pārbaud
ārbaudīts audzes vecums
un vidējais
jais caurmērs.
caurm
Ja audzes vecums un vidējais
jais caurmērs
caurm
ir zemāks par
galvenajā cirtē noteikto, tiek pārbaudīts audzes šķērslaukums.
rslaukums.
• Ja šķērslaukums
rslaukums ir lielāks
liel
par paliekošās daļas šķērslaukumu
rslaukumu par noteiktiem m2,
tiek noteikts saimnieciskais rīkojums
r
– krājas
jas kopšanas cirte.
Mūsdienu mežierīcības
ī ības praksē
praks bieži sastopami gadījumi,
jumi, kad atbilstoši Meža likumam
(LR Meža likums) meža īpašumiem tiek veikta meža inventarizācija,
inventariz cija, bet netiek veikta meža
apsaimniekošanas plānošana.
nošana. Tas nozīmē,
noz
ka taksators dabā nenosaka krājas
kr
kopšanas cirtes
saimniecisko rīkojumu
kojumu un intensitāti,
intensit
tāpēc šo saimniecisko rīkojumu
kojumu nepieciešams ģenerēt.
Krājas
jas kopšanas cirtes modelēšanas
model
problēma parādīta 1. attēlā.. Izmantojot šo prognozēšanas
prognoz
sistēmu, krājas
jas kopšanas cirtes tiek veiktas mežaudzēm,
mežaudz m, kur mežaudzes šķērslaukums
š
(G)
pārsniedz
rsniedz audzes paliekošās
paliekošā daļas šķērslaukumu. (Gp.)pēcc kopšanas cirtes. Analizējot
Analiz
augšanas gaitas tabulas (1924.gada pagaidu augšanas tabulas un augšanas gaitas funkcijas
(A.K.Kiviste 1988.)), tika secināts
secin un pieņemts, ka krājas
jas kopšanas cirti
cirt atmaksājas projektēt
ja audzes šķērslaukums
rslaukums (G) pārsniedz
p
paliekošās daļas šķērslaukumu
rslaukumu (Gp) vairāk
vair kā par
2
noteiktu m /ha. Krājas
jas kopšanas plānošanas
pl
gadījumos nogabalā nepieciešamas veikt sugu
sakārtošana
rtošana pa ciršanas prioritātēm,
priorit
kur augstākā prioritāte ir sugai, kurai augšanas apstākļu
apst
tips ir vispiemērotākais
kais (mērķa
(mē
suga), tādēļ vispirms tiek cirstas tāss sugas, kurām
kur
prioritāte ir
viszemākā.. Kopšanas cirtē izcērtamās
izc
koksnes apjoms tiek plānots līdz
īdz šķērslaukums
šķē
sasniedz
paliekošās daļas šķērslaukumu.
rslaukumu. Izcērtamās koksnes apjoms un apaļkoku
ļkoku sortimentu iznākuma
izn
prognozes tiek veiktas, izmantojot Ozoliņa
Ozoli virtuālās dastlapas konstruēšanu
ēšanu un sortimentāciju.
sortiment

2.28.attēls: Krājas
jas kopšanas ciršu izpildes modelis.

6.
2.29.attēls. infrastruktūras izmaksu formulēšana
formul
Nekustamā īpašuma
pašuma nodokļa
nodok likmi (NI nodoklis) nosaka Ministru kabinets. Nodokļu
Nodok
politikas izmaiņu gadījumāā lietotājam
lietot
iespējams veikt nodokļuu likmes korekcijas (skatīt
(skat
2.30.attēlu)

formul
2.30.attēls. Infrastruktūras izmaksu formulēšana
Krājas
jas kopšanas ciršu izmaksu koeficients pret galvenās
galven s cirtes izmaksām
izmaks
(KKC izmaksu
koef. pret GC izmaksām)
ām) tiek lietots, ja pastāv
past mežizstrādes
des izmaksu atšķirības
atš
atkarībā no
mežizstrādes apstākļiem.
iem. Gadījumā,
Gad
ja kopšanas ciršu mežizstrādes
des izmaksas ir lielākas
l
par
galvenās cirtes izmaksām,
ām, plānošanas
pl
procesā atbilstoši šim koeficientam tās
t
tiks
pārrēķinātas.

