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• Koku sugu izvēle
• Augsnes sagatavošana/ meliorācijas sistēmu veidošana 
/respektēšana

• Stādīšanas shēmas
• Daļēji apmežojušos lauksaimniecības zemju papildināšana un 
kopšana  

Meža / plantāciju meža ieaudzēšana



• Sējot vai stādot mežu var ieaudzēt:
• 3.1. ja meža ieaudzēšana nav pretrunā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prasībām. Ja 

minētajos dokumentos meža ieaudzēšana nav tieši norādīta, plānotās meža ieaudzēšanas atbilstību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem nosaka vietējā pašvaldība, izņemot gadījumu, ja mežaudze atbilst Meža 
likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajiem kritērijiem;

• 3.2. meliorētajās platībās atbilstoši Meliorācijas likumā noteiktajām prasībām;
• 3.3. sējot vai stādot – teritorijās, kas nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas Dabas aizsardzības 

pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā kā īpaši aizsargājami biotopi vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes..

• Plantāciju mežu nereģistrē:
• Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā;
• ūdensteces vai ūdenstilpes aizsargjoslā, bet ne vairāk kā 25 metru platumā gar ūdensteces vai ūdenstilpes 

krastu, ja stādīto vai sēto egļu īpatsvars pārsniedz 90 procentu no kopējā ieaudzēto koku skaita;
• ūdensteču un ūdenstilpju palienēs;
• mikroliegumos un teritorijās, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā 

valsts reģistrā ir reģistrētas kā īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes;
• īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izņemot neitrālo zonu.

Meža ieaudzēšana MK not. 308. 2012/05/02



Meža un ieaudzēšanas veida dabiski-stādīts sēts izvēles iespējas

Mežs — ekosistēma visās tās attīstības stadijās, kur galvenais organiskās masas ražotājs ir koki, kuru augstums 
konkrētajā vietā var sasniegt vismaz piecus metrus un kuru pašreizējā vai potenciālā vainaga projekcija ir vismaz 20 
procentu no mežaudzes aizņemtās platības (Meža likums).

Mežaudzi reģistrē kā stādītu vai sētu, ja stādīto vai sēto koku skaits pārsniedz 
50 procentu no noteikumos noteiktā minimāli nepieciešamā kopējā ieaugušo 
koku skaita!
Plantāciju meži — ieaudzētas, īpašiem mērķiem paredzētas un Meža valsts reģistrā reģistrētas mežaudzes (Meža 
likums).

Par plantāciju mežu var reģistrēt ne vairāk kā 20 gadu vecas mežaudzes, kas 
dabiski ieaugušas vai ieaudzētas, sējot vai stādot zemē, kura Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs!



Priedes pašatjaunošanās sekmīgi notiek 
tikai uz nabadzīgām augsnēm, bez 
veģetācijas seguma, vai tas ir skrajš.
Auglīgās augsnēs priedi var izaudzēt 
stādot spēcīgus stādus, aizsargājot un 
veicot stādu atēnošanu.
Uz vienu ha stādīja vismaz 3000 priedes, 
ja veido mežu, ja plantāciju mežu pietika ar 
1000. Kopš 2022.gada augusta 2000 koki.

Koku sugu izvēle atbilstoši normatīvajam 
regulējumam PRIEDE:



• Bija jābūt vismaz 2000, tagad 1500 kokiem uz ha, ja ieaudzē 
mežaudzi, plantāciju mežam pietiek 800 koki.

Dabiskā ieaugšana  - VEIDOJAS NEVIENMĒRĪGA  BIEZUMA 
MISTRAUDZE ar dažāda izmēra atvērumiem. Labi rezultāti panākami 
papildinot dabiski ieaugušos mežu.

16. Ja mežs ieaudzēts, sējot vai stādot egli virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslā 50 metru platumā vai, ja aizsargjosla ir šaurāka par 
50 metriem, visā aizsargjoslas platumā, egles īpatsvars nepārsniedz 
80 procentu no kopējā ieaugušo koku skaita, izņemot applūstošās 
teritorijas, kurās egles īpatsvars nepārsniedz 20 procentu no kopējā 
ieaugušo koku skaita.

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



• ozolam, osim, vīksnai, gobai, kļavai, dižskābardim 
un skābardim – 1500 koku ja ieaudzējam mežu, ja 
plantāciju pietiek ar 500 kokiem.

Dabiski ieaugot  - kā piemistrojums  
NEVIENMĒRĪGA  BIEZUMA MISTRAUDZĒ.
Stādot noteikti jāveic koku aizsardzība pret pārnadžu 
un grauzēju apkodumiem!

Koku sugu izvēle atbilstoši normatīvajam 
regulējumam OZOLS,u.c. :



Koku sugu izvēle atbilstoši augšanas apstākļiem – 
ūdens režīmam:

• Priede aug visur, atšķiras tika tās augšanas temps un stumbra kvalitāte.

