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• Koku sugu izvēle
• Augsnes /stādvietas gatavošana
• Mikromeliorācijas elementu veidošana – esošo respektēšana
• Pašatjaunošanās/ stādīšana/ sēšana
• Agrotehniskā kopšana
• Jaunaudžu kopšana?
  

Meža atjaunošana - pēc galvenās cirtes mežaudzi, kas 
sasniegusi galvenās cirtes caurmēru, atjauno triju kalendāra gadu laikā 
pēc cirtes gada, bet cērtot pēc vecuma 5 gadu laikā.



• Obligāti priede silā, mētrājā, lānā, grīnī, slapjajā mētrājā, 
viršu ārenī, viršu kūdrenī, mētru ārenī un mētru kūdrenī  
vismaz 80%.

• Var izvēlēties:
• dabiski,
• «mākslīgi»=stādot vai sējot.

Priedes pašatjaunošanās sekmīgi notiek tikai mazauglīgos 
mežos.
Auglīgos mežos priedi var izaudzēt stādot spēcīgus stādus 
un veicot stādu atēnošanu, līdz 2022.gada augustam 
minimāli 3000, tagad 2000 koki uz ha .

Koku sugu izvēle atbilstoši normatīvajam 
regulējumam PRIEDE:



• Jābūt vismaz 2000 kokiem uz ha
• Var izvēlēties:

• dabiski
• «Mākslīgi»=stādot vai sējot.

Pašatjaunošanās sekmīgi notiek visos 
mežos, BET VEIDOJAS 
NEVIENMĒRĪGA  BIEZUMA 
MISTRAUDZE.
Auglīgos mežos stādītos kokus var 
izaudzēt veicot stādu atēnošanu.

Koku sugu izvēle atbilstoši normatīvajam 
regulējumam EGLE, BĒRZS, MELNALKSNIS:



• Jābūt vismaz 1500 kokiem uz ha

• Var izvēlēties:
• dabiski
• «Mākslīgi»=stādot vai sējot.

Pašatjaunošanās sekmīgi notiek visos mežos, BET VEIDOJAS 
NEVIENMĒRĪGA  BIEZUMA MISTRAUDZE. Auglīgos mežos 
stādītos kokus var izaudzēt tikai veicot stādu atēnošanu, 
agrotehnisko un jaunaudžu kopšanu.

Koku sugu izvēle atbilstoši normatīvajam 
regulējumam ozolam, osim, vīksnai, gobai, kļavai, 
dižskābardim un skābardim. :



Stādvietu skaits  - koku skaits jaunaudzē.
• Jāatrod balanss starp, gaisma/ augšanas telpas/augu barošanās elementu/ūdens pieejamību.

• Ūdens mežaudzē «rodas», «uzrodas» un «sakrājas» :
• nokrišņi, lietusgāzes kas ieraisa plūdus;
• sniega/ledus segas kušana - pali segas;
• pazemes spiedes ūdeņi;
• ļoti izteikts reljefs – veidojas «akumulācijas mitraines».

• Ūdens «pazūd» - augu transpirācijā, iztvaikojot; notekot uz zemākām vietām:

• Ja nav noēnojuma, augsne sakarst straujāk un iztvaiko vairāk ūdens. Jo vairāk koku, jo vairāk ūdens tiek 
atgriezts atmosfērā augiem transpirējot –ātrāk nosusina, bet sausuma periodā tas var radīt ūdens deficītu.

• Pārbiezinātā audzē ūdens trūkuma gadījumā tā nepietiek visiem kokiem, sākas konkurence, vājākie atmirst, 
sākās sadalīšanās procesi, izkalst vai ir nepietiekot gaismai veidojas skraja veģetācija – lietavās un spēcīgos 
vējos- lielāks krastu un augsnes erozijas risks. Nesabiezinātās audzēs process notiek – veselīgāk.



Meža atjaunošana krastu aizsargjoslās:
• Praksē – dabiskā atjaunošanas pēc izlases cirtes – krastu 

aizsargjoslās galvenokārt veic izlases cirtes.

• Ūdens teču un tilpņu krastos atļauta līdz 1 ha baltalkšņu cirte – 
izvēlas dabisko atjaunošanos: 

• strauji sazeļ alkšņu un bērzu, apšu atvasājs;
• atvasājs jāretina, lai pietiek gaismas zemsedzes veģetācijas attīstībai;
• veidojot retas audzes var izvairīties no situācijas ka pavasarī, rudenī 

un ziemā bezsniega periodos  lietavu laikā notiek nedzīvās zemsedzes 
un augsnes virskārtas ieskalošanās virszeme ūdeņos

• tālākai attīstībai jāatstāj «aukstāk» augošie koki – tie mazāk cietīs 
palos un plūdos. 