2.31.attēls. Krājas kopšanas
pšanas ciršu izmaksu koeficienta formulēšana.
formul
Lineārās optimizācijas
cijas taimauts norāda uz laika limitu, kāds
āds tiek paredzēts
paredz
viena
plānošanas
nošanas perioda optimizēšanai.
optimizē
Tas nozīmē,, ja programma nav atradusi perioda plāna
pl
pašu
optimālāko risinājumu,
jumu, tad plānā
pl
tiks iestrādāts labākais risinājums,
jums, kas atrasts norādītajā
nor
laika limitā. Operācija
ja tiek izpildīta,
izpild ta, ja iepriekš ticis sagatavots lineārās
lineā
programmēšanas
uzdevums. Laika limita norādīšana
norā
palīdz lēmuma pieņēmējam iegūt
ūt rezultātus
rezult
termiņos, kas
ir iepriekš aprēķināmi.

optimizā
laika limita formulēšana.
2.32.attēls. Lineārāss optimizācijas
Logā „Saglabājamāss valdošās
valdoš sugas pēc atjaunošanas” iespējams
jams formulēt
formul atjaunojamo
koku prioritātes.
tes. Programmā
Programm pēc noklusējuma iestrādāti
ti meža atjaunošanas noteikumi
atbilstoši MK noteikumi Nr.1453 “Meža atjaunošanas
atjau
noteikumi”, pieņemti
ņemti 15.12.2009.
15.12.2009 Šajos
noteikumos formulēta
ta atjaunojamo koku sugu izvēle
izv atkarībā no meža augšanas apstākļu
apst
tipa.
Logā tiek ievadīti
ti koku sugu kodi atbilstoši to atjaunošanas prioritārai
prioritārai secībai.
sec
Piemēram, ja
augšanas apstākļu tipā iespējams
iesp
izvēlēties vairākas alternatīvas
vas koku sugas, programma
vadīsies pēc tām
m koku sugām,
sugā kas tiks uzrādītas kā prioritāras.
ras. Prioritāšu
Prioritā izvēle attiecināma
arī uz krājas
jas kopšanas ciršu plānošanu.
pl
Krājas kopšanas cirtēs primāri
āri tiks izcirsta to koku
sugu krāja, kas norādīta
ta ar zemāku
zem
prioritāti, vai nav norādīta.

2.33.attēls. Atjaunojamo koku sugu formulēšana.
Lineārās optimizācijas mērķa koeficients formulēšana saistīta ar
1) Starp plānošanas periodiem ar lineārās optimizācijas uzdevumu tiek noteikts
maksimālais ciršanas apjoms
2) Katrā plānošanas periodā tiek veikta lineārā optimizācija pēc uzdotajiem
ierobežojumiem maksimizējot „Max_koef”
Ja (Rikojums=GC) tad:
SR_Koef = Max(A/GCV,D/GCD);
RE_Koef = Max(rente_uz_ha periodā)/rente
Ja (Rikojums=KKC) tad:
SR_Koef = G/G_PAL;
RE_Koef = 1;
Max_koef = SR_Koef * (1 - k) + RE_Koef * k;
Kur k ir lietotāja definēta konstante intervālā 0..1 [Normatīvi-> Plānošanas parametri ->
Nr.11].
Ja k=0, tad tiek ņemts vērā tikai SR_koef, bet ja k=1 tad izpildās tikai RE_koef.
Tas nozīmē, ja koeficients ir 1, tad cirsmu izvēle notiks atbilstoši galvenās cirtes vecumu
sasniegušo audžu meža rentei. Prioritāri tiks plānots nocirst audzes, kurām meža rente ir
salīdzinoši zemāka. Ja koeficients tiks noteikts 0, tad prioritāri tiks plānots nocirst tās audzes,
kuru vecums ir lielāks. Ja koeficients ir 0,5 tad plānošanas procesā tiks vienlīdz svarīgi
izvērtēti abi koeficienti.
Šāds risinājums negarantē globāla optimuma atrašanu, bet tas sniedz suboptimālu
rezultātu, kura realizēšana ļauj sasniegt labākus rezultātus meža apsaimniekošanā salīdzinot ar
līdz šim praksē lietotajām metodēm.

