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Informatīvais ziņojums “Par egļu audžu aizsardzību” 

Egļu astoņzobu mizgrauzis (Ips typographus) ir postošākais kaitēklis parastajai 

eglei (Picea abies) visā tās dabiskās izplatības areālā Eiropā un Āzijas ziemeļu daļā. 

Egļu astoņzobu mizgrauzis uzskatāms par bīstamāko meža kaitēkli Latvijā pēc mežam 

nodarītā zaudējuma apmēra. Kaitēklis var invadēt ne tikai novājinātas egles un 

nemizotus kokmateriālus, bet labvēlīgos apstākļos var apdraudēt arī veselus kokus, 

radot kokiem neatgriezeniskus bojājumus. Egļu astoņzobu mizgrauži var savairoties 

karstās, sausās vasarās vai arī pēc vētrām – vēja gāztajās un lauztajās eglēs.  

Latvijā egļu astoņzobu mizgrauža bojājumu apmēri mežos strauji pieauga 

2019.gada sezonā un ņemot vērā radušos situāciju 2020.gada martā tika izveidota darba 

grupa, lai izstrādātu “Rīcības plānu egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu 

mizgrauzi (Ips typographus)”. Rīcības plānu aktualizēja 2021. un 2022.gadā. 

Zemkopības ministrija 2022.gadā ir organizējusi vairākas tikšanās ar Latvijas Valsts 

mežzinātnes institūtu “Silava” (turpmāk – LVMI “Silava”), Valsts meža dienestu 

(turpmāk – VMD), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – 

VARAM), Akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM), SIA “Rīgas 

meži”, lai izvērtētu esošo situāciju attiecībā uz egļu astoņzobu mizgrauža bojājumiem 

mežaudzēs, kā arī savairošanās prognozēm un rīcību kaitēkļa savairošanās 

ierobežošanai.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumu Nr.449 “Valsts 

meža dienesta nolikums” 4.5.apakšpunktu, VMD veic meža veselības stāvokļa 

uzraudzību. VMD secina, ka ir vērojama būtiska egļu mežaudžu veselības stāvokļa 

pasliktināšanās vairākos Latvijas reģionos, un pieļaujams, ka tā turpinās pasliktināties. 

Šādā situācijā būtu svarīgi veikt darbības, kas būtu vērstas uz to, lai saglabātu vērtīgās 

egļu mežaudzes, kā arī iespēju robežās novērstu vai ierobežotu mizgrauža izplatību 

2023.gadā. Ņemot vērā, ka iepriekš izstrādātais dokuments “Rīcības plāns egļu 

mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus) 2022.gadā” 

faktiski nav izrādījies pietiekami efektīvs, VMD rosina noteiktās administratīvajās 

teritorijās izsludināt ārkārtējo situāciju no 2023.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 

1.septembrim, lai varētu efektīvi ierobežot egļu astoņzobu mizgrauža izplatību 

2023.gadā. 

1. Normatīvais regulējums 

Normatīvie akti, kas regulē meža aizsardzības pasākumus un ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu (1. attēls): 

1. Likums Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli (pieņemts 07.03.2013., 

stājies spēkā 10.04.2013.); 

2. Meža likums (pieņemts 24.02.2000., stājies spēkā 17.03.2000.); 

3. Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.947 “Noteikumi par 

meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā” 

(pieņemts 18.12.2012., stājies spēkā 03.01.2013.). 

Saskaņā ar Likuma Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli 8.panta 

1.daļas 3.punktu, izsludinot ārkārtējo situāciju Ministru kabinetam ir tiesības noteikt 

īpašu saimnieciskās darbības kārtību vai šīs darbības ierobežojumus, kā arī saskaņā ar 

8.panta 2.daļu Ministru kabinetam ir tiesības noteikt konkrētajā ārkārtējā situācijā 
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nepieciešamus pasākumus, kas valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai vai 

pārvarēšanai paredzēti likumos, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju 

kompetenci valsts apdraudējuma novēršanā vai pārvarēšanā. Saskaņā ar Likuma 

3.panta 1.daļu, visi lēmumi un rīkojumi, kas pieņemti ārkārtējās situācijas 

nodrošināšanai, zaudē spēku vienlaikus ar ārkārtējās situācijas atcelšanu vai šī īpašā 

tiesiskā režīma noteiktā termiņa beigām.  

