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Anotācija 

Studiju kursā Mežkopība studenti iegūst zināšanas par kokaugiem un vidi kā vienu veselumu, kurā 

noris to savstarpējā mijiedarbība, eksistējot iekšējām pretrunām, kas ir par iemeslu nepārtrauktai 

attīstībai, mainoties kvalitatīvām un kvantitatīvām pazīmēm. Izstrādājamie laboratorijas darbi 

padziļina un nostiprina iegūtās teorētiskās zināšanas Mežkopībā. Šajā studiju kursa sadaļā studenti 

apgūst arī Meža likumu un Ministru kabineta noteikumus un to izmantošanu dažādu 

mežsaimniecisku pasākumu veikšanā. Pēc laboratorijas darbu apgūšanas studenti prot analizēt 

dažāda vecuma un veida meža ekosistēmu uzbūvi, aprēķināt un izvērtēt mežaudžu dendrometriskos 

rādītājus. Prot veikt koku klasifikāciju audzēs, izvērtēt dažādu faktoru ietekmi uz dažāda vecuma 

un veida mežaudzēm. Pabeidzot šo studiju kursu, studenti spēs izvērtēt un prognozēt, kādas 

izmaiņas notiks mežaudzē pēc dažādu mežsaimniecisku pasākumu veikšanas.  

 

 

O.Miezīte, 2020 
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1. praktiskais darbs Mežaudzes uzbūves elementi  

Darba uzdevumi: 1)  iepazīties ar mežaudžu elementiem1, 2, 3, 4, 6; 

        2) uzzīmēt un uzrakstīt: tīraudzes, mistraudzes un saliktas mežaudzes elementus. 

Materiāli un instrumenti: prezentācija “Meža uzbūves elementi”. Pielikuma 1. tabula. 

Praktiskā darba ieskaites jautājumi. 

1. Kas ir mežaudze, dižmežs un atvasāju mežs? 

2. Mežaudžu iedalījums pēc izcelsmes, pēc atjaunošanās veida un pēc formas. 

3. Kas ir paauga, pamežs, zemsedze un zemsega, to nozīme? 

4. Raksturot mežaudzes uzbūves elementus vienkāršam un saliktām mežaudzēm. 

Darba saturs  

Mežs — ekosistēma visās tās attīstības stadijās, kur galvenais organiskās masas ražotājs ir 

koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz 5 m un kuru pašreizējā vai potenciālā 

vainaga projekcija ir vismaz 20 % no mežaudzes aizņemtās platības1,2.  

Mežaudze jeb audze ir meža elementārā vienība, tas ir meža nogabals, kas vienveidīgs pēc 

visām svarīgākajām īpašībām un pazīmēm (izcelsmes, sugu sastāva, formas, biezības, vecuma, 

meža tipa, bonitātes), citiem vārdiem sakot, mežs ar viendabīgiem meža augšanas apstākļiem, koku 

sugu sastāvu un vecumu1,2. 

Pēc izcelsmes mežaudzes iedala: dabiskās mežaudzes, kuras izveidojas bez cilvēka 

līdzdalības no sēklām, atvasēm un no paaugas (sēklu vai atvašu), un antropogēnās (mākslīgās) 

mežaudzes, kuras izveidojas cilvēka apzinātas darbības rezultātā (no sēklām, stādiem un 

spraudeņiem)2. 

Pēc atjaunošanas veida mežaudzes iedala dižmežā un atvasājos. 

Dižmežs izaug no koku sēklām. Jaunībā tas aug lēnāk nekā atvasāji, bet sasniedz lielāku 

dabisko vecumu un dimensijas. Kokiem ir taisnāki stumbri, tie ir garāki un resnāki, to kvalitāte 

labāka. No dižmeža iegūst kvalitatīvāku un lielāku izmēru sortimentu nekā atvasājos.  

Atvasāji veidojas no celma vai sakņu atvasēm. Jaunībā tie aug ātrāk nekā tās pašas sugas 

dižmežs, jo to barošanos nodrošina plašāka sakņu sistēma. Koku dimensijas atvasājos ir mazākas, 

stumbri – līkumaināki, sortimenta kvalitāte – sliktāka3.  

Pēc sugu sastāva izšķir tīraudzes un mistraudzes4,5. 

Tīraudzes ( 1. att.) sastāv no vienas sugas kokiem. Praksē par tīraudzēm sauc arī tādas audzes, 

kurās citu sugu piemistrojums nepārsniedz 5 % no koksnes krājas, bet līdz desmit gadu vecumam – pēc 

koku skaita uz ha, piemēram, 10E50atsP50, 10E+P45, 10A35atsE B30.  

 
1.att. Parastās egles tīraudze, 10E50+P50. 

 

                                                 
1 Meža likums. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=2825 
2 Zālītis P. (2013) Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga, et cetera, 8.-16. lpp. 
3 Mangalis I. (2004) Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Rīga, et cetera, 79.-119. un 125.-364. lpp. 
4 Dreimanis A. (2016) Mežsaimniecības pamati. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. 

Studentu biedrība “Šalkone”. Meža izglītības bibliotēka.11.-13. lpp. Piejams: 
http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf 

5 Mauriņš, A., Zvirgzds, A. (2006) Dendroloģija. LU akadēmiskais apgāds. 447 lpp. 
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Mistraudzes (2. att.) sastāv no divām vai vairākām koku sugām, piemēram, 6P4E80, 7E3B70 

( 2. A, B att.). 

 

 
2.att. Mistraudzes: A – parastās priedes un parastās egles mistraudzes, 6P4E80; B - parastās 

egles un bērza mistraudze ar parastās egles paaugu, 7E3B70. 

 

Pēc formas audzes iedala vienkāršās audzēs un saliktās audzēs. 

Vienkāršās audzēs (3.att.) ir viens audzes vainagu klājs. Šādas audzes apzīmē arī par vienstāva 

audzēm, piemēram, 10P76.  

 
 

3.att. Vienkāršā parastās priedes tīraudze 10P76. 

 

Saliktās audzēs (4.att.) ir divi vai vairāki audzes vainagu klāji. Latvijā saliktās audzēs parasti 

nav vairāk par diviem vainagu klājiem, piemēram 10E77ats . Tikai parastā egle var veidot saliktās 

tīraudzes.                 10E20 

 

 
4.att. Parastās egles salikta tīraudze, 10E77atsP90. 

 

Pirmo stāvu veido audzes garākie, gaismas prasīgāko sugu koki, bet otro stāvu – lēnāk augošie 

ēncietīgie īpatņi. Piemēram, bieži sastopamas saliktas divstāvu audzes ar priedi pirmajā stāvā un lēnāk 
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augošo egli otrajā stāvā. Lai izdalītu otro stāvu, koku augstumiem jāatšķiras vairāk nekā par 20 % un 

koksnes krājai jābūt vismaz 30 m3 ha-1, biezībai 2. 

Paaugu (5.att.) veido jauno kociņu kopums, kuri atrodas zem meža vainagu klāja vai izcirtumā 

un spēj veidot kokaudzi jeb nākamo mežaudzi kā mežsaimnieciskas darbības objektu. Mūsu apstākļos 

paaugu visbiežāk veido ēncietīgā parastā egle, retāk parastā priede, parastais osis vai citas koku sugas. 

Raksturojot paaugu, ņemti vērā dzīvotspējīgi kociņi, – skuju kokiem sākot ar 10 cm un  lapu kokiem –                         

20 cm augstumu6 (5. att.). 

Pamežu (5.att.) veido tās koku un krūmu sugas, kas konkrētajos augšanas apstākļos nevar veidot 

kokaudzi kā mežsaimnieciskas darbības objektu. Pamežu parasti veido parastais pīlādzis, parastais 

krūklis, meža sausserdis, parastā ieva, parastā zalktene un parastais kadiķis. Pameža sastāvs atkarīgs no 

klimatiskajiem, mitruma un augsnes apstākļiem, kā arī no kokaudzes sugu sastāva un biezības6.  

Pameža nozīme: samazina virsūdeņu noteci un līdz ar to arī augsnes ūdens eroziju; daudzas 

pameža sugas (sarkanais plūškoks) uzlabo augsnes auglību, veidojot mīkstu humusu un uzkrājot 

slāpekli; piesaista vairākas putnu sugas, kas uzlabo sanitāro stāvokli; veicina dabisko atjaunošanos pēc 

kokaudzes nociršanas (ja tas nav pārāk biezs). Dažu sugu (parastās avenes, parastā pīlādža un parastās 

lazdas) augļus un riekstus putni un dzīvnieki izmanto uzturā. 

Zemsedzi (5. att.) veido lakstaugi, ķērpji un sūnas, kas klāj augsnes virskārtu. Zemsedzi iedala 

divos stāvos: 1. stāvu veido lakstaugi, 2. stāvu – ķērpji un sūnas. Katram meža ekosistēmā ir zināms 

aptuvens zemsedzē sastopamo sugu skaits, piemēram, damaksnī aptuveni 120 sugu augi, silā ap 50, 

purvājā ap 40 utt. Zemsedzes sastāvu  izmanto meža ekosistēmu noteikšanai, pielieto arī  kā augsnes 

indikatoru, piemēram, sila virsis, kosas un parastā brūklene aug skābā augsnē, savukārt podagras gārsa 

– bāziskās augsnēs u.c.6 

Nedzīvā zemsega (5.att.) ir meža nobiru (skuju, lapu, sīku zariņu, mizas gabaliņu u.c.) slānis 

augsnes virskārtā virs augsnes. Zemsegas daudzumu un īpašības nosaka daudzi ārējie faktori: meža 

augšanas apstākļu tips; koku suga un vecums; mežaudzes biezība; nobiru ķīmiskais sastāvs; mitruma 

apstākļi utt. Lapu koku mežos nobiras ir neitrālas, un kalcijs augsnē ir pietiekamā daudzumā, tās ātri 

sadalās un sajaucas ar augsnes minerālvielām, veidojot mīksto jeb saldo humusu.6 Skuju koku mežos, 

kur meža nobirām ir skāba reakcija, sadaloties augu un dzīvnieku atliekām, veidojas rupjais jeb skābais 

humuss.7,8,9   

  

                                                 
6 Liepa I. (2018) Meža taksācija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. 212. lpp. Piejams: 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/meza_taksacija_PRINT.pdf 
7 Dreimanis A. (2016) Mežsaimniecības pamati. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. 

224 lpp, Piejams: http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf 
8Tjarve G. (2007) Meža ekosistēmas raksturošana un klasifikācija. LU. Pieejams: 

http://priede.bf.lu.lv/grozs/Prakse/Meza_tipi.pdf 
9 Rokasgrāmata meža tipu noteikšanai (2014) AS LVM. Piejams: https://www.lvm.lv/petijumi-un-

publikacijas/rokasgramata-meza-tipu-noteiksanai 
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5.att. Meža uzbūves elementi  
(galvenā audze un starpaudze, audzes otrais stāvs, pamežs, paauga, zemsedze un zemsega). 

 

Koku augstums pret audzes jeb mežaudzes vidējo augstumu (6. attēlā). Ja audzes vidējo 

augstumu pieņemam par 1, tad redzami pārējo meža uzbūves elementu vidējie augstumi. 

 

 
 

                  Zīm. R. Kazāka 

6. att. Meža uzbūves elementi 7, 10, 11. 

 

                                                 
10 Zālītis, P., Jansons, J. (2013)  Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. DU Akadēmiskais apgāds "Saule".167 lpp. 
11 Autoru kolektīvs. Meža rokasgrāmata. Valsts Meža dienests, Elektrības institūts. 12.-14. lpp. 
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Uzzīmēt un uzrakstīt: tīraudzes, mistraudzes un saliktas mežaudzes elementus 

1. Uzzīmēt un uzrakstīt ___________________________ tīraudzes meža elementus 

 

 

 

 

 

 

 

................. kokaudze 

...................paauga 

...................pamežs 

 

Zemsedze.................. 

Zemsega ................... 

2. Uzzīmēt un uzrakstīt ____________________________mistraudzes meža elementus 

 
 

................. kokaudze 

 

...................paauga 

...................pamežs 

 

Zemsedze.................. 

Zemsega ................... 

3. Uzzīmēt un uzrakstīt _______________________________ saliktas mežaudzes elementus 

            _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

I st............ kokaudze 

II st........... kokaudze 

 

...................paauga 

 

.................pamežs 

 

Zemsedze.................. 

