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PATA piedāvājums
meža īpašuma pārvaldībai
Mēs ticam, ka meža īpašums ir vērtība, kas prasa rūpes un profesionāli saimniecisku pieeju ikvienā
darbībā. Meža īpašniekiem esam sagatavojuši sadarbības piedāvājumus meža īpašuma
pārvaldībai atbilstoši katra klienta individuālajām vajadzībām.
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Pakalpojumi
Sadarbības termiņš

Īstermiņa sadarbība
kokmateriālu ieguve
un realizācija

Vidēji 60 dienas*

Vidēja termiņa sadarbība
kokmateriālu ieguve,
realizācija un meža atjaunošana

Līdz 5 gadiem

Ilgtermiņa sadarbība
meža īpašuma
pārvaldība

Beztermiņa

Meža īpašuma pārvaldība
Apsaimniekošanas plāna izstrāde

X

Saimnieciskās darbības (biznesa) plāna izstrāde

X

Īpašuma uzraudzība

X

Kokmateriālu ieguve
Atjaunošanas cirte

X

X

X

Kopšanas cirte

X

X

X

Izlases cirte

X

X

X

Sanitārā cirte

X

X

X

X

X

X

Augsnes sagatavošana

X

X

Koku stādīšana

X

X

Stādījumu aizsardzība

X

X

Jaunaudžu kopšana

X

X

Kokmateriālu realizācija
Kokmateriālu realizācija
Meža atjaunošana

* ja mežizstrādes darbus var uzsākt tūlītēji pēc līguma noslēgšanas.

Īstermiņa sadarbības
piedāvājums
KOKMATERIĀLU IEGUVE UN REALIZĀCIJA

Ņemot vērā, ka PATA ir pilna cikla meža apsaimniekošanas un kokrūpniecības uzņēmums, saviem klientiem nodrošinām finansiāli labāko piedāvājumu, turklāt par visa veida apaļkokiem, kas iegūstami cirsmās.
To varam izdarīt, jo esam tiešie darbu veicēji un apaļkoksnes pārstrādātāji, neesam starpnieki kādā no
meža apsaimniekošanas posmiem.

Kas jādara, lai varētu uzsākt kokmateriālu
ieguvi savā īpašumā?
Ja par meža īpašnieku esi kļuvis nesen, jāpārbauda, vai juridiski ir sakārtotas īpašuma tiesības – meža īpašums reģistrēts
zemesgrāmatā uz konkrēta cilvēka vārda.
Nepieciešams meža inventarizācijas (taksācijas) plāns – lai veiktu koku ciršanu, ir nepieciešams derīgs meža inventarizācijas plāns. Plāna derīguma termiņš ir 20 gadi.
Jāveic stigošana – plānotās cirsmas robežu iezīmēšana dabā un cirsmas skices sagatavošana.
Jāsagatavo dokumentācija, kas iesniedzama Valsts meža dienestam koku ciršanas apliecinājuma saņemšanai.
Jāsaņem ciršanas atļauja (apliecinājums koku ciršanai) – Valsts meža dienests izsniedz dokumentu, kas apliecina
konkrētās plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju.
Ja kāda no lietām nav sakārtota, PATA speciālisti palīdzēs to atrisināt.

Kas jādara, lai uzsāktu sadarbību ar PATA?
Sazinies ar PATA meža apsaimniekošanas speciālistiem, zvanot +371 26224461, +371 20234548 vai rakstot
apsaimniekosana@pata.lv.
Nosūti meža apsaimniekošanas speciālistam nekustamā īpašuma kadastra numuru, cirsmas skici un/vai nogabala
plānu, kā arī cirsmas vērtējumu, ja tāds ir pieejams. Vienlaikus norādi, kādus darbus mežā vēlies veikt.
PATA speciālists 5 darba dienu laikā apsekos īpašumu un sagatavos piedāvājumu.
Ja esi pieņēmis lēmumu par mežizstrādes uzsākšanu, tad 5 darba dienu laikā tiks sagatavota vienošanās par sadarbību
(līguma projekts).
Samaksa par cirsmu tiek veikta 5 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Kādi faktori ietekmē cenu?

