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• Agrotehniskā kopšana, jeb 
atēnošana

• Stādu atēnošana
• Lakstaugu konkurences 
samazināšana

• Darbs ar motormanuāliem 
instrumentiem

• Vides prasības veicot darbus 
ar motor manuāliem 
instrumentiem.

  

Meža kopšana - 
• Jaunaudžu kopšana

• Audzes retināšana
• Koku savstarpējās 
konkurences samazināšana

• Darbs ar motor manuālajiem 
instrumentiem

• Darbs ar mazgabarīta 
tehniku

• Vides prasību ievērošana.
  



• Mērķis: Atēnot kokaugus un samazināt kā virs zemes, tā sakņu konkurenci ar 
ieaudzētiem vai ieaugušiem nākotnes kokiem.

• Darbu izpildes biežumu ietekmē:
• augsnes auglība;
• audzes aizzēlums, 
• atvases veidojošo koku īpatsvars,
• mērķa sugas prasības pēc gaismas un konkurēt spēja.

Auglīgos mežos priedi var izaudzēt veicot stādu atēnošanu vairākas reizes 
sezonā, vismaz četrus gadus.
https://youtu.be/OlQeWBLYmOg?t=44

Agrotehniskā kopšana, jeb atēnošana:

https://youtu.be/OlQeWBLYmOg?t=44


• Mērķis – samazināt savstarpējo konkurenci starp kokiem, atbrīvot vietu «nākotnes 
kokiem».

• Darbu izpildes biežumu ietekmē:
• atvases veidojošo koku īpatsvars,
• sākotnējais koku skaits audzē,
• dabiski ieaugušo un sēto/stādīto koku augšanas ātrums,
• mērķa sugas prasības pēc gaismas un konkurēt spēja.

Auglīgos mežos priedi var izaudzēt samazinot konkurenci ar citām ātrāk augošam 
koku sugām.
https://youtu.be/j4Pj4iKjZOQ

Jaunaudžu kopšana, jeb retināšana:

https://youtu.be/j4Pj4iKjZOQ


• Koku skaits – ietekmē ūdens izmantošanu un transpirāciju.

• Koku vainagu pārklājums – augsnes noēnojums ietekmē 

augsnes temperatūru = sakņu un citu augu labsajūtu.

• Koku blīvums un suga ietekmē 
• gan evopotranspirāciju ((lat.evaporatio iztvaikošana + lat.trans caur, šķērsām, pāri + spirare elpot), summārā 

iztvaikošana) (https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=7&q=p.&id=971338&g=1)

• gan intercepciju (raksturo, cik daudz no nokrišņiem (lietus, sniega) 

nesasniedz augsni, bet aizķeras kokos, pamežā un zemsedzē. 
Tā ir atkarīga no mežaudzes struktūras(sugu sastāva, vainagu blīvuma un slēguma, koku augst.))
(https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?q=intercepcija&s=0&g=1&r=7)

Koku skaits audzē un ūdens

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=7&q=p.&id=971338&g=1
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?q=intercepcija&s=0&g=1&r=7


• Koku suga un skaits – ietekmē ūdens izmantošanu un transpirāciju.
• Koku vainagu pārklājums, augsnes noēnojums ietekmē augsnes temperatūru.

Kvalitātes prasības un ūdens

https://youtu.be/C7ewDSWWqTY 

https://youtu.be/C7ewDSWWqTY


Evapotranspirācija (lat.evaporatio iztvaikošana + lat.trans caur, šķērsām, pāri + spirare elpot), summārā 
iztvaikošana, jeb augu fizikālā iztvaikošana kopā ar fizioloģisko iztvaikošanu. Tā ir meža ūdens bilances 
patēriņa daļas lielākā sastāvdaļa un gadā sasniedz 600 mm.

Evopotranspirācijas vidējās vērtības ietekmē: sugu sastāva, stumbru vid. caurmēra D (cm) un stumbru 
šķērslaukumu summas G (m2/ha).

Visvairāk (~550 mm) iztvaiko biezs bērzu mežs, vismazāk (~230 mm) — bieza egļu jaunaudze. 

Pēc pārmitro mežu hidrotehniskās meliorācijas 30 g. laikā kokaudzes krājai palielinoties pieckārt, kokaudzes 
transpirācija palielinās par 100 mm. Sakarā ar pastiprinātu egles ieviešanos, evapotranspirācija samazinās 
apmēram par tādu pašu apjomu un starpība palielinās tikai par 60 mm sakarā ar intercepcijas palielināšanos.)

Intercepcija ( lat. inter.. starp + receptio pieņemšana) — meža ūdens bilances sastāvdaļa, kas raksturo, cik 
daudz no nokrišņiem (lietus, sniega) nesasniedz augsni, bet aizķeras kokos, pamežā un zemsedzē. Tā 
atkarīga no mežaudzes strukt. (sugu sastāva, vainagu blīvuma un slēguma, koku augst.) .

Evopotranspirācija, intercepcija un ūdens.



Audzē neatstāj kokus ar:



Audzē paliek:

trīs atvases no 
celma



Darba paņēmieni:

Nekopj aprīlī, maijā un jūnijā, 
jo ligzdo putni.



Vides prasības:
✔ Nekopj aprīlī, maijā 

un jūnijā, jo ligzdo 
putni,

✔ saglabā kritalas,
✔ saglabā kokus divus 

metrus no grāvju un 
ceļu malām,

✔ nezāģēt kokus 
gravās, avotaines un 
mitrās ieplakās, lai 
saglabātu 
noēnojumu,

✔ strādājot ar 
degvielu un eļļām 
lietot adsorbējošo 
paklājiņu, izmantot 
bioeļļas. 



Video bibliotēka:

https://youtu.be/HVVttQ_Mz0M

https://youtu.be/2_Vtg8FUvXk https://youtu.be/kSGUdz31Mjc

https://youtu.be/Kmm0RB1Fq8k https://youtu.be/HVVttQ_Mz0M

https://youtu.be/IX9ItFb4iLU



• LVM sagatavotie video materiāli

https://www.youtube.com/c/LatvijasValstsMeziLV/videos

• Mežsaimnieks sagatavotie video materiāli,

https://www.youtube.com/c/Me%C5%BEsaimnieks

• LMĪB semināru lekcijas,

https://mezaipasnieki.lv/lv/aktualitates

• Agrotehniskās kopšanas instrukcija,

https://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/Agrotehniskas_kopsanas_instrukcija.pdf

• Kopšanas ciršu rokasgrāmata,

https://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/KC-rokasgramata.pdf

• MK noteikumi par upju un krastu aizsargjoslām, prasības darbam ar motor instrumentiem

www.likumi.lv 

Papildus informācijas avoti:

https://www.youtube.com/c/LatvijasValstsMeziLV/videos
https://www.youtube.com/c/Me%C5%BEsaimnieks
https://mezaipasnieki.lv/lv/aktualitates
https://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/Agrotehniskas_kopsanas_instrukcija.pdf
https://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/KC-rokasgramata.pdf
http://www.likumi.lv/


Paldies par uzmanību!