2.34.attēls. Lineārās optimizācijas mērķa formulēšana.
Izlaist galvenās cirtes rīkojumus x periodos nozīmē to, ka programmas lietotājam
iespējams normatīvos formulēt, vai plānot galveno cirti, vai saimniecisko darbību veikt
kopšanas cirtēs. Logā tiek ievadīts plānošanas periodu skaits (sākot no pirmā), kuros netiks
plānota galvenā cirte.

2.35.attēls. Galvenās cirtes plānošanas ierobežojumu formulēšana.

2.36.attēls. Krājas kopšanas ciršu plānošanas ierobežojumu formulēšana.
Izlaist krājas kopšanas cirtes rīkojumus x periodos nozīmē to, ka programmas lietotājam
iespējams normatīvos formulēt, vai plānot krājas kopšanas cirti. Logā tiek ievadīts plānošanas
periodu skaits (sākot no pirmā), kuros netiks plānota krājas kopšanas cirte.

2.4 Meža apsaimniekošanas plānošanas process
Meža īpašnieks var pieņemt dažādus meža apsaimniekošanas mērķus un stratēģijas.
Programma MAPIS atbalsta šādu mērķu sasniegšanu:
1. Meža rentes (peļņas) maksimizēšana iepriekš noteiktā plānošanas termiņā;
2. Meža resursu izmantošanas optimizēšana, kas veido kompromisa risinājumu starp
peļņas maksimizēšanu un kokmateriālu stabilu ieguvi.

2.4.1 Meža rentes maksimizēšana
Meža rentes maksimizēšana ir saistīta ar tādu meža apsaimniekošanas modeli, kas nodrošina
maksimālu stabilu tīro ienākumu gūšanu un meža vērtības paaugstināšanu ilgtermiņā.
Plānošanas procesa nodrošināšanai jāizmanto programmas logs „Meža rentes
maksimizēšana”.

2.37.attēls. Meža rentes maksimizēšanas logs
Lietojot šo metodi, lēmumu pieņēmējam jāievēro šāda darbību secība:
1. Lietotājs nosaka peļņas procentu likmi, investīcijas procentu likmi un rezerves fonda
procentu likmi. Procentu likmes ietekme uz kapitālvērtības aprēķiniem parādīta
formulā (2).
2.38.attēls. Procentu likmju formulēšana

Peļņas procentu likme norāda uz to, kādu peļņu vēlas saņemt īpašnieks no kapitāla, respektīvi,
kādiem jābūt izmantošanas apjomiem, kas nodrošina šādas peļņu pēc visu ražošanas izmaksu
veikšanas.
Investīciju procentu likme norāda uz investīciju pārvēršanos kapitālā, norādot to kapitāla
vērtības pieaugumu. Piemēram, ja meža atjaunošanas izmaksas tiek noteiktas kā investīcijas,
investīciju procentu likme norāda uz jaunaudžu vērtības ikgadējo pieaugumu. Šī procentu
likme ir norādoša tālākajam plānošanas posmam un ir saistoša 1.iterācijai. Nākošajās
iterācijās jaunaudžu vērtības pieaugums tiek aprēķināts atbilstoši jaunaudžu augšanas gaitai.
Rezerves fonda procentu likme norāda uz to mežaudžu, kas ir pieaugušas un pāraugušas, bet
netiek plānota to nociršana galvenajā cirtē konkrētajā plānošanas periodā, vērtības
pieaugumu. Šī procentu likme ir norādoša tālākajam plānošanas posmam un ir saistoša
1.iterācijai. Nākošajās iterācijās rezerves fonda audžu vērtības pieaugums tiek aprēķināts
atbilstoši mežaudžu augšanas gaitai.
2. Plānošana notiek atbilstoši izvēlētajiem kadastriem, normatīvu grupai un sortimentu
cenu grupai. Plānošanas aprēķinus uzsāk nospiežot spiedpogu [Izvēlēties kadastrus].