Nacionālās drošības likuma 23.panta 2.daļā noteikts, ka ministrijas prognozē 

to kompetencē esošo nozaru apdraudējumus un plāno apdraudējumu novēršanu, 

pārvarēšanu un iespējamo seku likvidēšanu. Zemkopības ministrijas sagatavotajā 

“Nozares kompetencē esošo apdraudējumu risku izvērtējums un apdraudējumu 

novēršanas un pārvarēšanas plāns” norādīts apdraudējuma veids – meža kokaugu 

slimību un kaitēkļu savairošanās, kam ir noteikts vidēji augsts riska līmenis. Minētajā 

dokumenta projektā ir norādīts – apdraudējuma apstākļos VMD, sadarbojoties ar citām 

institūcijām, plāno kaitēkļu un slimību ierobežošanas pasākumus kopīgu projektu 

ietvaros, savstarpēji pārdalot resursus, atbildības un kompetences (egļu astoņzobu 

mizgrauzis, gadījums ar akūto ozolu kalšanu), tomēr augsta riska gadījumos ir 

nepieciešams ārējs normatīvais akts ar skaidri definētām konkrētām rīcībām, 

termiņiem, kas attiecas uz visiem meža īpašniekiem vai tiesiskajiem lietotājiem. 

Meža likuma 27.pantā noteikts, ka ārkārtējā situācijā meža kaitēkļu masveida 

savairošanās un slimību izplatīšanās dēļ Valsts meža dienests var ierosināt meža 

īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam un personai, kas veic meža ciršanu, glabā vai 

pārstrādā kokmateriālus mežā vai tā tiešā tuvumā: 

1) pārtraukt vai atlikt koku jebkāda veida ciršanu, izņemot ciršanu ārkārtējās 

situācijas seku likvidēšanai;  

2) veikt pasākumus, lai apkarotu kaitēkļus un slimības vai apturētu to 

izplatīšanos;  

3) iznīcināt slimību inficēto vai kaitēkļu invadēto meža reproduktīvo 

materiālu. 

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.947 “Noteikumi 

par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā” 

12.punktā noteikts, ka meža ugunsgrēku, meža kaitēkļu savairošanās vai slimību 

masveida izplatīšanās gadījumā Valsts meža dienests ir tiesīgs ierosināt ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu.  

Papildus normatīvajos aktos noteiktajam, Zemkopības ministrijas izveidotā 

darba grupa ir izstrādājusi rīcības plānu “Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai 

pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus) 2022.gadā”, kura II nodaļas 

6.punktā ietverta rīcība ārkārtējā stāvokļa ierosināšanas plānošanai. Lēmumu par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanas ierosināšanu sakarā ar egļu astoņzobu mizgrauža 

savairošanos masveidā pieņem ekspertu komisija, kuru pārstāv entomologi un meža 

nozares eksperti (LVMI “Silava”, Latvijas Universitāte/Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju 

universitāte, VMD, LVM, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, Dabas aizsardzības 

pārvalde, Zemkopības ministrija) un saskaņā ar normatīvajiem aktiem ierosina VMD. 
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1.attēls. Ārkārtējās situācijas izsludināšana. 

2. Egļu astoņzobu mizgrauža monitorings 

LVMI “Silava” veic nacionālo meža monitoringu, īstenojot mežsaimniecības un 

biotisko riska faktoru monitoringu, lai iegūtu operatīvu informāciju bīstamāko meža 

kaitēkļu un slimību izplatību, laicīgi prognozētu apdraudējumu mežsaimniecībai un 

sagatavotu rekomendācijas saimniecisko pasākumu plānošanai zaudējumu 

samazināšanai īstermiņā un ilgtermiņā. Ņemot vērā egļu astoņzobu mizgrauža nozīmi 

mežsaimniecībā, LVMI “Silava” Mežsaimniecības biotisko risku faktora monitoringa 

ietvaros veic divas aktivitātes egļu astoņzobu mizgrauža monitoringam: egļu astoņzobu 

mizgrauža lidošanas dinamikas novērtējumu feromonu slazdos un egļu astoņzobu 

mizgrauža bojājumu novērtējumu egļu audzēs, izmantojot transektu metodi. 