Zemsega ................... 
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2. praktiskais darbs       Mežaudzes raksturojošie lielumi 

Darba uzdevumi: 1)  iepazīties ar mežaudzes raksturojošiem lielumiem12,13; 

     2) aprēķināt dotajām mežaudzēm bonitāti, biezību, krāju, vecumklasi un   vecumgrupu. 

Materiāli: prezentācija “Mežaudzes raksturojošie lielumi”, likumdošanas normatīvie akti14, 15, 16. Pielikuma 

1., 2., 3., 10., 11., 12. tabula. 

Praktiskā darba ieskaites jautājumi. 

1. Kas ir mežaudzes valdošā koku suga, galvenā koku suga, bonitāte, šķērslaukums, biezums, biezība un mežaudzes 

krāja? 
2. Kokaudžu iedalījums vecumklasēs un vecumgrupās. 

3. Kas ir meža pieaugums, to iedalījums un aprēķināšana? 

4. Noteikt raksturojošos lielumus 4 mežaudzēm (bonitāti, biezību, koksnes krāju, vecumklasi un vecumgrupu, ja dots koku 

sastāvs, vecums, vidējā koka caurmērs un augstums, mežaudzes šķērslaukums). 

Darba saturs  

Valdošā koku suga – koku suga, kurai mežaudzē ir vislielākā koksnes krāja, bet līdz 10 

gadiem vecās jaunaudzēs – pārsvarā pēc koku skaita, piemēram, 6P4E75 – valdošā koku suga 

parastā priede, jo veido lielāku mežaudzes koksnes krāju – 60 %15.  

Galvenā koku suga ir vērtīgākā suga, kas visvairāk atbilst meža tipam un kuras īpatsvars 

audzes sastāvā ir vismaz četras desmitdaļas7.   

Bonitāte – iedalījuma vienība mežaudzes ražīguma raksturošanai (7. att.), ko nosaka pēc 

mežaudzes valdošās koku sugas augstuma noteiktā vecumā, lietojot bonitāšu tabulas vai empīriskos 

vienādojumus7,16.  

 
        Zīm. R. Kazāka 

7. att. Dažādas bonitātes mežaudzes no I līdz V. 

                                                 
12 Dreimanis A. (2016) Mežsaimniecības pamati. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. 

Studentu biedrība “Šalkone”. 91.-115. lpp. Meža izglītības bibliotēka.11.-13. lpp. 
http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf 

13 Liepa I. (2018) Meža taksācija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. 93.-105. lpp. 
http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/meza_taksacija_PRINT.pdf 

14 MK noteikumi Nr.935. Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs. Pieejams: https://m.likumi.lv/doc.php?id=253760 
15 Meža likums. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=2825 
16 MK noteikumi Nr. 384. Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/283091-meza-inventarizacijas-un-meza-valsts-registra-informacijas-aprites-noteikumi 
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Mežaudzes (audzes) šķērslaukumu (G, m2 ha-1) izsaka kvadrātmetros uz vienu ha (8. att.). 

Stumbra šķērsgriezumu, izteiktu kvadrātmetros, kokam nosaka 1,3 m augstumā no koka sakņu 

kakla. Visu uz viena ha augošo koku šķērsgriezumu summu 1,3 m augstumā no zemes sauc par 

mežaudzes šķērslaukumu1. 

 
                                                                                      Zīm. R. Kazāka 

 

8.att. Mežaudzes sķērslaukuma noteikšana.  

 

Mežaudzes (audzes) biezība (b)17 – skaitlisks lielums, kas raksturo, cik racionāli izmantota 

meža audzēšanai paredzētā platība7. Biezību var noteikt vizuāli novērtējot koku vainagu saslēgumu. 

Korektāka metode ir biezības noteikšana pēc koku šķērslaukuma attiecības, aprēķina pēc 1. formulas: 

  vai arī     (1) 

kur  b –          audzes biezība; 

 Gfakt. –    konkrētas audzes šķērslaukums, m2 ha-1; 

 Gnorm –   normālais audzes šķērslaukums m2 ha-1  18. 

Atkarībā no biezības skaitliskā lieluma mežaudzes iedala: 

▪ pārbiezinātās audzes, kuru biezība pārsniedz 1,0 (10); 

▪ pilnas biezības audze, kuras biezība ir 1,0 (10); 

▪ lielas biezības audzes, kuru biezība ir 0,8-1,0 (8 – 10); 

▪ vidējās biezības audzes, kuru biezība ir 0,6-0,7 (6 – 7);  

▪ mazas biezības audzes, kuru biezība ir 0,3-0,5 (3 – 5); 

▪ retaines, kuru biezība 0,1-0,2 (1 – 2). 

Mežaudzes (audzes) biezumu (N, gab. ha-1)15 raksturo koku skaits uz viena ha. Audzes 

biezuma jēdzienu lieto, raksturojot jaunaudzes, aprēķina pēc 2. formulas: 

L

Np
N

10000
=                     (2) 

kur N – koku skaits uz hektāra pēc uzskaites parauglaukuma datiem, gab. ha-1; 

     Np – koku skaits uzskaites parauglaukumā, gab. ha-1; 

   L  –  uzskaites parauglaukuma platība, m2. 

Mežaudzes (audzes) koksnes krāja (V, m3 ha-1)15 ir stumbru koksnes daudzums 

kubikmetros uz vienu ha, aprēķināšanā izmantota 3. formula vai 4. formula (logaritmiskais 

vienādojums): 

                                                 
17 Liepa I. (2018) Meža taksācija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. 224. lpp. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/meza_taksacija_PRINT.pdf 
18 Skudra P. (2003) Kokaudzes sastāvs. No grām.: J. Broka redakcija. Meža enciklopēdija,  I daļa. Rīga, Zelta 

Grauds,  53. lpp. 
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𝑉 = 𝑘 ∗ 𝐺 ∗ 𝐻 · 𝐹 vai  𝑉 = 𝐺 ∗ 𝐻 ∙ 𝐹          (3) 

kur      k –  koeficients;  

G –  mežaudzes faktiskiskais šķērslaukums, m2 ha-1; 

H·F –  veidaugstums, m. 

 

Formula (4) ieteikta lietošanai Latvijas koku sugu tilpuma noteikšanai. I. Liepas formulas 

lietošanas ierobežojumi: 2 ≤ L ≤ 40 mun 1 ≤ d1,3 ≤ 60 cm.   
 += LDLV lg**                   (4) 

kur L  –    stumbra garums, m; 

D –   stumbra caurmērs ar mizu, cm; 


, α, β, φ –  empīriski noteikti koeficienti19, 20 (1.tab.). 

1. tabula 

Formulas (4) koeficientu vērtības* 

 

Koku suga 
 α β φ 

Priede 1,6541 10-4 0,56582 0,25924 1,59689 

Egle 2,3106 10-4 0,78193 0,34175 1,18811 

Bērzs 0,9090 10-4 0,71677 0,16692 1,75701 

Apse 0,5020 10-4 0,92625 0,52221 1,95538 

Melnalksnis 0,7950 10-4 0,77095 0,13505 1,80715 

Baltalksnis 0,7450 10-4 0,81295 0,06935 1,85346 

Osis 1,3818·10-4 0,56512 0,14732 1,81336 

Ozols 0,8530·10-4 0,73077 0,06820 1,91124 

 

Kokaudzes vecumu21 (a) nosaka pēc gadskārtu skaita pārsvarā esošo koku sakņu kaklā. 

Meža stādījumos audzes vecumu nosaka pēc meža stādīšanas gada, neņemot vērā stādāmā 

materiāla vecumu. Precīza audzes vecuma noteikšana vienmēr nav iespējama, tādēļ vecumu nereti 

raksturo ar vecumklasi. Lai vecumu pārāk nesadrumstalotu, ir pieņemtas vecumklases ar 

noteiktiem gadu intervāliem: 

• skuju kokiem un cietajiem lapu kokiem – 20 gadi; 

• mīkstajiem lapu kokiem – 10 gadi; 

• ātraudzīgiem lapu kokiem – 5 gadi.  

Kokaudžu iedalījums vecumklasēs un vecumgrupās 

Vecumklases apzīmē ar romiešu cipariem I, II, III, IV utt. Saimnieciskām vajadzībām audzes 

šķiro piecās vecumgrupās (izņemot baltalkšņa mežaudzes): 

▪ jaunaudzes – I un II vecumklases audzes, piemēram, priedei 1-40 gadi, bērzam 1-20 gadi; 

▪ vidēja vecuma audzes – to vecumklašu audzes, kas atrodas starp jaunaudzēm un briestaudzēm, 

piemēram, I bonitātes audzēs priedei 41-80 gadi, bērzam 21-60 gadi; 

                                                 
19 Liepa I. (1996) Pieauguma mācība. Jelgava, LLU. 123 lpp. 
20 Liepa I. (2018) Meža taksācija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. 224. lpp. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/meza_taksacija_PRINT.pdf 
21 Bisenieks J. (2003) Mežaudžu iedalījums vecumklasēs. No grām.: J. Broka redakcija. Meža enciklopēdija,  I daļa. 

Rīga, Zelta Grauds, 138.-139. lpp. 
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▪ briestaudzes – pirmscirtmeta vecumklases audzes (viena vecumklase pirms cirtmeta), 

piemēram, I bonitātes audzēs priedei 81-100 gadi, bērzam 61-70 gadi; 

▪ pieaugušas audzes – cirtmeta un virscirtmeta vecumklases audzes, piemēram, I bonitātes 

audzēs priedei 101-140 gadi, bērzam 71-90 gadi; 

▪ pāraugušas audzes – audzes, kas vecākas par virscirtmeta vecumklasi, piemēram,                                      

I bonitātes audzēs priedei virs 141 gada, bērzam virs 91 gada22. 

Meža pieaugums (Z), kā raksta I. Liepa (1996), ir kokaugu fizioloģisko procesu 

koprezultāts, tāpēc tas integrāli raksturo kokaugu reālo produktivitāti konkrētajos augšanas 

apstākļos. Pieauguma veidošanos ietekmē daudz faktoru. Nozīmīgākie ir koku suga (s), vecums 

(9.att.), izcelšanās; meža augšanas apstākļi, mežaudzes biezība un sanitārais stāvoklis. 

 

Izdala vidējo (Zvid.) un tekošo pieaugumu (Ztek.), kuru nosaka laika intervāls. Vidējo 

pieaugumu iegūst, ja attiecīgo taksācijas vērtības rādītāju dala ar atsevišķa koka vai audzes 

vecumu.  

Tekošo pieaugumu iedala: 

▪ periodiskajā – attiecīgās taksācijas vērtības rādītājs,  radies noteikta perioda (n) laikā; 

▪ vidēji periodiskajā, izsaka attiecīgo taksācijas rādītāju attiecīgajā laikposmā, dalot ar šo 

laikposma periodu (n); 

▪ ikgadējā.23,24, 25, 26 

 

            Zīm. Rūta Kazāka 

9.att. Sakarība starp pieauguma stagnācijas un audzes vecuma ietekmi uz koksnes 

produkciju27,28, 29. 

                                                 
22  Bisenieks J. (2003) Mežaudžu iedalījums vecumklasēs. No grām.: J. Broka redakcija. Meža enciklopēdija,  I daļa. 

Rīga, Zelta Grauds, 138. lpp. 
23 Liepa I. (1996) Pieauguma mācība. Jelgava, LLU. 123 lpp. 
24 Donis J. (2010) Mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma noteikšana, izmantojot pārmērītos meža statistiskās 

inventarizācijas  datus. Pieejams: https://www.lvm.lv/images/lvm/Augs.gaitas.modeli_v1.pdf  
25 Jansons J. u.c. (2019) Mežzinātnieka Kaspara Buša mantojums. LVMI Silava veltījums mežzinātniekam Kasparam 

Bušam viņa simtgadē. 
26 Liepa I. (2018) Meža taksācija. 224. lpp. http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/meza_taksacija_PRINT.pdf 
27 Bušs K. (1989) Meža ekosistēmas. Latvijas ZA Bioloģijas institūts. Izdevniecība Zinātne. 63 lpp. 
28 Dreimanis A. (2016) Mežsaimniecības pamati. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu 

biedrība “Šalkone”. Meža izglītības bibliotēka.224. lpp. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf 
29 Liepa I. (2018) Meža taksācija. 224. lpp. http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/meza_taksacija_PRINT.pdf 

https://www.lvm.lv/images/lvm/Augs.gaitas.modeli_v1.pdf
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Darba tabula  

Dotajām mežaudzēm noteikt bonitāti, vecumklasi un vecumgrupu un aprēķināt biezību, un krāju.  