• Egle slikti padodas pārmitrās vietās – skābina augsni,

• Bērzs – labi panes īslaicīgi appludinājumu, ilgstoši appludinātās vietās nosmok, aktīvi transpirē – susina 
– dabiskais meliorators.

• Melnalkšņi spēj augt mitrumā bet ūdenim jābūt «kustīgam» bagātinātam ar skābekli. Bagātīgas lapotnes 
– lapām sabirstot ūdenstecē, tas sadaloties veido dūņu, aizsērējumus.

• Vītoli, ļoti labi panes augstu gruntsūdens līmeni, perspektīva koku suga pārmitrās vietās malkas mežos, 
aug palienēs, kur citas koku sugas nespēj pielāgoties pavasara plūdiem un paliem. Vītolu zari ir trausli, 
zari un lapas veido sanesumus.

• Apses – Ātraudzīgas ir pieejam Apšu hibrīdu stādmaterials, strauji saista barības vielas, labs 
akumulētājs, bet ļoti apkož meža dzīvnieki.



Augsnes sagatavošana/ meliorācijas sistēmu 
veidošana /respektēšana
• Pirms apmežošanas jāiepazīstas ar www.melioracija.lv atrodamo informāciju!
• Jāsaņem saskaņojums no Valsts nekustamajiem īpašumiem.
• Meliorācija ir dārgs pasākums, bez vajadzības neviens grāvis un neviena 

drena netiek rakta ! Tie ir jāsaudzē!
• Līdzīgi kā atjaunojot mežaudzi, var veidot mikromeliorāciju – augsni 

sagatavojot pacilās (mikropacēlums ar bedri kā akumulācijas tvertni, mikro 
ieplaku virzienā ierīkojot ievalkas līdz 30 cm dziļumā).

http://www.melioracija.lv/


https://www.melioracija.lv/ - tipisks Plantāciju mežs

Plantāciju mežs

https://www.melioracija.lv/


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
• 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.



Stādīšanas vietas un shēmas  

new.llkc.lv/sites/default/files/stadisim_mezu14.pdf

Mežā līdz 2022.gada jūlijam:
Priede – 3300 gab. uz ha (1 stāds uz 3 m²) stādīšanas shēma 1,5 x 2,0 m.
Egle, bērzs, melnalksnis – 2200 gab. uz ha (1 stāds uz 4.5 m²), stādīšanas shēma 2,2 x 2,0 m.
Cietie lapu koki – 1650 gab. uz ha (1 stāds uz 6 m²), stādīšanas shēma 3.0 x 2,0 m
Tagad drīkst stādīt mazāk:
15.2. ieaudzētajā platībā minimālais nepieciešamais kopējais ieaugušo koku skaits atkarībā no valdošās koku sugas ir:
15.2.1. priedei – 2000 koku uz hektāru;
15.2.2. pārējām šo noteikumu 1. pielikumā minētajām koku sugām – 1500 koku uz hektāru."

Koks noslāpst.



Stādu attālumi - izvietojums



Stādīšanas shēmas – citi risinājumi

Working Trees for Livestock, USDA report, 2013. https://mosesorganic.org/publications/broadcaster-newspaper/agroforestry-farms/



Daļēji apmežojušos lauksaimniecības zemju papildināšana un kopšana 
• Daba pasaka, kas labi padodas, ar to arī vajag papildināt! Ir vietas, kur 

neizdosies un arī nevajag mocīties – meža zemēs ir arī lauces -tas ir normāli!
• Atceramies Meža likumu!
• «meža zeme — zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras 

objektiem, kā arī mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi, purvi, lauces un tam 
piegulošie purvi»

• Atceramies MK not.936 Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā!
• «Lai saglabātu mežu ainavisko daudzveidību un barošanās vietas meža 

dzīvniekiem, laucēs, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, ir 
aizliegta augsnes apstrāde un meža sēšana vai stādīšana.»



Ja nu tomēr neizdodas tad:
• Par ieaudzētām atzītas mežaudzes, kas nav vecākas par 10 gadiem, drīkst 

nomainīt, atjaunojot tās ar selekcionētu stādāmo materiālu. 
• Pēc mežaudzes nomaiņas meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz 

dienestā pārskatu par meža ieaudzēšanu normatīvajos aktos par meža 
inventarizāciju un  Meža valsts reģistra informācijas apriti noteiktajā kārtībā.

•  Nomainītās mežaudzes vecumu Meža valsts reģistrā norāda atbilstoši 
dienestā iesniegtajiem stādu iegādi apliecinošajiem dokumentiem.

• Līdz 2024. gada 1. janvārim par plantāciju mežu var pārreģistrēt Meža valsts 
reģistrā reģistrētās ieaudzētās mežaudzes, ja tās Meža likuma spēkā stāšanās 
brīdī nav bijušas vecākas par 10 gadiem
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Papildus informācijas avoti
https://fb.watch/9e2Akp91Vl/
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Paldies par uzmanību!