2.39.attēls. Plānošanas vienību izvēlne
Nospiežot spiedpogu [Izvēlēties kadastrus] atveras logs, kurā parādās visi
augšupielādētie īpašumi. Vajadzīgo īpašumu atzīmē un spiež pogu „Turpināt”.

2.40.attēls. Plānošanas kadastru izvēlne
Plānošanas aprēķinus izpilda nospiežot spiedpogu [Veikt plānošanu]. Tiklīdz
plānošana ir pabeigta, lietotājs tiek informēts ar paziņojumu „Plānošana pabeigta”. Izvēloties
lietot „rādīt atskaites”, logā tiek parādīti rezultāti:

2.41.attēls. Kapitālvērtības plāns (1.iterācija)
1.iterācijas kapitālvērtības plānā tiek veikti aprēķini 1.periodam, tajā tiek aprēķināti
maksimālie ciršanas apjomi, kas atbilst cirsmai pēc gatavības (visi galvenajai un starpcirtei
pieejamie resursi). Pārējiem periodiem aprēķini tiek veikti atbilstoši pieņemtajām procentu
likmēm. 2.41. attēlā atspoguļotie rezultāti kalpo par atskaites punktu lēmuma pieņēmējam, lai
pieņemtu lēmumu par meža rentes un kapitālvērtības profilu. Atskaitēs rezultāti atbilst
„Cirsmai pēc gatavības” un izmantojami 2.iterācijas plānošanas rezultātu salīdzināšanai.
Nospiežot pogu „Izlīdzināt tīro tagadnes vērtību”, tiek turpināti aprēķini atbilstoši pieņemtajai
meža rentei un procentu likmei. Tiek izpildīta 2.iterācija. Iegūtie rezultāti tiek aprēķināti meža
visiem plānošanas periodiem (skatīt 2.42.attēlu) vadoties pēc augšanas gaitas modeļiem,
plānotajiem saimnieciskās darbības rīkojumiem un no tiem izrietošās tīrās tagadnes vērtības.
Tie apskatāmi atskaitēs. Izvēloties veikt meža rentes maksimizēšanu ilgtermiņā, cirsmu
plānošanā vispirms tiek paredzēts veikt neatliekamās kopšanas cirtes, pēc tam mazvērtīgo
audžu novākšanu rekonstruktīvajās cirtēs. Galvenajā cirtē pirmkārt tiek plānots cirst audzes,
kuras ir mazāk vērtīgas, kuru vērtība strauji samazinās. Galvenās cirtes vecumu sasniegušās
audzes, kurās saglabājies augsts ikgadējais vērtības pieaugums, tiek plānots cirst kā pēdējās.

2.42.attēls. Kapitālvērtības plāns (2.iterācija)

3. Plānošanas atskaites.
Periodu plānu rezultāti apkopo informāciju par meža apsaimniekošanas plānošanas
principiem un rezultatīvajiem rādītājiem (skatīt 2.43.attēlu).

2.43.attēls. Meža apsaimniekošanas plānošanas atskaites
•

„Finansu plūsmas plāns” atspoguļo informāciju (saimnieciskās darbības pozīcijās)
par periodos prognozētajiem ienākumiem un izmaksām. Svarīgi salīdzināt dažādu
plānošanas periodu tīro ienākumu vērtības, izcērtamo likvīdo krāju un vidējās
izcērtamā koksnes kubikmetra vērtības.