Mežaudzes 

koku sugu 

sastāvs 

Meža  

tips 

M e ž a u d z e s 

hvid.,

m 

dvid. 

cm 

Boni- 

tāte 

Bie- 

zība (b) 

G, 

m2 ha-1 

V, 

m3 ha-1 

Vecum-

klase 

Vecum- 

grupa 

10E49 Vr 23 25 Ia 0,8(8) 29 319 3 
vid.vec. 

audze 

 

8B2E61 

 

Gr 26 29 I 0,9(9) 28 328 7 briestaudze 

 
 

 
        

 
 

 
        

 
 

 
        

 
 

 
        

 
 

 
        

 
 

 
        

 

 
         

 

 
         

 

Piemērs:  

Faktiskā šķērslaukuma aprēķināšana  

8B2E61 
Dots mežaudzes kopējais faktiskais šķērslaukums 28 m2 uz ha. Savukārt, lai iegūtu mežaudzes koksnes 

krāju katrai koku sugai, jānosaka tās faktiskais šķērslaukums (G) uz ha.  

Pēc koku sastāva formulas var noteikt, ka 80% (tātad koeficients – 0,8) veido bērzs un 20% (koeficients – 

0,2) egle, reizinot koeficientu, kas konkrētajā piemērā eglei ir 0,8, ar mežaudzes kopējo šķērslaukumu, 

iegūstam bērza šķērslaukumu uz ha (GB=0,8·28=22,4 m2 ha-1).  

Savukārt, atņemot no kopējā mežaudzes šķērslaukuma bērza šķērslaukumu, iegūstam egles šķērslaukumu –  

GE= 28-22,4=5,6 m2 ha-1 mežaudzē. 
 

Biezību aprēķina katrai koku sugai; tās saskaitot, nosaka kopējo mežaudzes biezību. 

8B2E61     

bB=
22,4

31
=0,72 bE=

5,6

31
=0,18 b=bB+bE=0,72+0,18=0,9 

Mežaudzes koksnes krāja 

8B2E61 

Nosaka mežaudzes kopējo koksnes krāju uz ha (3.formula), saskaitot katras koku sugas tilpumu.  

V= VB+VE= (kB·G·HF)+ (kE·G·HF) 

V=(0,8·28·11,6)+(0,2·28·12,1)=327,6~328 m3 ha-1 

Vai 

V=(22,4·11,6)+(5,6·12,1)=259,84+67,76=327,6~328 328 m3 ha-1 
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3. praktiskais darbs       Koku klasifikācija mežaudzē 

   

 Darba uzdevums:   1) iepazīties ar vācu mežkopja G.Krafta izveidotu koku klasifikāciju, pēc kuras kokus 

iedala piecās augšanas klasēs, to apzīmējumus atvasinot no koku stāvokļa audzē28, 29;  

          2) uzzīmēt mežaudzi ar dažādām koku augšanas klasēm, priekšplānā izvirzot  raksturojošās 

klases kokus, 4. attēlā redzamiem kokiem noteikt augšanas jeb Krafta klasi. 

Materiāli: prezentācija “Koku klasifikācija mežaudzē”. 

Praktiskā darba ieskaites jautājumi. 
1. Kas ir virsvaldkoki, valdkoki, līdzvaldkoki un nomākti koki? 

2. Kur mežsaimniecībā pielieto koku klasifikāciju mežaudzēs? 

3. Kuras klases koki veido galveno audzi un kuras – starpaudzi? 

4. Prast iegūtās zināšanas par mežaudžu koku iedalījumu 5 augšanas klasēs pēc G. Krafta, pielietot praktiski. 

Darba saturs 

Koku klasifikācija30. Vācu mežkopis G. Krafts (G. Kraft, 1884) izveidojis koku klasifikāciju 

pēc augošu koku ārējā izskata un vainaga attīstības. Pēc šīs klasifikācijas kokus iedala 5 klasēs. I, 

II un III Krafta klases koki veido valdaudzi, savukārt IV un V – starpaudzi. Šī klasifikācija tiek 

pielietota apakšējās kopšanas cirtes veikšanai, izcērtot nomāktos (IV Krafta klases) un stipri 

nomāktos (V Krafta klases) kokus 31, 32 .   

Apakšējo kopšanas cirtes paņēmienu pielieto: 

▪ skuju koku un lapu koku tīraudzēs; 

▪ mistrotās skuju koku un mistrotās skuju koku-cieto lapu koku mežaudzēs; 

▪ mežaudzēs ar grupu piemistrojumu. 

Darba tabula 

Katras Krafta klases apraksts jāizlasa tabulas ailē “Koku apraksts”, attiecīgi ailē “Attēls”izceļot (ar 

zīmuli vai pildspalvu) aprakstīto koku vai kokus. 

Koku klasifikācija meža ekosistēmās pēc Krafta klasifikācijas 

Klase Koku apraksts Attēls 

I klase 

Virsvaldkoki 

Audzes garākie un resnākie koki, ar 

labi attīstītu vainagu un kuru 

galotnes paceļas virs kopējā audzes 

vainagu klāja, to vainagi labi 

apgaismoti, šie koki labi ražo sēklas. 

Virsvaldkoku audzē nav daudz. 

 

 

 

 

                                                 
30 Liepa I. (2018) Meža taksācija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. 92.-93. lpp. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/meza_taksacija_PRINT.pdf 
31 Dreimanis A. (2016). Mežsaimniecības pamati. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. 

Studentu biedrība “Šalkone”. Meža izglītības bibliotēka. 62.-63. lpp. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf 

 



 

15 

 

Darba tabulas turpinājums 

Klase Klases apraksts Attēls 

 

 

II klase 

Valdkoki 

Valdkoki veido galveno audzes 

vainagu klāju, to dimensijas nedaudz 

mazākas nekā virsvaldkokiem. To 

kopskaits sastāda 20-40%, bet  krāja – 

40-70% no audzes kopējās krājas. 

Koku vainagi labi apgaismoti. 

Valdkoki labi ražo sēklas.  

III klase 

Līdzvaldkoki 

 

Koku vainagi vājāk attīstīti, šaurāki, 

atrodas starp I un II augšanas klases 

koku vainagiem un audzē aizņem 

kopējā vainagu klāja apakšējo daļu. 

Līdzvaldkoku īpatsvars audzē veido 

30-40%. Šo koku sēklu raža sastāda 

1/3 no I klases koku sēklu ražas. 

  
 

IV klase 

Nomāktie koki 

 

 

 

 

 

IVa 

 

 

 

 

IVb 

 

Nomākto koku vainagi īsāki, šaurāki 

nekā līdzvaldkoku, ar galotnēm tie 

iesniedzas galvenā vainagu klāja 

apakšējā daļā, šie koki ievērojami 

atpaliek no I un II augšanas klases 

kokiem: 

• koki ar šauriem, bet vienmērīgi 

veidotiem vainagiem un brīvu 

logu audzes vainagu klājā: 

• kokiem vienpusīgs vainags, vai 

arī tie atrodas zem audzes 

vainagu klāja, vainaga 

apakšējā daļa ir stipri noēnota 

vai atmirusi. 

 

 

 

 

 

V klase 

Stipri 

nomāktie koki 

 

Va 

 

 

 

Vb 

 

Tie atrodas zem valdošās audzes 

vainaga klāja: 

 

• koki ar nelielu, atmirstošu 

vainagu klāju; 

 

 

• koki, kuriem vainagi 

atmiruši. 
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10.att. Mežaudzē augošie koki. 
 

Izmantojot iegūtās zināšanas par mežaudžu koku iedalījumu piecās augšanas klasēs pēc G.Krafta 

klasifikācijas, varam noteikt katram kokam (10.att.) atbilstošu augšanas klasi: 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

II Va II III II Va I IVa II III II Vb 

 

Parastās priedes mežaudžu kopšana, izmantojot koku klasifikāciju pēc Krafta (11. att.). 

 
       zīm. Rūta Kazāka 

11.att. Parastās priedes mežaudžu kopšana (izcertāmie bērzi, kuri traucē parastās  

priedes augšanu33, 34, 35).  

                                                 
33 LVM (2008) Kopšanas ciršu rokasgrāmata. 25.-29. lpp. 

https://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/KC-rokasgramata.pdf 
34 Skudra P., Dreimanis A. (1993) Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 30.-33. lpp. 
35 Liepa I. (2018) Meža taksācija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. 92.-93. lpp. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/meza_taksacija_PRINT.pdf 
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4. praktiskais darbs  Koku gaismas prasības un to noteikšanas metodes 

Darba uzdevumi:  
1) noteikt koku gaismas prasību, izmantojot profesora M.Turska metodi, sarindojot sugas no pašām 

gaismas prasīgākajām līdz visēncietīgākajām; 

2) noteikt koku gaismas prasību, izmantojot profesora Vīznera metodi, sarindojot sugas no pašām 

gaismas prasīgākām līdz visēncietīgākajām; 

3) izveidot koku gaismas prasības skalu. 

Materiāli un instrumenti: prezentācijas materiāli. 

Praktiskā darba ieskaites jautājumi. 
1. Koku sugu iedalījums pēc gaismas prasīguma, nosaucot arī piemērus. 

2. Apgaismojuma ietekme uz koku augšanu, to ārējām pazīmēm un stumbra kvalitāti. 

3. Nosaukt ēnciešu un saulmīļu  koku sugu raksturojošās pazīmes. 

4. Kas  jāievēro, veicot kopšanas cirtes  mežaudzēs? 

5. Kas ir gaismas pieaugums? 

6. Sarindot dotās koku sugas pēc gaismas prasīguma /bērzs, egle, priede, osis, melnalksni, lapegle, apse, liepa, 

baltalksnis, dižskābārdis, baltegle, vīksna un kļava/. 

Darba saturs  

Fotosintēze un organiskās vielas ražošana ir iespējama tikai saules gaismā, un 

apgaismojums ietekmē ne tikai fotosintēzi, bet arī koku augšanu, to ārējās pazīmes un 

saimnieciskās īpašības. Slēgtās audzēs, kur apgaismojums ir mazāks, koki labāk atzarojas, un to 

stumbri ir taisnāki nekā retās audzēs. Koka galotnes apēnojums traucē augšanu garumā, bet 

apēnojums no sāniem to veicina. Nevienmērīga apgaismojuma rezultātā kokiem veidojas 

nesimetriski vainagi. Garāki zari veidojas vainaga labāk apgaismotajā pusē. Nesimetriskus 

vainagus nevienmērīgi noslogo sniegs, un koki cieš sniegliecēs un snieglauzēs. Ja apgaismojums 

zem vainaga klāja pietiekams, tiek sekmēta dabiskā atjaunošanās jeb paaugas augšana. Pie laba 

apgaismojuma kokiem veidojas daudz ziedu aizmetņu un lielākas sēklas.  

Pie nepietiekama apgaismojuma: 
▪ tiek traucēti fotosintēzes procesi; 

▪ veidojas maz organisko vielu; 

▪ samazinās sēklu raža, vai arī koki tās vispār neražo; 

▪ samazinās koku pieaugums garumā un resnumā; 

▪ samazinās ražotās koksnes daudzums; 

▪ paaugas kociņi nīkuļo vai iet bojā. 

Koku sugas pēc gaismas prasības iedala  saulmīļos  un  ēnciešos. Saulmīļu sugām lapas vai 

skujas var normāli eksistēt tikai pietiekamā apgaismojumā, tāpēc vainagi ir skrajāki. Ēnciešiem vainagi 

ir ļoti blīvi, jo lapās fotosintēze noris nelielā apgaismojumā. Saulmīļu (priedes, bērzu, apses) audzēs 

koki ir ievērojami labāk atzarojušies nekā ēnciešu (egles) audzēs. 

Lai koki mežaudzē nesāktu kalst, koku skujām un lapām jāsaņem pietiekams apgaismojums. 

Apgaismojuma apstākļus mežā var regulēt, veicot kopšanas cirtes, kurās izcērt daļu koku. 