  Egļu astoņzobu mizgrauža lidošanas dinamikas novērtējums, izmantojot 

feromonu slazdus, 2022.gadā veikts 27 parauglaukumos. Parauglaukumi tiek izvēlēti 

katru pavasari no jauna svaigās skujkoku cirsmās, kuras izstrādātas ne agrāk kā 

iepriekšējā gada 1.novembrī. Uzskaites punktus iekārto, cirsmā izvietojot trīs feromonu 

tāfeļslazdus. Slazdus izvieto ne tuvāk par 30 m no augošas egles. 

Lai novērtētu egļu astoņzobu mizgrauža radītos bojājumus tiek apsekotas egļu 

mežaudzes uzskaitot svaigi (tekošajā sezonā) invadētas egles. Pavisam 2022.gadā tika 

apsekotas 364 egļu mežaudzes. Vēl 35 transektēs veikta darbu izpildes kvalitātes 

kontrole. Uzskaiti veic meža nogabalos, kur egles sastāva koeficients mežaudzes  

formulā ir 7 un lielāks un audzes vecums ir lielāks par 50 gadiem. Mežaudzes tiek 

izvēlētas nejauši, nepieļaujot tādu mežaudžu iekļaušanu izlasē, kurās iepriekš zināmi 

stipri bojājumi. Katrā uzskaites punktā potenciāli novērtē trīs egles. Uzskaita tikai egļu 

astoņzobu mizgrauža svaigi invadētas egles. Par svaigi invadētām eglēm uzskatāmas 

egles, kuras vizuāli izskatās veselas (egles vainags – skujas ir zaļas un nav redzami 

mizas bojājumi), bet to mizā ir redzamas sekmīgas mizgrauža invāzijas pazīmes (brūni 

mizas milti pie egles sakņu kakla un mizgrauža ieskrejas bez sveķojuma).  

Mežsaimniecības biotisko riska faktoru monitoringa metodika izstrādāta 

saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 18.janvāra noteikumu Nr.51 “Nacionālā meža 

monitoringa noteikumi” 10.punktu un tā ir publiski pieejama LVMI “Silava” 

tīmekļvietnē. 
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3. Egļu astoņzobu mizgrauža monitoringa 2022.gada rezultāti 

2022.gada pavasarī egļu astoņzobu mizgrauža lidošanai bija piemēroti laika 

apstākļi. Lielākajā daļā Latvijas teritorijas pirmās vaboles tika noķertas 21.–22.aprīlī. 

Aprīļa beigās daudzviet Latvijā gaisa temperatūra pārsniedza 15°C, kas piemērota egļu 

astoņzobu mizgraužu lidošanas sākumam. Kopumā pirmās paaudzes lidošanas 

aktivitāte bija augsta un vienmērīga visā I paaudzes un māsu paaudzes lidošanas laikā 

(2. attēls).  

 
 

2. attēls. Vidēji vienā slazdā noķertās egļu astoņzobu mizgrauža vaboles 

2022.gadā un salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem. 

 

Tas rezultējās ļoti augstā lidošanas aktivitātē visā sezonas garumā 2022.gadā. 

Laikā no 1.maija līdz 1.septembrim vidēji vienā slazdā noķertas 10736 ±646 vaboles, 

kas ir būtiski vairāk salīdzinot ar šo pašu laika periodu 2021.gadā. Egļu astoņzobu 

mizgraužu lidošanai piemēroti laika apstākļi saglabājās visas vasaras garumā. 

Siltais rudens sekmēja otrās paaudzes pastiprinātu lidošanu. Egļu astoņzobu 

mizgraužu lidošana intensīvāka bija Vidzemes centrālajā daļā (3. attēls). Ļoti būtiski 

egļu astoņzobu mizgraužu lidošanas aktivitāte palielinājās visā Vidzemes un Latgales 

teritorijā (4. attēls). 
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3. attēls. Egļu astoņzobu mizgrauža lidošanas intensitāte (vidēji vienā feromonu 

slazdā noķerto vaboļu skaits) 2022.gadā. 

 

 
 

4. attēls. Vidēji vienā slazdā noķerto vaboļu daudzuma izmaiņas 2022.gadā, 

salīdzinot ar 2021.gadu. 