Īpašuma atrašanās
vieta un piekļuve tam

Cirsmā esošas koku
sugas – priede, egle,
bērzs, alksnis u.c.

Potenciāli iegūstamais
koksnes sortiments –
zāģbaļķi, finierkluči,
papīrmalka, taras kluči

Vai tiek pārdota
cirsma vai īpašums

Tirgus situācija –
kāds ir pieprasījums
pēc konkrētām
koku sugām

Vidēja termiņa
sadarbības piedāvājums
KOKMATERIĀLU IEGUVE, REALIZĀCIJA UN MEŽA ATJAUNOŠANA

Normatīvo aktu prasības Latvijā paredz, ka meža īpašniekam piecu gadu laikā pēc meža
izstrādes jāatjauno izcirstais mežs, tāpēc aicinām paplašināt sadarbību, vienojoties ne tikai
par meža izstrādi un kokmateriālu realizāciju, bet arī par meža atjaunošanas darbiem.

MEŽA ATJAUNOŠANU VAR VEIKT DIVOS VEIDOS:
Atjaunošana ar koku stādīšanu;
Atjaunošana dabiskā ceļā.

Meža atjaunošana ar koku stādīšanu
Latvija atrodas ģeogrāfiski ļoti labā vietā – skujkoku un bērza izplatības areālam pa vidu, kas sniedz potenciālu
kvalitatīvi un efektīvi izaudzēt šīs koku sugas. Zemes potenciāls Latvijā ir 400-500 m3 uz hektāru, jo vēsturiski meža
platības palielinājās, aizaugot lauksaimniecības zemei, kas ir ļoti augstvērtīga. Ja vēlme ir attīstīt mežu kā resursu, PATA
speciālisti iesaka meža atjaunošanu veikt, mērķtiecīgi stādot kokus.
MEŽA ATJAUNOŠANAS POSMI:
1. Augsnes sagatavošana – bez augsnes gatavošanas stādi var neieaugt un to kopšana ir apgrūtināta, tāpēc tiek veikta
augsnes sagatavošana;
2. Koku stādīšana – atbilstoši meža augšanas apstākļiem tiek izvēlēta koku suga un tiek veikta stādīšana;
3. Stādījumu aizsardzība – ar dažādiem augu aizsardzības līdzekļiem tiek palielināta mežaudzes noturība pret pārnadžu postījumiem;
4. Jaunaudžu (agrotehniskā) kopšana – jaunie stādījumi tiek atbrīvoti no zālaugu apēnojuma, kā arī sakņu konkurences, nodrošinot stādiem labākus augšanas apstākļus;
5. Jaunaudžu retināšana – pareizi izkopjot jaunaudzes, mērķa sugas jeb atstājamiem kokiem ievērojami palielinās
augšanas telpa, kas veicina straujāku audzes attīstību, vienlaicīgi samazinot meža audzēšanas cikla ilgumu;
6. Dokumentācijas sagatavošana – noslēdzot meža atjaunošanu, Valsts meža dienestā ir jāiesniedz pārskats par
veiktajiem darbiem.
Sadarbības laikā PATA speciālisti nodrošinās visus posmus, sākot no augsnes sagatavošanas, stādu izvēles un iegādes
līdz pat dokumentācijas sagatavošanas, noslēdzot meža atjaunošanu.

Meža atjaunošana dabiskā ceļā
Mežu var atjaunot arī dabiskā ceļā, kokiem ļaujot pašiem ieaugt, tomēr pie šādas metodes netiek izmantots viss zemes
potenciāls. Ja klients izvēlas mežu atjaunot dabiskā ceļā, PATA speciālisti var nodrošināt augsnes sagatavošanu, lai
veicinātu dabisko meža atjaunošanu, kā arī jaunaudžu retināšanu, palielinot augšanas telpu kokiem. Sagatavosim arī
visu nepieciešamo dokumentāciju Valsts meža dienestam.