Pēc audzes izretināšanas atstātajiem kokiem uzlabojas apgaismojuma apstākļi. Jo lielāka ir 

izretināšanas pakāpe, jo dziļāk audzē iespiežas gaisma un uzlabojas fotosintēzes procesi. 

Pēc A. Zviedra pētījumiem, audzes izretināšana palielina koksnes pieaugumu par 18 – 35% 

uz vienu audzes šķērslaukuma kvadrātmetru. Audzi nedrīkst izretināt par daudz, jo tad audzē atstāto 

koku koksnes pieaugums nekompensēs izcirsto koku pieaugumu. Papildus pieaugumu, kas rodas 

audzes izretināšanas rezultātā, apzīmē ar  gaismas pieaugumu. Audzes izretināšanas rezultātā audzē 

mainās: 
▪ palikušo koku barošanās platība; 

▪ uzlabojas nodrošinājums ar barības vielām; 

▪ samazinās blakus koku sakņu konkurence. 
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Par apgaismojuma apstākļiem zem audzes var spriest pēc zemsedzes augu daudzuma un 

dzīvīguma, jo labos apgaismojuma apstākļos zemsedzes augu ir ievērojami vairāk36 37. 

Koku sugas pēc gaismasprasības, kompleksi vērtējot dažādus tās raksturojošos faktorus, 

sarindojamas šādā secībā: lapegle, kārpainais bērzs, priede, apse, vītoli, baltalksnis, liepa, ozols, osis, 

kļava, melnalksnis, goba, vīksna, egle, dižskābardis un baltegle. Šī skala gan nav uzskatāma par absolūti 

nemainīgu, jo gaismasprasība var mainīties koku dzīves laikā – bieži vien jaunie koki daudz ēncietīgāki 

nekā pieaugušie. Auglīgās augsnēs augošie koki apēnojumu pacieš labāk nekā nabadzīgos augšanas 

apstākļos. 

Ēncietīgās un gaismas prasīgās koku sugas dabā var sekmīgi atšķirt, zinot koku gaismas prasību 

raksturojošās pazīmes (2. tab.). 

2.tabula 

Koku gaismas prasību raksturojošās pazīmes 

Pazīmes Ēncieši  Saulmīļi 

Aplapojums vai apskujojums Blīvs Skrajš 

Augsne apgaismojums zem audzes Mazs Lielāks 

Koku atzarošanās Slikta Laba 

Paaugas dzīvīgums nepietiekamā apgaismojumā Liels Mazs 

Audzes pašizretināšanās Palēnināta Straujāka 

Miza Plāna Bieza 

Lapas vai skujas Plānas Biezas 

Apskatīsim divas metodes koku gaismas prasību noteikšanā: 

▪ profesora M.Turska metodi, kas pamatojas uz koku sējeņu masas atšķirībām, augot pie pilna un 50% 

no pilna apgaismojuma. Tiek aprēķināta masas atšķirības (%) sējeņiem, kuri auguši pie 50% no pilna 

apgaismojma pēc formulas: 

𝑴% =
𝑴𝒊𝒆𝒓𝒐𝒃.𝒂𝒑𝒈.

𝑴𝒑𝒊𝒍𝒏.𝒂𝒑𝒈.
∙ 𝟏𝟎𝟎, 

 

kur  M50% - 100 sējeņu masa pie 50% apgaismojuma, 

M100%- 100 sējeņu masa pie pilna 100% apgaismojuma. 

 

1. Darba tabula 

N.p.

k. 
Koku suga 

100 gab.sējeņu masa (g), kas 

audzēti pie apgaismojuma 
M, 

 % 

Koku suga pēc gaismas 

prasīguma 

Nr.p.k. 100% 50% 

1 2 3 4 5 6 

1. Apse 304 193   

2. Priede 165 103 62,4 3. 

3. Kārpainais bērzs 243 141 58,0 2. 

 

  

                                                 
36 Liepa, I., Mauriņš, A., Vimba, E. (1991) Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga, Zinātne. 60.-65. lpp. 
37 Skudra P., Dreimanis A. (1993) Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne.  33.-36. lpp. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf  

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf
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Darba tabulas turpinājums 
1 2 3 4 5 6 

4. Sibīrijas baltegle 58 56   

5. Eiropas lapegle 75 28 37,3 1. 

6. Parastā liepa 234 203   

7. Egle 123 116   

8. Ozols 370 238   

9. Dižskābardis 400 385   

10. Kļava 99 81   

11. Osis 219 148   

▪ profesora L.Vīznera metodi izmantojot, relatīvo (L,%) gaismas pietiekamības līmeni nosaka 

pēc formulas: 

𝑳% =
𝒊

𝒋
∙ 𝟏𝟎𝟎, 

kur i – apgaismojums koka vainaga apakšējā daļā; 

j - pilns apgaismojums (virs koku vainagiem). 

 

2. Darba tabula 

N.p.

k. 
Koku suga 

Apgaismojums, tūkstoši luksi 

L, 

 % 

Koku suga pēc gaismas 

prasīguma 

Nr.p.k. 

 

virs vidējā koka 

vainaga (j) 

 

vainaga 

apakšējā daļā 

(i) 

1. Apse 47 4,3   

2. Priede 46 5,1 11,1 3. 

3. Bērzs 28 3,2 11,4 2. 

4. Sibīrijas baltegle 22 0,6   

5. Eiropas lapegle 42 8,5 20,2 1. 

6. Liepa 35 0,9   

7. Egle 22 0,7   

8. Ozols 29 1,1   

9. Dižskābardis 26 0,4   

10. Skābardis 33 0,6   

11. Īve 30 0,3   
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Koku gaismas prasīguma diagrammas 
 

M, 

% 

 

pēc M.Turska metodes 

 

L, 

% 
pēc L.Vīznera metodes 
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Secinājumi  

1. Izanalizēt koku gaismas prasīguma iegūtās diagrammas gan pēc profesora M.Turska, gan L.Vīznera 

metodes.  

 

 

 

 

2. Kurus mežsaimnieciskus pasākumus veicot, nepieciešams ievērot koku gaismas prasīgumu un kāpēc?  

 

 

 

 

3. Sarindot dotās koku sugas pēc gaismas prasīguma (no prasīgākās koku sugas uz mazprasīgāko, pierakstot 

arī to latīniskos nosaukumus): parastā liepa, parastā egle, parastais osis, parastā kļava, parastā apse, 

melnalksnis, parastā priede, parastais pīlādzis, baltalksnis. 
  



 

21 

 

5. praktiskais darbs  Gaisa temperatūras un meža mijiedarbība  

Darba uzdevumi:  

1. uzzīmēt vidējo mēneša temperatūru atšķirību grafiku zem parastās priedes un parastās egles  

audzēm, salīdzinot ar atklātu lauku, pieņemot atklātā laukā temperatūru par nulli; 

2. izskaidrot temperatūras atšķirības starp mežu un lauku un starp parastās priedes un parastās egles  

audzēm dažādos gada laikos38, 39 . 

Materiāli: prezentācijas materiāli. 

Praktiskā darba ieskaites jautājumi. 

1. Kā mežaudžu fotosintēzes procesus ietekmē gaisa temperatūra?  

2. Pozitīvās un negatīvās gaisa temperatūras ietekme uz kokaugiem. 

3. Sala jutīgās, vidēji jutīgās un izturīgās koku sugas. 

4. Kādā secībā pavasarī  plānosiet meža atjaunošanu ar egli, bērzu, lapegli un priedi, un kāpēc? 

Darba saturs  

Atmosfēras un augsnes temperatūras režīms ietekmē kokaugu augšanu. Fotosintēze noris, 

gaisa temperatūrai paaugstinoties virs 0° C, tās intensitāte pieaug, gaisam sasilstot virs 10° C. 

Lielākajai daļai koku sugu fotosintēzes optimums ir 20-30° C temperatūrā, bet, gaisa temperatūrai 

paaugstinoties līdz 40-50° C, fotosintēze izbeidzas. Pavasarī sakņu darbība kokaugam atjaunojas, 

ja augsnes temperatūra ir nedaudz virs 0°C, bet pumpuru briešana un augšana sākas, temperatūrai 

paaugstinoties virs 10° C. 

Siltuma rašanās avoti mežā: 
▪ no tiešās un izkliedētās saules radiācijas;  

▪ iztvaikojot ūdenim; 

▪ sadaloties organiskajām vielām; 

▪ naktī, notiekot atdzišanai (siltumu izstaro augu, augsnes un ūdens virsmas). 

Negatīvās gaisa temperatūras ietekme40, 41 

o Pavasara un rudens salnas, kuru rezultātā apsalst koku jaunās lapas, dzinumi un ziedi, kas 

intensīvās augšanas periodā satur daudz ūdens, bet šūnsulas koncentrācija šajā laikā ir zema. 

Rudenī apsalst nepārkoksnējušies dzinumi. Pavasara salnas sevišķi bīstamas ir : 
▪ nogāžu pakājēs un reljefa pazeminājumos, kur uzkrājas aukstais gaiss, tāpēc nedrīkst 

stādīt sala jutīgas sugas; 

▪ izcirtumos un lielās laucēs, kur nakts stundās intensīvi tiek izstarots siltums; 

▪ kokaudzētavās (sējumus var pasargāt, nosedzot ar salmiem, niedru paklājiem, platības 

laistot vai dūmojot). 

Pavasara salnās biežāk apsalst egle, ozols, osis un melnalksnis. Lai izvairītos no rudens 

salnām, kokaugu mēslošana kokaudzētavās jāpārtrauc jūlija otrajā pusē, tad dzinumi līdz salnām 

paspēj pārkoksnēties. 

Salnu bīstamā zona visbiežāk ir 1-2 m biezs gaisa slānis virs zemes, kur salnas bojā koku 

galotnes un sānzaru dzinumus. Platībās, kur sala jutīgās sugas regulāri apsalst, veidojas krūmveida 

formas, normāli šie koki sāk augt tad, kad to galotnes izaug virs salnu apdraudētā gaisa slāņa. Sala 

bojājumi novērojami sevišķi bargās ziemās vai ziemās ar stipri svārstīgām temperatūrām. 

Introducētās koku sugas bargās ziemās apsalst biežāk nekā vietējās. Sala izcilāšana, kas 

novērojama slapjās māla un kūdras augsnēs. Veidojoties ledus kristāliem, augsnes virskārta tiek 

                                                 
38 Liepa, I., Mauriņš, A., Vimba, E. (1991) Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga: Zinātne. 36.-44. lpp. 
39 Liepa I. (2018) Meža taksācija. 238. lpp. http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/meza_taksacija_PRINT.pdf 
40 Dreimanis A. (2016) Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares 

speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 67.-69. lpp. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf  
41 Skudra P., Dreimanis A. (1993) Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zinātne. 36.-39. lpp. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf
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pacelta uz augšu, vienlaikus tiek no augsnes izcelta kociņa sakņu sistēma, vai arī tā tiek apraustīta. 

Visbiežāk cieš 1-3 gadus vecie sējumi vai stādījumi (meža apstākļos, lai pasargātu kociņus un 

samazinātu mitruma daudzumu, veido mikropaaugstinājumus, bet kokaudzētavās augsnes 

virskārtu noklāj ar zāģu skaidām vai koku lapām)42. 

o Sala plaisas (12. att.). Aukstās ziemās,  temperatūrai strauji mainoties, koksnes spriegumu 

dēļ pārplīst miza ar aplievu, kā rezultātā stumbrā rodas plaisas, bet vēlāk uzblīdumi. 

Visbiežāk novērojamas dziļi ejošas radiālas sala plaisas, no tām cieš galvenokārt resno koku 

stumbra lejas daļa un retāk koku zari.  

 
 

12. att. Sala plaisas bojājumi uz koka stumbra43. 

 

Sala plaisas pasliktina koksnes kvalitāti un izmantošanas iespējas, šādi koki vairāk pakļauti 

arī sēnīšu infecijām37. 

Pozitīvās gaisa temperatūras ietekme37 

Kokaugus ietekmē ne tikai negatīvās, bet arī augstas pozitīvās temperatūras, kuras tiem 

izraisa dažāda veida izmaiņas. 

o Sakņu kakla apdegšana novērojama jauniem kociņiem, kam ir plāna miza, saules staru ietekmē 

šūnas pārkarst, koagulējas to citoplazma, kambijs zaudē dalīšanās spēju, un sējeņi iet bojā. 