 

Karstais laiks vasaras otrajā pusē sekmēja agresīvu otrās paaudzes vaboļu 

invāziju novājinātās egļu mežaudzēs. 

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par egļu mežaudžu apdraudējumu no bīstamā 

egļu astoņzobu mizgrauža, 2022.gadā tika veikta egļu mežaudžu apsekošana novērtējot 

mizgrauža bojājumus mežā 364 parauglaukumos. 35 parauglaukumos veiktas arī 

kontroles uzskaites datu kvalitātes pārbaudei.  
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Veicot svaigi invadēto egļu uzskaiti transektēs, mežaudzēs novēroti ļoti būtiski 

egļu astoņzobu mizgraužu otrās paaudzes bojājumi egļu mežaudzēs (5. attēls). Tas 

skaidrojams ar ļoti sauso un karsto laiku vasaras otrajā pusē, kas būtiski samazināja 

egļu aizsardzības spējas. Egļu astoņzobu mizgraužu otrās paaudzes aktivitāte novērota 

ļoti vēlu rudenī – pat novembra sākumā. Ļoti būtiski egļu astoņzobu mizgraužu otrās 

paaudzes postījumi novēroti Vidzemē (6. attēls).  

Svaigi kaltušo egļu daudzums mežā 2022.gadā salīdzinot ar 2021.gadu 

palielinājās vairāk nekā 2 reizes (7. attēls). 

 

5. attēls. Egļu astoņzobu mizgrauža svaigi invadēto egļu daudzums mežā 

2022.gadā. 

 

Novērtējot svaigi kaltušo koku daudzumu vidēji plānošanas reģionos, var redzēt 

ka visvairāk bojātas egļu mežaudzes Vidzemes centrālajā daļā (6. attēls). 

Visintensīvākie egļu astoņzobu mizgraužu bojājumi pieaugušās egļu mežaudzēs 

konstatēti Balvu, Madonas un Gulbenes plānošanas reģionos, kuros bojāto pieaugušo 

egļu īpatsvars sasniedza 20%. Tas nozīmē, ka vairums pieaugušo mežaudžu šajos 

plānošanas reģionos uzskatāmas par bojā gājušām. 
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6. attēls. Egļu astoņzobu mizgrauža svaigi invadēto egļu daudzums audzēs 

vecākās par 50 gadiem vidēji plānošanas reģionos 2022.gadā. 

 

Iepriekšējā gadā būtiskākie egļu astoņzobu mizgraužu bojājumi egļu mežaudzēs 

bija tikai 3% (Cēsu plānošanas reģions). Salīdzinot ar 2021.gadu svaigi invadēto egļu 

apjoms pieaugušās egļu mežaudzēs pieaudzis vairāk nekā divas reizes sasniedzot 5,13% 

no kopējā pieaugušo egļu daudzuma Latvijas mežos (7. attēls). 

 

7. attēls. Svaigi kaltušo egļu, kas vecākas par 50 gadiem, daudzums transektēs 

laikā no 2014.gada līdz 2022.gadam. 

Straujākais egļu astoņzobu mizgraužu bojājumu apjomu pieaugums konstatēts 

Madonas, Gulbenes un Balvu plānošanas reģionos (8. attēls). 
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8. attēls. Egļu astoņzobu mizgrauža svaigi invadēto egļu daudzuma izmaiņas 

audzēs vecākās par 50 gadiem vidēji plānošanas reģionos 2022.gadā salīdzinot ar 

2021.gadu. 

Pēc LVMI “Silava” mežsaimniecības un biotisko riska faktoru monitoringa 

datiem 2022.gada sezonā bija vērojama ļoti augsta egļu astoņzobu mizgraužu lidošanas 

aktivitāte. Turklāt labvēlīgie laikapstākļi (t.i., karstais laiks vasaras otrajā pusē un siltais 

rudens) un mežizstrāde sekmēja netipiski augstu egļu astoņzobu mizgraužu otrās 

paaudzes aktivitāti, kura tika novērota ļoti vēlu rudenī – pat novembra sākumā, kas 

radīja ļoti būtiskus egļu mežaudžu bojājumus 2022.gadā – ja salīdzina ar 2021.gadu, 

svaigi kaltušo egļu daudzums mežā 2022.gadā palielinājās vairāk nekā divas reizes.  