2.44.attēls. Meža apsaimniekošanas finansu plūsmas plāns
•

„Galvenās cirtes plāns” atrodama pa periodiem un teritorijām grupēta informācija par
galvenajām cirtēm. Galvenās cirtes plānā cirsmas sadalītas pēc to secības atbilstoši
plānošanas perioda 1.gadam. Cirsmu dalīšana plānošanas perioda ietvaros ir
operatīvās plānošanas uzdevums, kurus pagaidām MAPIS nerisina. Par prioritāri
cērtamām audzēm uzskatāmas audzes, kuru saimnieciskā rīkojuma koeficients ir
augstāks. Lēmuma pieņēmējam iespējams sekot līdzi, kāda ir ikgadējā rente
(ikgadējais koksnes resursu vērtības pieaugums), iekšējā atmaksāšanās likme IRR
(norāda uz visā mežaudzes attīstībā izlīdzināto procentu likmi (skatīt 2.45.attēlu).

•
2.45.attēls. Meža apsaimniekošanas galveno ciršu plāns
•

„Atjaunošanas plāns” atspoguļo informāciju pa periodiem un teritorijām grupēta
informācija par atjaunojamajām platībām. Plānā tiek parādīta atjaunojamā suga
(atbilstoši augšanas apstākļu tipiem formulētajām mērķa sugām), stādāmā materiāla
daudzums un plānotās atjaunošanas izmaksas (skatīt 2.46.attēlu).

2.46.attēls. Meža atjaunošanas plāns
•

„Sortimentu plāns” apkopo informāciju par visiem apakšnogabaliem, kuros paredzēta
saimnieciskā darbība, norādot plānotās saimnieciskās darbības ilgtermiņā, apaļo
kokmateriālu iznākumu pa sugām un vērtību atbilstoši formulētajām prioritātēm
(skatīt 2.47.attēlu).

2.47.attēls. Apaļo kokmateriālu iznākuma prognožu plāns.
•

Periodu plānu sugu, sortimentu un platības dinamika norāda uz plānošanas
rezultātiem visam plānošanas posmam. Tajā iekļautas atskaites par ciršanas
apjomiem, sugu struktūru, apaļo kokmateriālu iznākumu, kapitālvērtību (skatīt 2.48.
2.48; 2.49.attēlus).

2.48.attēls. Prognozētā koksnes kopkrājas dinamika

2.49.attēls. Prognozētie ciršanas apjomi pa sugām
4. Meža statistiskas atskaitēs iekļauta informācija par īpašuma statistiku. Tajā iekļauti
meža inventarizācijas materiāli un apkopojošās tabulas.

2.50.attēls. Meža statistikas atskaites
•

Kadastru statistika satur informāciju par plānošanā iekļautajām kadastra
vienībām un taksācijas gadu.

2.51.attēls. Kadastra statistika
•

Taksācijas apraksts satur informāciju par mežaudzi. Uz meža inventarizācijas
materiāliem tiek balstīta viss meža apsaimniekošanas plānošanas process

2.52.attēls. Taksācijas apraksts
•

Taksācijas apraksts (ar cenām) norāda uz nogabalā esošo krāju un tās
likviditātes (celma naudas) vērtību. Taksācijas apraksts rada iespēju precīzāk
novērtēt galvenās cirtes vecumu esošo audžu vērtību un struktūru.

2.53.attēls. Taksācijas apraksts (ar cenām).
•

„Sortimenti” atskaitē atspoguļotas apaļo kokmateriālu iznākuma prognozes
atsevišķam nogabalam.

2.54.attēls. Sortimentācijas atskaite
•

„Teritorijas sadalījums pa augšanas apstākļu tipiem atskaitē atspoguļota
augšanas apstākļu daudzveidība un platība.

2.55.attēls. Teritorijas sadalījums pa augšanas apstākļu tipiem.
•

Tritorijas sadalījums bonitātēs norāda uz audžu ražību un iespējām to uzlabot.

2.56.attēls. Teritorijas sadalījums pa bonitātēm.
• Teritorijas sadalījums zemju kategorijās norāda uz zemes izmantošanas
lietderību. Īpaši svarīgi pievērst uzmanību izcirtumu īpatsvaram.