Stādaudzētavās tos var pasargāt, paēnojot ar latiņu vairogiem. 

o Mizas apdegumi rodas vietās, kur tiešie saules stari stipri sakarsē koka mizu. Visvairāk cieš 

koki, kuriem ir plāna miza, ja tie aug meža sienā, kas piekļaujas izcirtumu Z vai ZA malām. 

o Augstas gaisa temperatūras izraisa lapu pārkašanu un fotosintēzes intensitātes samazināšanos, 

kā arī transpirācijas pastiprināšanos, kas kopumā samazina koksnes pieaugumu. 

                                                 
42 Dreimanis A. (2016) Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S 

LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 67.-69. lpp. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf  
43 Журавлев И. И., Крангауз Р. А., Яковлев В. Г. (1974) Болезни лесныx деревьев и кустарников. Москва: 

Лесная промышленность, 160 с. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf
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Gaiss zem koku vainagiem sasilst mazāk, tādēļ gaisa temperatūra mežā ir zemāka nekā atklātā 

laukā, arī augsne iesilst mazāk. Naktīs pamežs un koku vainagi kavē siltuma izstarošanu, tādēļ 

gaiss zem mežaudzes atdziest mazāk. 

Ziemas periodā gaisa temperatūra mežā ir nedaudz augstāka nekā uz lauka. Meža nedzīvā 

zemsega pilda siltumizolatora funkcijas, un tādēļ meža augsne sasalst mazāk, bet pavasarī sniega 

kušanas ūdeņi tajā iesūcas vieglāk. 

Kokaugi iedalās: sala jutīgās, vidēji salaizturīgas un sala izturīgas sugās (3. tab.).  

3.tabula 

Kokaugu sala izturība 

 

Sala jutīgas Vidēji salizturīgas Sala izturīgas 

Osis Kļava Priede 

Ozols Lapegle Apse 

Dižskābardis Melnalksnis Baltalksnis 

Egle 

 

Liepa Pīlādzis 

Vīksna 
Ieva 

Bērzs 

Pavasara salnu apdraudētu vietu apmežošanai nereti jāizvēlas salizturīgas sugas vai 

formas. Piemēram, eglei ieteicams izvēlēties vēlu plaukstošās formas, kurām jaunie dzinumi 

veidojas pēc pavasara salnām44, 45. 

Darba tabula 

Temperatūras diference starp lauku un meža ekosistēmām  
(parastās priedes  un parastās egles audzēm) 

 

Mēneši Parastās priedes audze Parastās egles audze 

Janvāris + 0,15 + 0,30 

Februāris  + 0,00 + 0,05 

Marts  + 0,00 + 0,10 

Aprīlis  + 0,10 + 0,15 

Maijs  - 0,10 - 0,20 

Jūnijs  - 0,20 - 0,25 

Jūlijs  - 0,20 - 0,30 

Augusts  - 0,20 - 0,25 

Septembris  - 0,10 - 0,25 

Oktobris  - 0,05 - 0,05 

Novembris + 0,00 + 0,10 

Decembris + 0,15 + 0,20 

 

  

                                                 
44 Dreimanis A. (2016) Mežsaimniecības pamati.  Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares 

speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 67.-69.lpp. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf 
45 Liepa, I., Mauriņš, A., Vimba, E. (1991) Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga, Zinātne. 60.-65. lpp. 36.-44.lpp. 
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Temperatūras diferences grafiks starp lauku un mežu  

(parastās priedes un parastās egles audzēm) 

 

T0C             

+ 0,30 *            

+ 0,25             

+ 0,20            * 

+ 0,15 *   *        * 

+ 0,10   * *       *  

+ 0,05  *           

00C  * *        *  

- 0,05          **   

- 0,10     *    *    

- 0,15     *        

- 0,20      * * *     

- 0,25      *  * *    

- 0,30       *      

M
ēn

es
is

 

Ja
n

v
ār

is
 

F
eb

ru
ār

is
 

M
ar

ts
 

A
p

rī
li

s 

M
ai

js
 

Jū
n

ij
s 

Jū
li

js
 

A
u

g
u

st
s 

S
ep

te
m

b
ri

s 

O
k

to
b

ri
s 

N
o

v
em

b
ri

s 

D
ec

em
b

ri
s 

 

Secinājumi 

Temperatūras atšķirību izskaidrojums starp lauku un mežu, kā arī starp parastās priedes un egles 

mežaudzēm. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuru mežsaimniecisko pasākumu veikšanai ir nepieciešamas zināšanas par temperatūras ietekmi uz koku 

augšanas gaitu? 
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6. praktiskais darbs   Mežaudžu izturība pret vējgāzēm un vējlauzēm 

 
Darba uzdevumi:  

1. noteikt doto mežaudžu bonitāti, vecumklasi un vecumgrupu; 

2. noteikt doto mežaudžu izturību pret vējgāzēm, novērtējot to pēc koku sugu bioloģiskajām īpašībām, 

bonitātes, vecumklases un meža augšanas apstākļu tipa; 

3. noteikt jaunaudžu un vidēji vecu audžu (līdz 50 gadu vecumam) izturību pret vējlauzi,  novērtējot to 

pēc noturības koeficienta H/D. 

Materiāli: prezentācija. Pielikuma 1., 2., 12. tabula. 
 

Praktiskā darba ieskaites jautājumi. 

1. Kā izpaužas vēja pozitīvā un negatīvā iedarbība uz dažāda veida audzēm? 

2. Kas ir koku vējgāzes un vējlauzes un to postījumi dažādās mežaudzēs? 

3. Mistraudžu un tīraudžu izturība pret vējgāzi un vējlauzi.  

4. Konkrēto koku sugu izturība pret vējgāzi un vējlauzi. 

Darba saturs  

Vējš ir atmosfēras gaisa masu kustība, kas atkarīga no atmosfēras spiedienu starpības. 

Vēja pozitīvā darbība: 
▪ oglekļa dioksīds no augsnes virskārtas tiek aiznests līdz koku lapotnei, kur notiek fotosintēze; 

▪ transportē gaisā esošās gāzes, kā arī rūpniecības uzņēmumu izdalītās kaitīgās vielas; 

▪ apputeksnē augus; 

▪ izplata sēklas, kurām ir lidspārni (priede, egle, bērzi, oši) vai lidpūkas (papeles, kārkli, apse);  

▪ veicina meža dabisko atjaunošanos. 

Vēja negatīvā iedarbība: 

▪ stiprais vējš veicina iztvaikošanas un transpirācijas intensitātes palielināšanos, kas koku augšanu 

negatīvi ietekmē sausos augšanas apstākļos vai sevišķi karstā laikā, kad trūkst mitruma sakņu 

aizņemtajā augsnes horizontā; 

▪ var negatīvi ietekmēt mežā koku gāšanas darbus (vēja ātrums pārsniedzot 11 m s-1, koku gāšana 

vispār nav atļauta); 

▪ stiprs vējš veicina meža ugunsgrēku izplatīšanos lielās platībās un apgrūtina dzēšanu; 

▪ pastāvīgs viena virziena vējš izraisa vienpusīgu koku vainagu veidošanos; 

▪ stiprs vējš bojā atsevišķus kokus vai arī mežaudzes. 

Vējgāzes kokus izgāž kopā ar saknēm, bet vējlauzes stumbrus pārlauž lielākā vai mazākā 

augstumā virs zemes46. 

Vējgāzes intensitāte atkarīga no vēja ātruma. Meža postījumi sākas, ja vēja ātrums ir            

20 m s-1, un kļūst masveidīgi, kad vēja ātrums sasniedz 35-40 m s-1. Pret vējgāzi izturīgi koki ir 

ozols, priede, lapegle, jo tiem ir dziļa, spēcīga un sazarota mietsakne. Pret vējgāzi neizturīga ir 

egle, biežāk tiek bojātas egļu audzes slapjā minerālaugsnē, kur tām ir ļoti sekla un virspusēja sakņu 

sistēma. Līdz ar vecumu koki kļūst neizturīgi pret vējgāzēm47. 

Vējlauze nodara masveida postījumus, ja vēja ātrums pārsniedz 15-20 m s-1. Visbiežāk 

tiek lauzti koki ar mazāk blīvu koksnes struktūru un sēnīšu bojājumiem: apse, liepa, alksnis, bērzs, 

egle, priede, retāk ozols. Visnenoturīgākās ir pieaugušas un pāraugušas audzes, kurās ir trupējuši 

koki, tāpat vējlauzēm pakļautas arī jaunaudzes ar pārāk slaidiem un izstīdzējušiem kokiem. 

                                                 
46 Dreimanis A. (2016) Mežsaimniecības pamati.  Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares 

speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 69.-71. lpp. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf 
47 Liepa I. (2005) Vējgāze. Pieejams: https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=7&q=Egle&id=972980&g=1 
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Vējlauzēs pastiprinās ugunsgrēku izcelšanās iespējamība un mizgraužu darbība. Lai mazinātu 

postījumus, mežaudzēs laikus jāveic kopšanas cirtes un jāveido vējizturīgas mežmalas48. 

Vētru laikā visos augšanas apstākļu tipos visvairāk cieš egle, mazāk priede, ievērojami 

mazāk bērzs. Vislielākie bojājumi novēroti normāli mitrās minerālaugsnēs, kā arī āreņos, t.i., 

audzēs ar augstu audzes bonitāti un lielu koku augstumu. Mazāki bojājumi vētru laikā konstatēti 

gan slapjās, gan nosusinātās kūdras augsnēs. 

Pēc D. Ērgļa un J. Matuzāņa (1973) pētījumiem par vēja izturību, koku sugas, sākot ar 

neizturīgākajām, sarindo šādā secībā: egle, priede, apse, bērzs, baltalksnis un melnalksnis. 

Mistraudžu un tīraudžu izturība pret vēju ir aptuveni vienāda. Pēc pētījumiem Šveicē, vēja 

bojājumu indeksi koku sugām ir šādi: egle -71, bērzs – 43, ozols – 40, priede – 37, osis un                         

lapegle – 25. 

Vējlauze biežāk notiek vidēja vecuma audzēs, kur koksnes gadskārtas ir platas un irdenas, 

ar nepietiekamu mehānisko izturību. Vecākās mežaudzēs koksnes gadskārtas kļūst šaurākas un 

mehāniski izturīgākas, toties koku sakņu sistēmu vairāk bojājusi trupe, tāpēc šādas audzes vējgāzēs 

cieš biežāk. Vējam mežaudzē jānonāk novājinātam, to veicina koptā audzes mežmala, kas nav blīva 

un viegli ielaiž vēju audzē, kur tas tiek ievērojami bremzēts.  

Nekopta un bieza mežmala rada: 

• gaisa virpuļus; 

• lielākus bojājumus. 

Vairāk cieš tās mežaudzes, kur kopšanas cirtes veiktas pēdējos piecos gados pirms vētras, 

bet vēlāk šādu audžu vēja izturība neatpaliek no nekoptu audžu vēja izturības. 

Lai vējam neatsegtu meža sienu, kur var sākties vējgāzes, kailcirtes sāk kvartāla austrumu 

daļā un pakāpeniski virzās rietumu virzienā, jo mākslīgi veidotai mežaudzei veidojas pakāpenisks 

vainagu klājs, kam vējš iet pāri un nenodara lielus postījumus49.  

Jāizvēlas tāds izcirtumu izvietojums, kas nerada gaisa masu sablīvēšanos mežā un vēja 

ātruma palielināšanos. Parastās egles audzes, kas vecākas par 30-40 gadiem, nedrīkst izretināt 

vairāk par 30% no pirmscirtes krājas, atstājamiem kokiem jābūt izvietotiem pēc iespējas 

vienmērīgi, pretējā gadījumā tiek sekmēta turbulento virpuļu veidošanos vainagu klajā. Gar meža 

malām, ūdenstilpnēm, ceļiem un stigām saglabājamas neretinātas joslas5051. 

Meža stabilitāte veidojas no atsevišķu mežaudžu stabilitātes un koku individuālās noturības. 

Koka noturība ir atkarīga no: 
– augstuma (h) un caurmēra (d) attiecības jeb noturības koeficienta; 

– vainaga garuma; 

– sakņu sistēmas uzbūves īpatnībām; 

– veiktajām saimnieciskajām darbībām. 

