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Meža inventarizācija datu ievākšanas uzdevums 

 

Papildus meža inventarizācijas speciālists var nodrošināt 

precīzāku un plašāku informāciju, kas palīdz novērtēt biotopa 

stāvokli un plānot biotopa apsaimniekošanas vai atjaunošanas 

pasākumus. 

Nodrošināt informāciju, kas ne tikai apraksta tādus mežaudzes 

parametrus, kā koku sugu sadalījums, audzes augstums, biezība 

un krāja, bet vienlaikus sniedz plašu informāciju par citiem 

mežaudzes elementiem un struktūrām – pamežu, paaugu, 

mirušo koksni un audzes telpisko struktūru. 



Projektā izmantotie pamata 
dati meža inventarizācijas 
veikšanai: 

• Iepriekš veiktās 
inventarizācijas dati  

• Augstas izšķirtspējas RGB 
dati (aerofoto attēli) 

• Hiperspektrālo datu attēli 

• Reljefa un veģetācijas 
augstuma lāzerskenēšanas 
dati 

 

Meža inventarizācija 

DAP apsaimniekotajās 

ĪADT 

RGB dati 

Lāzerskenēšanas dati 

Hiperspektrālie dati 



Tradicionālās meža 
inventarizācijas 
«kartiņas» 

• Tradicionālajā meža 

inventarizācijā ievācamie dati 



LVM Ekomežu 
inventarizācijas 
«kartiņa» 

 

• Papildus pievienoti sausokņi un 

kritalas 



Biotopu anketa 

• Papildus pievienoti lauki 

vairākām koku un krūmu 

sugām pamežā un paaugā. 

 

• Punktu veidā tika ievākti dati 

par atsevišķiem veciem vai lielu 

dimensiju kokiem, avotiem, 

deguma pazīmēm.  

 

• Kritalas un sausokņi sadalīti 

pēc caurmēra. 



VRI piemērotā meža 
inventarizācijas 
«kartiņa» ĪADT 

• Izveidota, balstoties uz 

Tradicionālo meža 

inventarizācijas «kartiņu» un 

pievienojot datu kopas no LVM 

Ekomežu inventarizācijas 

«kartiņas» un Biotopu anketas.  



Vides un dabas vērtības un kultūrvēsturiskie 
objekti 

 

• Kultūrvēsturiskie –ierakumi, mājvietas, vēsturiskā 

infrastruktūra u.c. 

 

• Vides un dabas vērtības – lielie koki, ligzdas, aizsargājamo 

sugu atradnes u.c. 

 



Projektā ievākto datu apkopojums 

• Meža inventarizācija veikta 5794,68 ha DAP apsaimniekotajās ĪADT 

• ĪADT, kurās veikta inventarizācija – GNP, ĶNP, SNP, RNP 



Nākamie soļi mežu bioloģiskās un ainaviskās 

daudzveidības saglabāšanai ĪADT  

• Kā risināt meža nogabalu dalīšanu saistībā ar aizsargājamo meža 

biotopu platību konfigurāciju? 

• Biotopu apsaimniekošanas un meža izmantošanas plānošana ĪADT 

– detalizēti vai vispārīgi pasākumu apraksti? 
 

• Biotopu kartējums un stāvokļa novērtējums GNP, ĶNP, SNP, RNP 

• Meža apsaimniekošanas un biotopu atjaunošanas pasākumu 

plānošana 

• Meža biotopu apsaimniekošanas pasākumu plānu komunikācija 

vietējiem iedzīvotājiem 

 

 



Interesanti 

Augstas izšķirtspējas RGB dati 

cilvēkam redzamajā gaismā ar meža 

teritoriju ĶNP  

Hiperspektrālajos datos (attēlos) 

iespējams identificēt dažādas koku 

sugas un nokaltušos kokus meža 

teritorijās 



Augstas izšķirtspējas RGB attēls 

cilvēkam redzamajā gaismā, ĶNP 

teritorija   

Interesanti: Meža inventarizācijas nogabalu un 

koku audžu identificēšana 

Hiperspektrālo datu attēls, ĶNP teritorija   



Interesanti: Meža inventarizācijas koku audžu 

identificēšana 

Augstas izšķirtspējas RGB attēls, GNP 

teritorija   
Hiperspektrālo datu attēls, GNP 

teritorija   



Meža inventarizācija ĪADT, kurās veikti biotopu 

apsaimniekošanas pasākumi 

Lapkoku praulgrauža (Osmoderma 

eremita) biotopu apsaimniekošana 

Ungurmuižas teritorijā 

Vecu un dabisku boreālu (9010*) mežu 

apsaimniekošana GNP 
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