Augsnes /stādvietas sagatavošana - pacilas



Augsnes /stādvietas sagatavošana - pacilas
• Veido, ja teritorija ļoti aizzeļ vai pārmitras vietās
• Priekšrocības:

• liekais ūdens sakrājas blakus stādvietai;
• no zemsedzes ieskalojušas augu barošanās vielas, tai skaitā biogēnie elementi, 

nenonāk grāvjos un ūdens tecēs baseinos;
• skarificē mazāku platību nekā veidojot vagas, katram kokam individuāla stādvieta.

• Riski:
• ilgstošu lietavu gadījumā ūdens var «sastāvēties»;
• nav pētīti metilācijas procesi.

• Visdārgākais stādvietu sagatavošanas veids.



• Uzbērumus «kurmju rakumus» veido izmantojot materiālu 
no grāvju pārtīrīšanas. Var veidot no ievalku (līdz 30 cm 
dziļu padziļinājumu, kas lieko ūdeni novada uz ieplakām 
un laucēm) materiāla.

• Prakse attaisnojas, ja arī pēc grāvju sistēmas sakārtošanas 
audzē uzkrājas ūdens sliktās augsnes ūdens caurlaidības dēļ 
vai saglabājas augsts gruntsūdens līmenis.

• Pozitīva ietekme uz ūdeņu kvalitāti, jo materiāls tiek 
izmantos «koku audzēšanai», neveidojas atbērtne kā 
paaugstinājums, kas var samazināt grāvja vai ievalkas 
efektivitāti.

Augsnes /stādvietas sagatavošana - uzbērumi



• Ja labi drenētas augsnes, nav paredzams aizzēlums, vai 
jāielabo stādvieta.

• Priekšrocības:
• labi iekļaujas ainavā;
• neapgrūtina cilvēku un tehnikas pārvietošanos un vēlāku 

audzes apsaimniekošanu – tai skaitā agrotehniskās un 
jaunaudžu kopšanas darbus.

• Riski:
• jau 2-3 gadā grūti atšķirt stādītos no dabiski ieaugušiem 

kokiem;

• teritorijai applūstos, vai strauju lietavu gadījumā var sākties 
sakņu slāpšana.

Augsnes /stādvietas sagatavošana – laukumiņi



Augsnes /stādvietas sagatavošana - vagas



Augsnes /stādvietas sagatavošana - vagas
• Mežos, kuri neapplūst, labi drenētās augsnēs.

• Priekšrocības:
• vislētākais un universālākais stādvietu sagatavošanas veids;
• iespējams variēt stādāmo koku skaitu – attiecīgi kokaudzes blīvumu, no tā atkarīgs cik strauji 

notiks transpirācija.

• Trūkumi/riski:
• stāvās nogāzēs vagas nav iespējams veidot paralēli nogāzes virzienam, tās izvieto ieslīpi – 

tomēr, spēcīgu lietavu laikā, organiskais materiāls un biogēnie elementi noskalojas  uz 
ieplakām;

• vagas nedrīkst savienoties ar grāvjiem, lai biogēnie elementi un sedimenti netiktu aizskaloti 
uz ūdenstecē/ tilpnēm.



Mikromeliorācijas elementu veidošana – esošo 
respektēšana
• Veicot stādvietu – augšanu sagatavošanu :

• bez saskaņojuma nedrīkst pārveidot esošos meliorācijas elementus;
• jārespektē «Ulmaņlaiku grāvji»;
• mikroieplakās mežu neatjauno un tajās augsni negatavo.

• Atbilstoši rekomendācijām, augsnes gatavošanu veic, kokus stāda un dabiski 
ieaugušos atstāj - sākot 2 m no grāvja un audzē atstātajiem ekoloģiskajiem 
kokiem vai to grupas.



Pašatjaunošanās/ stādīšana/ sēšana
• Ja mežaudzi atjauno dabiski – stādvietu sagatavošanu neveic. Sausieņos priedes dabiskās 

atjaunošanas veicināšanai veido seklas mineralizētas joslas.