Arī VMD statistikas dati rāda, ka pēdējos trīs gados ir ievērojami palielinājies 

kaitēkļu bojāto mežaudžu apjoms, kas izveidojies galvenokārt uz egļu astoņzobu 

mizgraužu bojājumu rēķina. Salīdzināšanai – ja pirms 2019.gada mizgrauži ik gadu 

nopostīja aptuveni 30–50 ha, tad kopš 2019.gada mizgraužu vienlaidus bojāto 

mežaudžu apjoms ir svārstījies jau ap 550–850 ha gadā. Sevišķi plaši mizgraužu radīti 

bojājumi novērojami mežaudzēs, kas atrodas Latvijas austrumu daļā. 
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Avots: VMD. 

9. attēls. Sanitārās cirtes, kur bojājuma cēlonis norādīts egļu astoņzobu 

mizgrauzis. 

 

4. Prognozes mežaudžu bojājumiem 2023.gadā un priekšlikumi egļu astoņzobu 

mizgrauža izplatības ierobežošanai.  

Ņemot vērā straujo egļu astoņzobu mizgraužu populācijas pieaugumu 

2022.gadā, pastāv nopietns egļu mežaudžu apdraudējuma risks arī 2023.gadā. LVMI 

“Silava” dati par egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās prognozēm 2023.gadā rāda, 

ka nākamajā gadā ir sagaidāma masveida egļu mežaudžu bojāeja Vidzemē un pieaugs 

egļu mežaudžu apdraudējums arī Kurzemē un Zemgalē.  

Lai ierobežotu egļu astoņzobu mizgrauža izplatību nepieciešams definēt 

vērtīgās egļu mežaudzes, lai apzinātu primāri aizsargājamās egļu mežaudzes no egļu 

astoņzobu mizgrauža bojājumiem, tai skaitā arī teritorijās, kurās pastāv 

mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi. Ciršanas atliekas izdala gaistošas vielas, kas 

pievilina egļu astoņzobu mizgraužus no liela attāluma, tādēļ nepieciešama krājas 

kopšanas ciršu apturēšana pieaugušās egļu mežaudzēs. Mežaudzēs, kur egļu astoņzobu 

mizgrauža bojātās egles ir lielā skaitā, jācērt visas – gan dzīvās, gan nokaltušās egles, 

jo cērtot tikai svaigi kaltušās egles, egļu astoņzobu mizgrauzis strauji savairojas 

atstātajās eglēs un mežaudzi rudenī tāpat nākas nocirst. Tādēļ pēc sanitārajās izlases 

cirtes veikšanas egļu mežaudzēs iet bojā arī saglabātās egles un ir nepieciešama 

sanitārās izlases cirtes  aizstāšana ar sanitārajām vienlaidus cirtēm. Tas palīdzēs lokāli 

ierobežot egļu astoņzobu mizgrauzi, kā arī svaigās cirsmas izmantot feromonu slazdu 

izvietošanai. Vērtīgo egļu mežaudžu aizsargāšanai jāizmanto masveida feromonu 

slazdu izmantošana. Zinātnieki iesaka bojātās egļu mežaudzes cirst sanitārajā 

vienlaidus cirtē un svaigajās cirsmās izvietot feromonu slazdus. Ciršanas atliekas 

pievilina mizgraužus no tuvējās apkārtnes un feromonu slazdos kā pievilinātājs 
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izmantotais agregācijas feromons tūkstošiem vaboles ievilina šajā slazdā. Pareiza 

feromonu slazdu lietošana būtiski samazina egļu apdraudējumu. Svarīgi ir nodrošināt 

pareizu feromonu slazdu izlikšanu, jo nepareiza šo slazdu lietošana novedīs pie daudz 

lielākiem postījumiem. Šī iemesla dēļ meža īpašniekiem feromonu slazdi nav brīvi 

iegādājami un to lietošanai nepieciešama arī Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk 

– VAAD) atļauja. 