Ja  H/D attiecība: 
– no 101(1.1) un lielāka – koks ir ļoti nenoturīgs; 

– no 81– 100 (0.81 – 1.0) – koks ir nenoturīgs; 

– mazāka par 80 (0.8) – koks ir noturīgs; 

– mazāka par 45 (0.45) – koks ir ļoti noturīgs. 

                                                 
48 Bisenieks J. (2003) Vējlauza. No grām.: J. Broka redakcija. Meža enciklopēdija,  I daļa. Rīga, Zelta Grauds.                

339. lpp. 
49 Skudra P., Dreimanis A. (1993) Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne. 39.-42. lpp. 
50 Dreimanis A. (2016) Mežsaimniecības pamati.  Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares 

speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 76.-79. lpp. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf 
51 Liepa, I., Mauriņš, A., Vimba, E. (1991) Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga, Zinātne. 64. lpp. 
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 Darba tabula 
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 =
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noturīga 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Secinājumi  

Raksturot tabulā dotajām mežaudzēm izturību pret vējlauzēm un vējgāzēm, ņemot vērā mežaudzes koku 

sugu sastāvu, vecumu, meža tipu, bonitāti, koku sugu bioloģiskās īpatnības un aprēķināto noturības 

koeficientu (H/D). 
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7. praktiskais darbs        Mežs un nokrišņi 
 

Darba uzdevumi: 1) aprēķināt mežaudzes veģetācijas periodā transpirācijai izlietoto ūdens daudzumu, kas 

vajadzīgs krājas tekošā pieauguma veidošanai (uz ha) četros dažādos mežaudzes vecumos; 

2) aprēķināt mežaudzes transpirācijai izlietoto ūdens daudzumu, kurš nepieciešams audzes 

krājas veidošanai (uz ha) četros mežaudzes vecumos. 

Materiāli: prezentācijas materiāli. Pielikuma 2. tabula. 

 

Praktiskā darba ieskaites jautājumi. 

1. Meža ekosistēmu nozīme ūdens apritē. 

2. Kas ir sniegliece un slieglauze, un kuri apstākļi to veicina? 

3. Kā mežaudzi ietekmē pārmērīgs augsnes mitrums? 

4. Kā konkrētas koku sugas reaģē uz applūdumu vasaras laikā: melnalksnis, baltais un trauslais vītols, 

baltalksnis, ozols, bērzs, egle un vīksna pārcieš applūdumu? 

5. Sarmas, rasas un miglas bioloģiskās nozīmes izskaidrojums. 

6. Cieto nokrišņu nozīmīguma izvērtējums mežaudzēs. 

Darba saturs  

Nokrišņi mežā nonāk lietus, sniega, rasas un sarmas veidā. 

Katrs nokrišņu veids mežā notiekošos procesus ietekmē atšķirīgi. Šī ietekme ir sarežģīta, un 

pat līdzīgos meža tipos nokrišņu daudzuma palielināšanās var izraisīt gan koksnes pieauguma 

palielināšanos, gan samazināšanos. Tikai līdz 20% koksnes ikgadējā pieauguma svārstību var 

izskaidrot ar nokrišņu daudzuma pārmaiņām pa gadiem. 

Latvijas teritorijā mežainums neietekmē gada nokrišņu apjomu: tas svārstās                                    

380 – 1010 mm robežās. Nokrišņi nodrošina meža ekosistēmas izdzīvošanu, daļa ūdens iztvaiko, 

daļa infiltrējas dziļākos grunts horizontos, pārējais veido noteci52. 

Augiem ūdens vajadzīgs fizioloģisko procesu norisei: 

▪ organisko vielu veidošanai (lapās no CO2, H2O un izšķīdušām barības vielām); 

▪ turgora uzturēšanai; 

▪ šūnsulas koncentrācijas regulēšanai; 

▪ lapu pasargāšanai no pārkaršanas. 

Galvenais ūdens avots mežā ir nokrišņi. Augsnes ūdens krājumi papildinās arī gruntsūdeņu 

atslodzes vietās, kur tie iznāk augsnes virskārtā. 

Daļa no nokrišņu ūdeņiem tiek aizturēti koku vainagos, no kuru virsmas tie iztvaiko. Skuju 

koku vainagi blīvāki, tāpēc nokrišņus aiztur vairāk nekā lapu koki. Pēc zinātnieka P. Zālīša 

pētījumiem, koku vainagos tiek aizturēti 63 - 115 mm nokrišņu.  

Ja koka vainags ir nesimetrisks, tad viena tā puse tiek noslogota vairāk un var rasties 

sniegliece, ja noslogojums ir ilgstošs, stumbri nespēj vairs iztaisnoties. Sniega bagātās ziemās 

nereti novēro snieglauzi, kurā koki tiek pārlauzti dažādā augstumā virs zemes. Šādi koki jāizcērt 

kopšanas cirtē53.  

                                                 
52 Zālītis P. (2012) Mežs un ūdens. LVMI Silava. 336 lpp. 
53 Skudra P., Dreimanis A. (1993) 
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Mežā ar izveidojušos detrīta slāni, spēcīgu dzīvo zemsegu, pamežu un paaugu pat ļoti 

intensīva lietus ūdens tiek akumulēts, pāriet gruntsūdenī un pazemes ūdenī, kas pēc tam papildina 

strautus, upes, ezerus un citas ūdenstilpes, tādā veidā realizējas mežu ūdens regulējošā funkcija54.  

Meža augsnes virsmā nonākuši nokrišņi, kuru viena daļa infiltrējas augsnē un daļa veido 

virszemes noteci. Meža apstākļos virszemes notece ir 20 – 30 mm, bet bezmeža platībās tā ir  3-5 

reizes lielāka. Meža nobiras un sūnas, salīdzinot ar to sauso masu, uztver 3-10 reizes vairāk ūdens. 

Augsnes virskārta mežā ir daudz irdenāka nekā uz lauka, kas labāk veicina ūdens iesūkšanos 

augsnē. Daļa no augsnē nonākušajiem nokrišņiem veido pazemes noteci un ar gruntsūdeņu plūsmu 

nonāk citās platībās. 

Koki ar saknēm uzsūc ūdeni ar tajā izšķīdušajām barības vielām, kas pa jaunākajām koksnes 

gadskārtām nonāk līdz lapām. Uzsūkto ūdeni augi izmanto transpirācijai un fizikālajai 

iztvaikošanai, kas pēc veiktajiem pētījumiem svārstās 370 – 454 mm55, kas atbilst aptuveni pusei 

no kopējā nokrišņu daudzuma. Kokaugi transpirācijai un fizikālajai iztvaikošanai patērē ļoti lielu 

ūdens daudzumu, tādējādi pazeminot gruntsūdens līmeni. 

Meža augsne uzsūc daudz ūdens: 
▪ novēršot strauju sniega kušanu; 

▪ pazeminot palu ūdeņu līmeni; 

▪ nodrošinot gruntsūdeņu papildināšanu; 

▪ barojot upes ar pazemes ūdeņiem vasaras periodā. 

Pārmērīgs augsnes mitrums aizpilda augsnes poras un pasliktina tās aerāciju, koki izjūt 

skābekļa trūkumu, un pasliktinās to augšana. Tā rezultātā samazinās : 

▪ koksnes gadskārtu platumi; 

▪ kopējais koksnes pieaugums; 

▪ audzes bonitāte. 

Koku sakņu sistēmas applūšana galvenokārt notiek pavasaros, rudeņos, vasarā pēc stiprām 

lietusgāzēm, kad strauji paaugstinās gruntsūdens līmenis. Tā ir mazāk bīstama pavasarī un vēlu 

rudenī, jo ūdens temperatūra ir zema un skābeklis tajā šķīst labāk nekā siltā ūdenī. Koku dzīvības 

procesi šajā laikaā nav sevišķi aktīvi, un koki applūdumu pacieš bez jūtamām sekām. Vasaras laikā 

applūdumu kokaugi pacieš dažādi: 

▪ melnalksnis var augt pat tad, ja tā saknes visu gadu atrodas ūdenī, bet stumbram pieļaujams tikai 

īslaicīgs applūdums;  

▪ baltais un trauslais vītols 2-3 mēnešus ilgu applūdumu spēj paciest pat tad, ja tā stumbrs līdz 5 

m augstumam atrodas ūdenī; 

▪ baltalksnis, ozols un vīksna spēj izturēt applūdumu 1 – 1,5 mēnešus; 

▪ bērzs, egle un priede sakņu applūdumu pacieš 2 – 3 nedēļas. 

Nedrīkst pieļaut, ka bebri, veidojot aizsprostus, izraisa platību applūšanu. 

Pārmitro mežaudžu nosusināšana ir viens no nozīmīgākajiem pasākumiem meža 

produktivitātes palielināšanā, jo: 

▪ pazemina gruntsūdens līmeni; 

▪ uzlabo augsnes aerāciju; 

▪ strauji sadalās organiskās vielas; 

▪ uzlabojas koku nodrošinājums ar organiskajām vielām; 

                                                 
54 Liepa I., Mauriņš, V Liepa, I., Mauriņš, A., Vimba, E. (1991) Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga, Zinātne.                 

64. lpp. 
55 Zālītis P. (2012) Mežs un ūdens. LVMI Silava, Slaspils. 356 lpp. 
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▪ skujas un lapas kļūst tumšāk zaļas; 

▪ palielinās koku pieaugumi augstumā;  

▪ palielinās gadskārtu platumi; 

▪ uzlabojas audzes bonitāte. 

Pārmērīgs augsnes mitrums apgrūtina: 

▪ meža antropogēno (mākslīgo) ierīkošanu; 

▪ kopšanas ciršu izpildi; 

▪ meža izstrādāšanu (platības var izstrādāt tikai ziemā, kad augsne sasalusi); 

▪ meža ceļu izbraukšanu (sevišķi rudeņos un pavasaros)56. 

Bioloģiska nozīme ir rasai un miglai. Rasa rodas, gaisa mitrumam kondensējoties uz 

augsnes, augiem un dažādiem priekšmetiem, ja tie atdziest līdz rasas punkta temperatūrai. Parasti 

tas notiek skaidrās naktīs, rasa var veidot 0,1...0,5 mm nokrišņu. Litofītiskajiem un epifītiskajiem 

zemākajiem augiem (aļģēm, ķērpjiem) rasa ir neaizstājams mitruma avots, tas attiecas arī uz 

augsnes virskārtā un augājā dzīvojošajiem mikroorganismiem un dzīvniekiem. 

Rasa un migla samazina transpirāciju un iztvaikošanu, bet veicina parazītisko sēnu sporu 

izplatīšanos. 

Cietos nokrišņus (sniegu, sarmu, krusu, apledojumu) augi tieši uzņemt nevar, tāpēc ziema 

augiem ir ne tikai aukstākais, bet arī sausākais gadalaiks. Sniegs veido ūdens rezervi. Sniega segai 

ir aizsargfunkcija gan pret zemām temperatūrām, gan mitruma trūkumu. 

Sarma aizsargā auga vasas, it sevišķi pumpurus un pēdējā gada dzinumus no sasalšanas un 

izžūšanas. 

Krusai un apledojumam ir negatīva nozīme, jo tie mehāniski bojā vai pat iznīcina augus. 

Dažreiz pat novērojamas snieglieces vai snieglauzes, taču to bojājumi viegli novēršami, ja mežu 

pareizi apsaimnieko. 

Ļoti aktuāls kļuvis nokrišņu kvalitatīvais sastāvs, gaisa industriālā piesārņojuma rezultātā 

veidojas skābie nokrišņi, kas izraisa skuju koku audžu degradēšanos57,58. 

 

Transpirācijai patērētā ūdens daudzumu aprēķina pēc I. Liepas formulām: 
   𝑀𝑡1 = 𝑉 ∙ 𝑚 ∙ 𝑘𝑡 

   𝑀𝑡2 = 𝑍𝑉 ∙ 𝑚 ∙ 𝑘𝑡 
 

kur  
1t

M  –  traspirācijai patērētā ūdens daudzums audzes krājas veidošanai, t; 

2t
M -    transpirācijai patērētā ūdens daudzums tekošā pieauguma veidošanai, t; 

V -  audzes krāja, m3 ha-1; 

 kt -  transpirācijas koeficients, kg m-3; 

 m -  absolūti sausas koksnes masa, kg m-3; 

Zv -  tekošais pieaugums, kg m-3 gadā. 