2.56.attēls. Teritorijas sadalījums zemju kategorijās

2.4.2 Meža resursu izmantošanas optimizēšana, kas veido kompromisa
risinājumu starp peļņas maksimizēšanu un kokmateriālu stabilu ieguvi.
Meža resursu izmantošanas optimizēšana saistīta ar kompromisa risinājumu starp
peļņas maksimizēšanu un kokmateriālu stabilu ieguvi ilgtermiņā. Ar šādu nepieciešamību
bieži saskaras meža īpašnieki, kuriem ir sadarbības līgumi ar pārstrādes uzņēmumiem, vai
pašiem nepieciešama stabils kokmateriālu nodrošinājums (malka, būvmateriāli u.t.t.)
Kompromisa meklējumi saistīti ar lineārās optimizācijas moduļa sastādīšanu. Lineārās
optimizācijas modulis Web lietojumā ir realizēts izmantojot soļu principu. Kopā ir 8 soļi, kur

katrā solī lietotājs norāda optimizācijas ierobežojumus atbilstoši meža apsaimniekošanas
mērķim. Praktisktiski Web lietojums realizēts pielietojot daudzlīmeņu arhitektūru (2.57. att.),
kur optimizācijas uzdevumu risināšanai tiek izmantota atvērtā koda bibliotēka LPSolve
(http://sourceforge.net/projects/lpsolve/), kas nodrošina kanoniskā formā sastādīta lineārā
uzdevuma atrisināšanu.

2.57..attēls. Daudzlīmeņu arhitektūras shēma
Pirmajā solī lietotājs norāda un izpilda plānošanas operāciju kadastriem, kuriem tiks veikta
optimizācija. Plānošanas operācijas laikā tiek aprēķināti ciršanai pieejamie resursi pēc
gatavuma, kas nākamajos soļos kalpo par ieejas informāciju ierobežojumu noteikšanai. Otrajā
solī (2.58. att.) var norādīt ierobežojumu veidu un detalizēt to. Ierobežojumi var tikt attiecināti
uz cirtes veidu, piemēram, galvenās cirtes vai krājas kopšanas cirtes. Bet izvēloties sugas
krājas ierobežojumu jānorāda arī suga uz kuru šis ierobežojums attieksies.

2.58. att. Resursu optimizācijas ierobežojumu definēšana
Līdzīgi ir ar sugas sortimenta ierobežojumu, kur papildus sugai ir jānorāda norādāms arī
sortiments vai to apvienojums. Ar sortimentu apvienojumu R+V+T, jāsaprot resno, vidējo un
tievo komateriālu sortimentu kopējā krāja. Sugas sortimentam tiek piedāvāti šāda izvēles
iespēja:
• resnie;
• vidējie;
• tievie;
• malka;
• papīrmalka;
• R+V (resnie un vidējie);
• R+V+T (resnie, vidējie un tievie).
Katram ierobežojumam papildus tiek norādītas minimās un maksimās izmaiņas pret
iepriekšējo plānošanas periodu, kas apraksta ierobežotās vērtības izmaiņu apjomu. Izmantojot
šos parametrus iespējams nodrošināt vienmērīgu resursu pieejamību visā plānošanas ciklā.
Jebkuru ierobežojumu var aktivizēt vai dekativizēt, lai novērtētu tā ietekmi uz optimizācijas
rezultātu.
Trešajā un ceturtajā solī (2.59. att.), lietotājam ir redzami pieejmie resursi, gan tabulārā gan
grafiskā veidā.

2.59.att. Resursu optimizācijas KC un KKC krājas ierobežojumi
Tabulas formā ir norādīti pieejamie resursi katrā plānošanas periodā. Optimālo resursu aile
sākotnēji ir tukša, gadījumā, ja lietotājs vēlas noteikt ciršanas apjoma ierobežojumu kādā no
periodiem, to iespējams izdarīt manuāli ievadot ierobežouma vērtību vai arī izpildot
programmas funkciju, kura atrod optimālo ciršanas apjomu pa plānošans periodiem pēc
iepriekš noteiktajiem ierobežojumiem. Blakus tabulai, grafiskā formā ir parādīts galvenās
cirtes vai visu ciršu pieejamie apjomi ar zaļām kolonām. Virs šīm kolonām dzeltenā krāsā tiek
attēlota nenocirstā rezerve, kura tiek pārcelta uz nākamajiem periodiem atbistoši izvirzītajam
optimizācijas mērķim. Šajā ierobežojumu definēšanas solī tiek ņemta vērā krājas pieauguma
prognoze atbilstoši augšanas gaitas modeļiem.
Resursu optimizācijas un sugu sortimenta krājas ierobežojumu ievades forma ir redzama 2.60.
attēlā.