Priekšlikumi rīcībai 2023.gadā egļu astoņzobu mizgrauža izplatības ierobežošanai: 

1. Lai efektīvi izmantotu līdzekļus un aizsargātu vērtīgākās egļu mežaudzes nevis 

atsevišķas egles, jādefinē vērtīgās egļu mežaudzes. Pēc ekspertu ieteikuma par  

vērtīgām egļu mežaudzēm definējamas mežaudzes, kas vienlaikus atbilst visiem 

minētajiem kritērijiem:  

- egles sastāva koeficients mežaudzes formulā ir vismaz 7;  

- egles sugas koku vidējais caurmērs ir vismaz 20 centimetri; 

- mežaudzes krāja ir vismaz 240 kubikmetru uz hektāra; 

- mežaudzes platība ir vismaz 0,5 hektāri; 

- nav izsniegts ciršanas apliecinājums laika posmā no 2022.gada 1.janvāra 

līdz informācijas no Meža valsts reģistra sagatavošanas brīdim; 

 

 

Avots: VMD. 

10. attēls. Vērtīgās egļu mežaudzes pagastos, ha.  

2. Cirsmās egļu mežaudzēs*, kurām apliecinājums koku ciršanai izsniegts un koku 

ciršana veikta no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 1.martam, sagatavotie 

kokmateriāli jāizved līdz 2023.gada 1.aprīlim, vai jāaizsargā pret stumbra 

kaitēkļiem ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to sagatavošanas. Gadījumā, ja koku 

ciršana nav uzsākta, darbību nepieciešams apturēt uz ārkārtas situācijas periodu. 

3. Vērtīgajās egļu mežaudzēs un 100 m zonā (rēķinot no nogabala ārējās robežas) 

ap tām ārkārtas situācijas laika posmā nepieciešams noteikt saīsinātu 

apliecinājuma derīguma termiņu – 2 mēneši no lēmuma pieņemšanas brīža. 

Saīsinātais apliecinājuma derīguma termiņš ir saistāms ar sugas attīstības 
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bioloģiju, t.i., pirmās paaudzes attīstība ilgst 45 – 85 dienas un parasti saules 

apspīdētas vietas beidzas jūnija beigās (Bičevskis, 2005). Ierobežojums domāts, 

lai svaigi invadētos kokus izstrādātu un izvestu pirms jauno vaboļu masveida 

izlidošanas. Šajā zonā nepieciešams aizliegt koku ciršanu jebkādā ciršu veidā 

egļu mežaudzēs*, izņemot, ja ir konstatēti svaigi invadēti koki. Svaigi invadētos 

kokus cērt vienlaidu sanitārajā cirtē pēc VMD sanitārā atzinuma saņemšanas, 

izvietojot feromonu slazdus, ja cirsmas platība pārsniedz 0,8 ha. Ja 100 m zonā 

ap vērtīgo egļu mežaudzi ietilpst vairāk kā 20% no egļu mežaudzes* platības, 

tad 100 m zonā ieskaita visu mežaudzi. 

4. 100–500 m zonā ap vērtīgajām egļu mežaudzēm nepieciešams aizliegt: 

- krājas kopšanas cirtes egļu mežaudzēs* un priežu mežaudzēs**; 

- par 0,8 ha mazākas kailcirtes un rekonstruktīvās cirtes egļu mežaudzēs* un 

priežu mežaudzēs**.  

5. Ārpus 500 m zonas atļauta saimnieciskā darbība atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. No 1.maija līdz 1.septembrim jāizvieto feromonu slazdi 2023.gada 

izcirtumos egļu mežaudžu* cirsmās, ja cirsmas platība pārsniedz 0,8 ha.  

* egles sastāva koeficients mežaudzes formulā  ≥ 4; caurmērs ≥ 20 cm un krāja 

pārsniedz 10 m3ha. 

** priežu mežaudzēs (sastāva koeficients), priežu un egļu mistraudzēs (sastāva 

koeficients), kurās valdošās koku sugas caurmērs ≥ 20 cm.  

Šajā gadījumā par pamatu ir terpēnu izdalīšanās no kuriem mizgrauži tālāk producē 

savus feromonus (pamatā agregācijas), kas potenciāli var apdraudēt blakus audzes no 

mizgraužu koncentrācijas. 