Transpirācijas koeficienti: 

  priedei  – 400  eglei  -  500 

  bērzam  -  800  apsei  -  900 

  ozolam  -  650  osim  -  850 

  

                                                 
56 Skudra P., Dreimanis A. (1993) Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne. 39.-42. lpp. 
57 Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. (1991) Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga, Zinātne. 44.-53. lpp. 
58 Dreimanis A. (2016) Mežsaimniecības pamati. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. 

Studentu biedrība “Šalkone”. Meža izglītības bibliotēka. 69.-71. lpp. 
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1 m3 absolūti sausas koksnes masa, kg 

  priedei  - 430  melnalksnim - 443 

  eglei  - 392  baltalksnim  - 405 

  bērzam  - 550  ozolam  - 615 

  apsei  - 410  osim  - 60 

 

Darba tabula 

Audzes vecums, 

gadi 
V

ec
u

m
-

k
la

se
 Audzes krāja, 

m3 ha-1 

(V) 

Tekošais 

pieaugums, 

m3 ha-1 gadā 

(ZV) 

Mt1, t 

(…tūkst. t) 

Mt2, t 

(…tūkst. t) 

___________I bonitātes audze _______________________, biezība 1,0 

30      

50      

70      

90      

____________ II bonitātes audze _____________________, biezība 1,0 

 

30      

50      

70      

90      

_____________III bonitātes audze _____________________, biezība 1,0 

 

30      

50      

70      

90      

 

Secinājumi 

Salīdzināt traspirācijai patērētā ūdens daudzumu audzes krājas un tekošā pieauguma veidošanai atkarībā no 

audzes bonitātes, vecuma un meža tipa /uz vienu ha un uz vienu m3 koksnes/. 
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8. praktiskais darbs   Kokaudzes sastāvs un vecums 

Darba uzdevumi: 1) aprēķināt un uzrakstīt mežaudžu sastāva formulu, izmantojot audzes krāju un 

šķērslaukumu; 

2) noteikt dotajām mežaudzēm vecumklasi un vecumgrupu. 

Materiāli: prezentācijas materiāli, likumdošanas normatīvie akti. Pielikuma 1., 2., 11. un 12. tabula. 

Praktiskā darba ieskaites jautājumi. 

1. Kar ir tīraudzes, mistraudzes un saliktas audzes? 

2. Kuros gadījumos kokaudzes sastāvā rakstīts „+” un kuros „ats”? 

3. Uzrakstīt vienvecuma un dažādvecuma tīraudzes, mistraudzes un saliktas audzes formulas. 

4. Aprēķināt audzes sastāvu pēc dotā uzdevuma. 

5. Uzrakstīt dotajiem piemēriem vecumklases intervālus. 

Darba saturs  

Kokaudzi, ko veido tikai viena koku suga, sauc par tīraudzi, bet vairāku koku sugu 

veidotu audzi sauc par mistraudzi. 

Koku sugu līdzdalību audzes sastāva veidošanā izsaka ar koeficientu. Koeficientu kopējai 

summai jābūt 10. Par koku apzīmējuma simboliem pieņemti to sākuma pirmie burti, bet, ja tie 

vairākām sugām ir vienādi, ņemti pirmie divi burti.  

Kokaudzes sastāvs 

Sastāva koeficientus matemātiski nosaka pēc audzes šķērslaukuma vai krājas. Sastāva 

koeficienti parāda katras koku sugas procentuālo attiecību audzes krājas vai šķērslaukuma 

veidošanā.  
Piemēram, ja egles krāja ir 220 m3, bērza 120 m3, apses – 50 m3, tad krājas kopsumma 390 m3, kur 

eglei sastāva koeficients ir (220*10)/390=5,6 (≈6), bērzam - (120*10)/390=3,1 (≈3), apsei - 

(50*10)/390=1,3 (≈1), tātad kokaudzes sastāvs ir 6E3B1A. 

Kokus, kuru krāja vai šķērslaukums sastāda 2-5% no audzes kopējās krājas vai šķērslaukuma, 

taksācijas formulā uzraksta ar „+” zīmi, bet ja līdz 2%, tad audzes sastāva formulā apzīmē ar „ats” 

(atsevišķi), piemēram, 
 8P2B+E; 

 7M3AatsBa59, 60 

Saliktās (divstāvu) kokaudzes sastāvu nosaka katram stāvam atsevišķi (Skudra, 2003). Otro 

stāvu nodala, ja vidējais augstuma ir par 20% mazāks nekā pirmā stāva vidējais augstums, otrā 

stāva vidējam minimālajam augstumam jābūt vismaz ¼ no pirmā stāva vidēja augstuma. Kokus, 

kuru vidējais augstums mazāks par ¼ no pirmā stāva vidēja augstuma, ieskaita paaugā vai pamežā. 

Vienkāršas kokaudzes veido galvenokārt saulmīļu koku sugu tīraudzes, bet saliktas veido saulmīļu 

un ēncietīgu koku sugu mistraudzes. Saliktu kokaudzi var veidot arī viena ēncietīga koku suga 

(egle), bet tādā gadījumā tā ir dažādvecuma audze, kas sastāv no dažādu paaudžu kokiem 

(Bisenieks, 2003)61.  

Meža inventarizācijas aprakstos saliktas mežaudzes pieraksta šādi: 
8P2E80 

10E40 

                                                 
59 Skudra P. (2005) Kokaudzes sastāvs. https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=7&q=Egle&id=971611&g=1 
60 Skudra P. (2003) Kokaudzes sastāvs. No grām.: J. Broka redakcija. Meža enciklopēdija,  I daļa. Rīga, Zelta 

Grauds,  138. lpp. 
61 Bisenieks J. (2003) Kokaudzes taksācijas rādītāji. No grām.: J. Broka redakcija. Meža enciklopēdija,  I daļa. Rīga, 

Zelta Grauds. 138. lpp. 
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Koku sugu ar lielāko sastāva koeficienta vērtību sauc par valdošo, bet pārējās – par 

pakļautajām sugām, piemēram, 6P3E1B60: valdošā suga priede, egle un bērzs pakļautās koku 

sugas. 

Ja audze ir vienvecuma, tad taksācijas formulā tos uzrāda beigās, piemēram, 6P3E1B60. 
Dabiski atjaunojušās mežaudzēs skuju koku-lapu koku audzēm vecuma atšķirības var pārsniegt 

vienas vecumklases intervālu, tādos gadījumos jānorāda katrai koku sugai atsevišķi, piemēram, 

5E604A401B50. Var būt gadījumi, kad vienas sugas ietvaros koku vecuma atšķirības ir tik lielas, ka 

taksācijas formulā nepieciešama sastāva koeficientu diferencēšana atbilstoši konkrētajam gadu 

skaitam, piemēram, 9P1001P141. 

Dažādvecuma audzes ir tādas, kurās koku vecumi svārstās desmit dadu robežās mīkstajiem 

lapu kokiem un   20 gadu robežās skuju kokiem. 

Kokaudzes sastāvs62 – kokaudzi veidojušās koku sugas. Kokaudzes sastāvu raksturo 

taksācijas formula, kas tiek izveidota no pieņemtajiem koku sugu simboliem, piemēram,                                  

P – priede, E – egle, B – bērzs, M – melnalksnis, A – apse, Ba – baltalksnis, Oz – ozols, Os – osis, 

L – liepa. Sastāva formulā ietver arī koku vecumu, piemēram, 10P70; 8P1002E80; 5B4E1M25. 

Kokaudzes koku sugu sastāvu nosaka pēc koku krājas vai koku šķērslaukuma:  

 

Darba tabula  

Suga 
Vecums, 

gados 

H
v
id

.,
 m

 

B
o

n
it

āt
e 

V
ec

u
m

k
as

e 

Vecumgrupa 
Krāja, 

m3 ha-1 

Šķērs-

laukums, m2 

ha-1 

Kokaudzes sastāva 

formula 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
P 60 24 Ia 3 vid.vec.audze 275 

- 9P1E 
E 50 23    30 

  

      

 

 

        

       

 

      

 

 

        

       

 

       

         

       

 

      

 

 

 
       

       

       

  

                                                 
62 Skudra P. (2003) Kokaudzes sastāvs. No grām.: J. Broka redakcija. Meža enciklopēdija,  I daļa. Rīga, Zelta 

Grauds,  138. lpp. 

 



 

34 

 

Aprēķini: 

 

                       

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Uzrakstīt audzes sastāva formulas (katram variantam trīs formulas): 

▪ tīraudzēm ......................................................................................................................; 

▪ mistraudzēm..................................................................................................................; 

 

▪ saliktas audzēm.............................................................................................................; 

▪ vienvecuma  audzēm ....................................................................................................; 

▪ dažādvecuma audzēm....................................................................................................; 

▪ audzēm ar valdošo sugu P ............................................................................................; 

▪ audzēm ar galveno sugu Os........................................................................................... 

Uzrakstīt vecuma intervālu gados, ja dota vecumklase63 64: 

 

1.bonitātes mežaudzes    4. bonitātes mežaudzes
 

▪ B VI 51-60, vid. vec.mežaudze; 

▪ E VI .........................................; 

▪ A V .........................................; 

▪ B I .........................................; 

▪ P VIII .........................................; 

▪ E VI .........................................; 

▪ A IV .........................................; 

▪ Os V .........................................; 

 

 

                                                 
63 Skudra P. (2003) Kokaudzes vecumgrupa un vecumklase. No grām.: J. Broka redakcija. Meža enciklopēdija,  I 

daļa. Rīga, Zelta Grauds.  138. – 139. lpp. 
64 Liepa I. (2018) Meža taksācija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. 88.-91. lpp. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/meza_taksacija_PRINT.pdf 
 

 

▪ Oz III 41-60, vid.vec. mežaudze; 

▪ P VII .........................................; 

▪ Ba IV .........................................; 

▪ L VI .........................................; 

▪ M II .........................................; 

▪ Oz VI .........................................; 

▪ Ba IV .........................................; 

▪ M V .........................................; 
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9. praktiskais darbs   Sugu maiņa un mežaudžu dabiskā atjaunošanās 
 

Darba uzdevumi: 1) prognozēt dabiskās atjaunošanas mežaudzes sastāvu meža tipos, ja zināms 

nocirstās mežaudzes sastāvs; 

2) plānot dabiskās atjaunošanas pasākumus atkarībā no meža tipa. 

Materiāli: prezentācijas materiāli, likumdošanas normatīvie akti65. Pielikuma 1., 4., 5. tabula. 

Praktiskā darba ieskaites jautājumi. 

1. Kas ir sukcesija un sukcesiju veidi? 

2. Mežaudžu atjaunošanās posmi pēc kokaudžu nociršanas vai nopostīšanas. 

3. Mežaudžu dabiskās atjaunošanās veidi un to izvērtējums. 

4. Sukcesiju veidošanās etapu izskaidrojums. 

5. Salīdzināt pioniersugu un pamatsugu koku sugu dzīves stratēģiju. 

Darba saturs  

Sukcesija (lat. successio pēctecība, secība) – ekosistēmas veidošanās process. Izšķir: 

primāro un sekundāro sukcesiju. Primārā sukcesija noris vietās, kur veģetācija vispār nav 

bijusi, karjeros, klintīs u.c. Vienlaicīgi ar veģetāciju tur veidojas augsne. Sekundārā sukcesija 

noris vietās, kur veģetācija iznīcināta, un tur atjaunojas tikai biocenoze66.  

Meža atjaunošanos pēc kokaudžu novākšanas vai nopostīšanas var iedalīt četros lielos posmos: 
▪ klajumā sakuplo viengadīgi un divgadīgi lakstaugi, kas izplatās galvenokārt ar sēklām un veido skraju 

zelmeni; 

▪ blīvu sazēlumu izveido graudzāles un citi augi, kas vairojas arī veģetatīvi, bet nabadzīgā augtenē sakuplo 

virši; 

▪ galveno lomu pārņem koku pioniersugas, kas izveido tā saucamos sekundāros mežus, nereti parādās arī 

krūmu sastāvs; 

▪ pioniersugas pakāpeniski izspiež koku pamatsugas, kas izveido relatīvi stabilas jeb tā saucamās klimaksa 

fitocenozes. 