• Dabiski, vai precīzāk, pašatjaunojušās audzēs sākotnēji ir 4-8 tūkstoši koku uz ha, uzsakoties 
veģetācijas sezonai, augi «dabiski nosusina» teritoriju, sevišķi, bērzi un to atvasāji, arī citi lapu 
koki, radot labvēlīgus apstākļus egles ieaugšanai, bet miera periodā šis efekts zūd un pastāv risks, 
ka vēlos rudeņos, siltās ziemās un agros pavasaros, augi var ciest no pārlieka mitruma. 

• Stādot ūdensteču krastos, nevajag veidot sabiezinātas audzes un stādīt koku sugas, kas paskābina 
augsni, attiecīgi veicina augu barošanās elementu ieskalošanos ūdens tecēs vai krātuvēs. 

• Mežaudzi reģistrē kā stādītu vai sētu, ja stādīto vai sēto koku skaits pārsniedz 75 procentus no 
minimāli nepieciešamā kopējā ieaugušo koku skaita.



Agrotehniskā kopšana MK not. 308. 2012/05/02
• Atjaunoto jaunaudzi izkopj:

• ne vēlāk kā desmitajā kalendāra gadā pēc mežaudzes atzīšanas par atjaunotu, ja mežaudzes valdošās sugas koki ir skuju 
koki;

• ne vēlāk kā piektajā kalendāra gadā pēc mežaudzes atzīšanas par atjaunotu, ja mežaudzes valdošās sugas koki ir lapu koki.

• Maksimālais koku skaits netiek ierobežots:
• purvājā, niedrājā, dumbrājā un liekņā;
• mežaudzēs, kuras kopj, atbrīvojot augšanas telpu vismaz divu metru rādiusā ne mazāk kā 500 nākotnes kokiem uz hektāru 

(mežaudzes augstākajiem kokiem ar taisnu stumbru un simetrisku, labi attīstītu vainagu, kurus paredzēts audzēt līdz 
nociršanai galvenajā cirtē un kuru suga ir piemērota meža augšanas apstākļu tipam);

• ozola, oša, vīksnas, gobas, kļavas, dižskābarža un skābarža tīraudzēs, kā arī audzēs, kurās minēto koku sugu skaits ir vismaz 
1500 koku uz hektāru un kuras koptas, atbrīvojot tiem augšanas telpu;

• mežaudzēs, kurās valdošā koku suga ir baltalksnis, apse, vītols vai blīgzna. 



Agrotehniskā kopšana
• Agrotehniskās kopšanas darbi tieši neietekmē ūdeņu kvalitāti, jo darbi pagaidāma nav 

mašinizēti.

• Agrotehnikas kopšanas laikā atēno mērķa kokus – un samazina ieaugušo koku skaitu, 
vai nozāģē ar stādītajiem, sētajiem kokiem konkurējošos.

• Pēc pareizi veiktas agrotehniskās kopšanas izveidojas veselīga mežaudze, mežaudzes 
darbojas kā ūdensteces, grāvju  noēnotajās un buferjosla. 

• Maksimālā platība, kurā mežaudze nav atjaunota, nedrīkst būt lielāka par 20 % no 
kopējās atjaunojamās platības. 

• Kokus neuzskaita treilēšanas un pievešanas ceļos, kā arī tērcēs un mikroieplakās.

 



• AUGSNES GATAVOŠANAS PAŅĒMIENI 
https://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/augsnes-gatavosanas-panemieni

• GATAVOJOT AUGSNI IEVĒRO https://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/gatavojot-augsni-ievero

• MEŽA ATJAUNOŠANAS, IEAUDZĒŠANAS UN KOPŠANAS PĒTĪJUMU PROGRAMMA 
http://www.silava.lv/24/section.aspx/View/176

• AUGSNES SAGATAVOŠANAS VEIDA IZVĒLES SLAPJAIŅOS, KŪDREŅOS UN ĀREŅOS TEORĒTISKAIS 
PAMATOJUMS, DARBU RAŽĪGUMA UN PAŠIZMAKSAS IZPĒTE 
https://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/augsnes-sagatavosanas-veida-izveles-slapjainos-kudrenos-un-arenos-
teoretiskais-pamatojums-darbu-raziguma-un-pasizmaksas-izpete

• Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 375 "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija 
noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi"". Publicēts oficiālajā 
izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 29.06.2022., Nr. 123 https://www.vestnesis.lv/op/2022/123.6
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Paldies par uzmanību!