Ilgtermiņa sadarbības
piedāvājums
MEŽA ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBA

Arvien vairāk privāto mežu īpašnieki izvēlas meža pārvaldību uzticēt uzņēmumiem, kas ar to nodarbojas
profesionāli. PATA piedāvā slēgt beztermiņa sadarbības līgumu meža īpašniekiem, nodrošinot meža
īpašuma pārvaldību un apsaimniekošanu ilgtermiņā.
Sadarbības ietvaros PATA speciālisti meža īpašniekam par katru konkrētu darbu sagatavo tāmi apstiprināšanai, savukārt kokmateriālu realizācijai finanšu piedāvājumu koku realizācijai. Meža īpašnieks sadarbības ietvaros patur tiesības neīstenot piedāvātos pasākumus.

Meža īpašuma
pārvaldības posmi:

1.
2.
3.
4.

Meža apsaimniekošanas
plāna izstrāde

PATA speciālisti apsekos klienta mežus,
identificējot veicamos darbos un izveidojot
apsaimniekošanas plānu vidējam termiņam;

Saimnieciskās darbības
(biznesa) plāna izstrāde

PATA speciālisti izstrādās biznesa plānu,
klientam piedāvājot risinājumus meža
resursu maksimālās vērtības iegūšanai;

Īpašumu pārvaldība
Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā
reizi pusgadā PATA speciālisti apsekos
klienta mežus, pārbaudot, vai ārējie
apstākļi (vējgāzes, slimības, dzīvnieki)
nav ietekmējuši meža kvalitāti;

Meža
apsaimniekošana
PATA speciālisti atbilstoši
izstrādātajam plānam veiks visus
mežsaimnieciskos darbus.

Par PATA
“PATA” grupa ir Latvijas lielākais privātais pilna cikla mežu apsaimniekošanas,
kokrūpniecības, koksnes loģistikas un tirdzniecības uzņēmums, kā arī viens no
lielākajiem privātajiem nacionālā kapitāla meža īpašniekiem Latvijā.
70 gadu pieredze Latvijas tirgū
600 nozares speciālisti
111 000 ha apsaimniekotie īpašumi visā Latvijā
3,5 miljoni m3 vidēji gadā realizētās un pārstrādātās koksnes

PATA
Cēsu iela 14, Rīga,
LV-1012, Latvija

+371 67243135
apsaimniekosana@pata.lv

PATA konsultatīvi centri visā Latvijā

Rīga

Gulbene

Inčukalns

Jēkabpils

Liepāja

Cēsu iela 14, Rīga,
LV-1012, Latvija

„Krāču kakta koks”, Stradu pag.,
Gulbenes nov., LV-4417, Latvija

Miera iela 40, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov., LV-2141, Latvija

Zīlānu iela 66d, Jēkabpils,
Jēkabpils nov., LV-5202, Latvija

Brīvostas iela 40, Liepāja,
LV-3405, Latvija

+371 67243135
+371 26351777

+371 29479847
+371 67243135

+371 29123765
+371 67243135

+371 26442223
+371 67243135

+371 26351777
+371 67243135

Limbaži

Saldus

Smiltene

Ventspils

Rēzekne

Rīgas iela 7, Limbaži,
Limbažu nov., LV-4001,
Latvija

Kuldīgas iela 86a,
Saldus, Saldus nov.,
LV-3801, Latvija

Prāmju iela 2, Ventspils,
Ventspils nov., LV-3601,
Latvija

Atbrīvošanas aleja 167,
Rēzekne, LV-4604,
Latvija

+371 29123467

+371 26351777
+371 67243135

„Kārļakalns”, Launkalnes
pagasts, Smiltene,
Smiltenes nov., LV-4729,
Latvija
+371 26566410
+371 67243135

+371 26351777
+371 67243135

+371 25450007
+371 67243135

+371 67243135

www.pata.lv