2.60. attēls. Resursu optimizācijas sugu sortimenta krājas ierobežojumi
Krājas ierobežojums pa sugām vai vienlaikus pa sugām un sortimentiem realizēts līdzīgi
galveno ciršu krājas ierobežojumu datu vadībai, bet šajā sadaļā vispirms jāizvēlas konkrētā
suga vai sugas sortiments, kurai definēt ierobežojumu.

2.61. att. Resursu optimizācijas izpilde
Septītajā solī (2.61. att) tiek izpildīts lineārās optimizācijas uzdevums, kurā tiek maksimizēts
lineārās optimizācijas mērķa koeficients (max_koef), ņemot vērā iepriekšējos soļos uzstādītos
ierobežojumus. Attēlā 16. ir redzama krājas dinamika pirms un pēc optimizācijas uzdevuma
izpildes.

Paliekošā un izcērtamā krāja pirms
optimizācijas

Paliekošā un izcērtamā krāja pēc
optimizācijas

2.62. att. Iegūto rezultātu salīdzinājums

2.5 Meža kartes
Sadaļā karte ir iekļauta taksācijas datu un apsaimniekošanas plānu kartogrāfiskās
informācijas attēlošanas iespēja. Ģeogrāfisko datu vizualizēšanas tehniskai realizācijai
programmā tiek izmantota atvērtā koda risinājuma „SharpMap” komponente. Zemāk
attēlotajā attēlā ir redzama MAPIS Web lietojumā iekļautā karte un tās vadības elementi.

2.63.attēls. MAPIS valdošās sugas tematiskā karte.
Lietotājs izmantojot peli var veikt standarta navigācijas funkcijas – samazināt,
palielināt un panoramēt karti. Panoramēšanas režīms ir aktīvs visu laiku un šīs operācijas
veikšanai lietotājam ir jānospiež peles labais taustiņš uz kartes un neatlaižot to jāpārvietojas
vajadzīgajā virzienā. Pēc peles taustiņa atlaišanas tiek aprēķināts jaunais kartes centrs un
veikta saktu punkta transformācija. Kartes skatu punkta pietuvināšana vai attālināšana tiek
veikta pēc vienkārša peles klikšķa uz tās virsmas (veicamā darbība ir atkarīga no aktīvā

režīma, kuru var izvēlēties
ēties ar divām
div
pogām
, kas novietotas virs kartes). Ja
lietotājam
jam ir nepieciešams attēlot
att
karti, pie kāda noteikta mēroga
roga to var veikt izmantojot
izkrītošo sarakstu, kas ļauj izvēlēties
izv
vienu no šādām vērtībām attēlāā redzamajām
redzamaj vērtībām.

2.64. MAPIS mērogu un tēmu saraksti.
Visnozīmīgākā ģeogrā
eogrāfiskās informācijas atspīguļošanas daļa
ļa ir tēmas
tē
izvēle, kas ļauj
iegūtt priekšstatus gan par taksācijas
taks
datiem, gan par plānošanas
nošanas rezultātiem.
rezult
Tēmas izvēli
lietotājs var veikt norādot
dot vēlamo
vē
tēmu
mu no saraksta, kas izvietots virs kartes komponentes. Pēc
P
izvēles
les veikšanas notiek automātiska
autom
datu pārzīmēšana. Kartes augšējā
ējā kreisajā malā ir tiek
attēlots izvēlētais mērogs
rogs un tēmas leģenda.
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