5. Feromonu slazdu izlikšana un uzturēšana 

2020.gadā īstenots Meža attīstības fonda finansēts projekts “Privāto meža 

īpašnieku izglītošanai paredzētā informatīvā materiāla “Egļu audžu aizsardzība pret 

egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus L.) sagatavošana, pamatojoties uz meža 

kaitēkļu un slimību monitoringa datiem””. Projektu īstenoja LVMI “Silava” ar projekta 

vadītāju A.Šmitu, organizējot seminārus meža īpašniekiem un speciālistiem, kā arī 

sagatavojot materiālus (video lekcijas) attālinātām meža īpašnieku apmācībām 

sadarbībai ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru. 

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs veic apmācību programmu izstrādi, 

kuras orientētas uz mežsaimniecībā izmantojamo augu aizsardzības līdzekļu (turpmāk 

– AAL) operatoru (5 h apmācības AAL lietošanai) vai lietotāju (27 h apmācības AAL 

lietošanai un iegādei) apmācību. 

VMD darbinieki, pēc meža īpašnieku pieprasījuma izvērtē cirsmu atbilstību 

feromonu slazdu lietošanas kritērijiem izcirtumos, konsultē īpašniekus par slazdu 

izvietošanu, tīrīšanu un informācijas apkopošanu par slazdos noķertajiem mizgraužiem. 

Meža īpašnieki, kuri ieguvuši atļaujas/apliecības feromonu slazdu izvietošanai, pēc 

konsultēšanās ar VMD darbiniekiem, izliek un uzrauga feromonu slazdus un 

dispenserus savā īpašumā esošajos mežos.   

LVM, VARAM (DAP), Meža pētīšanas stacija, SIA “Rīgas meži” izliek un 

uzrauga feromona slazdus un dispenserus savā īpašumā vai valdījumā esošajos 

piemērotos, iepriekš apzinātos skuju koku izcirtumos.  
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Feromonu slazdu izlicēji iesniedz informāciju par slazdos saķertajiem 

mizgraužiem LVMI “Silava” dr.biol. A.Šmitam. Feromonu slazdu izlicēji iesniedz 

informāciju VMD par izlietotajiem feromona slazdiem un dispenseriem.  

Meža īpašnieki un tiesiskie valdītāji savā īpašumā vai valdījumā esošajos, 

piemērotos un iepriekš apzinātos skujkoku izcirtumos izliek un uzrauga feromonu 

slazdus, ja tie ir ieguvuši atļaujas un apliecības. Jānodrošina, ka šāda iespēja ir arī citiem 

meža īpašniekiem, kuriem nav nepieciešamo resursu un zināšanu, lai izliktu un 

apsekotu feromonu slazdus un kuru nocirstā bojāto egļu mežaudze ar pareizu feromonu 

slazdu izlikšanu un apsekošanu var mazināt risku citām, tuvu esošām vērtīgām egļu 

mežaudzēm. 

Izsludinot ārkārtējo situāciju, VMD darbinieki pēc nepieciešamības izvērtēs 

cirsmu atbilstību feromonu slazdu lietošanas kritērijiem izcirtumos, izvietos slazdus, 

veiks tīrīšanu un apkopos informāciju par slazdos noķertajiem mizgraužiem. Šādas 

darbības veikšanai 2023.gadā VMD nepieciešams papildus finansējums.  

 

Risinājumi 

1. Saimnieciskās darbības ierobežojumu administrēšanu teritorijās, kurās ir 

izsludināta ārkārtējā situācija, nodrošina VMD, izmantojot Meža valsts reģistrā 

pieejamo informāciju, jo tā funkcijās ietilpst apliecinājumu koku ciršanai izsniegšana. 

2. Par feromonu slazdu izvietošanu meža īpašniekus konsultē VMD, tādēļ lai 

slazdus izvietotu piemērotās vietās un nodrošinātu to apsekošanu un kontroli, privāto 

mežu īpašnieku teritorijās tas jāveic VMD. VMD ir sagatavots provizorisks papildus 

finanšu aprēķins un plānotie darba apjomi feromonu slazdu izvietošanai, kas būtu 

finansējami no valsts budžeta programmas 02.00.00. “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem”. Faktiskās izmaksas VMD varēs iesniegt pēc darbu uzskaites ārkārtējās 

situācijas laikā. Lai aprēķinātu izmaksājamo līdzekļu apmēru veicama precīza izlikto 

un apsekoto feromonu slazdu uzskaite. 
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11. attēls. Provizorisks papildus finanšu aprēķins un plānotie darba apjomi feromonu slazdu izvietošanai. 