Pioniersugu un koku pamatsugu “dzīves stratēģija” mežos (4. tab.). 

4.tabula 

Koku sugu „dzīves stratēģija” mežos 

Pioniersugas: bērzs, apse, 

baltalksnis u.c. 

Pamatsugas: priede un egle, 

vietumis arī ozols 

Katru gadu bagātīgi ražo sīkas sēklas, kas izplatās 

lielā attālumā 

Bagāta sēklu raža reizi vairākos gados, sēklas 

prāvākas un izplatās ierobežotā attālumā 

Labi atjaunojas veģetatīvi ar atvasēm 
Veģetatīvi neatjaunojas, ozolāju atvasāji 

mazvērtīgi 

Jaunie kociņi atklātās vietās neapsalst 
Jaunos kociņus atklātās vietās bojā sals un salnas 

(izņemot priedi) 

Saulmīļi, pielāgoti asai konkurences cīņai, aug 

straujāk nekā pamatsugas 

Ēncietīgi (izņemot priedi), aug lēnāk nekā 

pionieri un krūmi 

Mežaudze veicina skābā trūda noārdīšanos, 

mikoriza reizēm nav izveidojusies 

Skuju koku mežaudze veicina skāba trūda 

uzkrāšanos, mikoriza labi izveidojusies 

Kokaudze ātri noveco, veido nestabilus 

sekundāros mežus 

Kokaudzes ilgmūžīgas, veido stabilus primāros 

(klimaksa) mežus 

                                                 
65 MK noteikumi Nr.308. Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/247349-meza-atjaunosanas-meza-ieaudzesanas-un-plantaciju-meza-noteikumi 
66 Liepa I. (2003) Sugu maiņa. Sukcesija. No grām.: J. Broka redakcija. Meža enciklopēdija,  I daļa. Rīga, Zelta 

Grauds,  317. -318. lpp. 
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 Meža atjaunošanās gaitā un cīņā ar citām veģetācijas formācijām liela nozīme ir koku 

pioniersugām. Universāla pioniersuga ir bērzs, kas ieviešas gandrīz jebkurā augtenē; apse 

prasīgāka, bet baltalksnis aizņem galvenokārt bijušās aramzemes67. 

Katrā sukcesijā var nodalīt: 

▪ sākumstadiju (mazs populācijas blīvums, vēl nav izveidojušās organismu attiecības 

(koakcijas) un fitocenotiskā vide, un daudz neaizņemtu nišu, maza bioloģiskā 

daudzveidība un produktivitāte, neliels sugu skaits, galvenokārt tās ir pioniersugas, 

kas intensīvi vairojas un izplatās, ar pieticīgām ekoloģiskām vajadzībām);  

▪  sērijveida stadiju (biocenozes nomaina viena otru, veidojot sukcesiju rindu, 

ekosistēmas tiecas uz stacionāru stāvokli, kas vislabāk atbilst attiecīgā klimata un 

augsnes apstākļiem un nodrošina ilgstošu un noturīgu funkcionēšanu);  

▪  beigu stadiju jeb klimaksu68. 

Mežs dabiski var atjaunoties vairākos veidos69, 70: 

▪ ar paaugas kociņiem, kas auga zem vecās audzes pirms tās nociršanas; 

▪ atjaunošanās ar izcirtumos atstāto sēklkoku sēklām; 

▪ izcirtuma apsēšanās ar blakusaudžu sēklām; 

▪ atjaunošanās ar platībā augušo koku celma vai sakņu atvasēm. 

 

Dzīvotspējīgu paaugu visbiežāk veido ēncietīgā egle, arī ošu sējeņi jaunībā ir ēncietīgi un 

spēj veidot dzīvotspējīgu paaugu. Reizēm paaugas grupas vērojamas arī retās priedes 

mežaudzēs, kur sējeņiem pietiekams apgaismojums. Paaugas saglabāšana meža izstrādāšanas 

procesā lietderīga ir tikai tad, ja tās ir pietiekami daudz. 

Zem audzēm, kuru sastāvā ir parastais osis, nereti veidojas bieza ošu paauga. Tā izcirtumos 

„jāatsēdina uz celma”, nogriežot 7-10 cm augstumā virs zemes, lai no celmiņa veidotos spēcīgi 

augoša atvase, kas garumā aug straujāk nekā paaugas kociņš, kas bija zem vecās audzes klāja. 

Meža dabisko atjaunošanos ar sēklām ietekmē vairāki faktori un to mijiedarbība:  
▪ vecās vai mātes audzes sēklu ražas lielums,  

▪ sēklu ražas biežums,  

▪ sēklu kvalitāte, 

▪ sēklu izplatīšanās. Attālums, kurā sēklām iespējams izplatīties. 

Izcirtumu apmežošanās ar blakus audžu sēklām atkarīga no sēklu ražas gada, sēklu lieluma, 

vecās audzes atrašanās vietas, vēja virziena un ātruma. Stiprāks vējš koku sēklas aiznes tālāk, un 

atjaunošanās notiek platākā joslā. Neliela vēja vai bezvēja apstākļos dabiskā atjaunošanās būs 

sliktāka. 

Izcirtumu apsēšanās ar blakus audžu sēklām praktiski nav iespējama ozolam, dižskābardim un 

zirgkastaņai, kam sēklas nokrīt zem mātes koka. Līdz 30 m attālumam sekmīgi atjaunojas liepa, 

osis un kļava. 

Lapegle, priede, vīksna, goba un alkšņi sekmīgi atjaunojas ar sēklām līdz 50 m platā joslā gar 

vecās audzes sienu. Šauros izcirtumos šīs sugas sekmīgi atjaunojas pēc sēklu ražas gadiem. 

Lielos attālumos vējš pārnes bērzu, apšu un vītolu sēklas. Bērzi un apses nodrošina jebkura 

platuma izcirtumu apmežošanos, kas gan ne vienmēr ir lietderīgi no meža audzēšanas viedokļa. 

                                                 
67 Bušs M., Vanags J. (1987) Latvijas meži. Rīga, Avots, 176 lpp. 
68 Liepa I. (2003) Sukcesija. No grām.: J. Broka redakcija. Meža enciklopēdija,  I daļa. Rīga, Zelta Grauds,  

318. lpp. 
69 Autoru kolektīvs (2008) Meža rokasgrāmata. Elektības institūts.VMD 
70 Ošlejs J. (2005) Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. SIA Et Cetera, Rīga, 212 lpp. 
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Atjaunošana ar atstāto sēklkoku sēklām izcirtumos (13.att), kas strauji neaizzeļ, ir 

lietderīga tikai parastajai priedei. Platībās, kurās atstāj sēklkokus, ciršanu izdara pirms sēklu 

izbiršanas, lai tās varētu iesēties augsnē un veiksmīgi sadīgt. Priedes sēklu izbiršana sākas 

martā, bet visintensīvāk notiek aprīlī un maijā. Priedes izcirtumos uz ha jāatstāj 20-30 sēklkoki. 

Tiem jābūt sēklas ražojošiem, labi augošiem kokiem ar taisniem stumbriem un labi attīstītiem 

vainagiem. Mazāk sēklkoku jāatstāj gar pieaugušās audzes sienu, bet tālāk no tās tiem jābūt 

vairāk.  

Priedei sēklu ražas gadi atkārtojas ik pēc 2-4 gadiem, tādēļ gaidāmā sēklu ražas gada rudenī 

vai vēlākais nākamā gada agrā pavasarī ieteicama augsnes virskārtas papildu mineralizēšana ar 

zemsedzes plēsējiem. Dažus gadus pēc platības apsēšanās jāizcērt ieviesušies mīkstie lapu koki 

un jānovāc sēklkoki. Tos nocērt ziemā, tad jaunie kociņi tiek mazāk bojāti. Platības 

apmežošanās laikā jāievēro, vai mežs atjaunojas vienmērīgi. Vajadzības gadījumā tukšās vietas 

apsēj, izmantojot rokas darba rīkus. 

Augsnes virskārtas mineralizēšana ir obligāta augsnēs ar biezu nedzīvās zemsegas slāni 

virs minerālaugsnes, jo, nedzīvās zemsegas slānim izžūstot, sēklas nesaņem mitrumu un nespēj 

dīgt, lai gan to krājumi ir pietiekami normālas mežaudzes izveidošanai. 

 

 
         Zīm. R. Kazāka 

 

13. att. Izcirtuma atjaunošana ar atstāto sēklkoku sēklām:  

A – nesagatavotā augsnē; B – daļēji sagatavotā (vagās) augsnē.                                            

 

Ar sakņu un celma atvasēm (14.att.). Ar sakņu atvasēm sekmīgi dabiski atjaunojas 

parastā apse un baltalksnis, to drīkst pieļaut tikai slapjās kūdras augsnēs, kur meža atjaunošana 

stādot praktiski nav iespējama. 

Plānojot dabisko atjaunošanos, jābūt pārliecībai, ka tā noritēs ātri un ar vēlamo sugu 

sastāvu. Kur platību neatstāj dabiskai atjaunošanai, jāveic meža stādīšana71. 

  

                                                 
71 Mangalis I. (2004) Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Rīga, Et Cetera SIA. 455 lpp. 
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                                                                                                                                                                               Zīm. R. Kazāka 
 

14. att. Mežaudžu atjaunošanās ar sakņu un celma atvasēm: A – parastās apses 

sakņu atvases; B – baltalkšņa sakņu un celma atvases un C – melnalkšņa celma atvases.                                 

 

Darba tabulā vispirms prognozē, kāds veidosies jaunaudzes sastāvs dabiski, bez 

cilvēku darbības. Dabas procesus prognozējot, ņem vērā nocirstās mežaudzes koku sugu maiņu 

likumsakarības. Konkrētās paredzamās jaunaudzes sastāvu salīdzina ar Meža atjaunošanas 

noteikumi72 pielikumā noteiktajām piemērotajām sugām. Attiecīgos meža tipos atjaunošanas 

veicināšanas pasākumi: 

▪ paaugas saudzēšana paredzama visos nogabalos, kur tā uzrādīta nogabala aprakstā un ir 

piemērots meža tips. Paauga obligāti saudzējama nogabalos, kur priedes paaugas koku skaits ir 

lielāks par 3000 vai egles paaugas koku skaits ir lielāks par 2000 uz vienu  ha un to izvietojums 

platībā ir vienmērīgs; 

▪ priedes sēklu koku atstāšana ir paredzama silā, mētrāja, lānā, purvājā, niedrājā; 

▪ parastā oša „atsēdināšana uz celma” ir paredzama gāršā, slapjajā vērī, slapjajā gāršā, platlapju 

ārenī, platlapju kūdrenī, nogabalos, kuros oša paaugas koku skaits ir 1500 uz ha; 

▪ augsnes virskārtas irdināšana jeb mineralizācija ir paredzama, silā, mētrājā, lānā, nogabalos, 

kur paredz priedes sēklu koku atstāšanu; 

▪ bērza segaudzes atstāšana līdz 2000 kokiem uz ha ir paredzama priedes izcirtumos, grīnī, 

slapjajā mētrājā, slapjajā damaksnī, viršu ārenī, mētru ārenī, viršu kūdrenī, mētru kūdrenī. 

Segaudzes bērzi rada labvēlīgākus apstākļus priedes dabiskai atjaunošanai73.  
 

 

 

 

 

 

  

                                                 
72 MK noteikumi Nr.308. Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/247349-meza-atjaunosanas-meza-ieaudzesanas-un-plantaciju-meza-noteikumi 
73 Dreimanis A. (2016) Mežsaimniecības pamati. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža 

fakultāte. Studentu biedrība “Šalkone”. Meža izglītības bibliotēka. 118.-150. lpp. Pieejams: 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf 
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Darba tabula 

Nocirstās mežaudzes 

sastāvs 

Meža 

tips 

Normatīvais mežaudzes 

koku sastāvs 
Prognozētais 

mežaudzes 

sastāvs 

Dabiskās 

atjaunošanās 

veicināšanas 

pasākumi 
tīraudze mistraudze 

10P Mr P – 10P 
Jāatstāj 20 sēklkoki uz 

ha,  rudenī augsni 

daļēji jāsagatavo 

 

7E3B 

 

Dm E, B P+E; E+B 10B+E vai .... –  

5B3A2E 

E paauga 2,5 tūkst. ha-1 

vienm. 

Vrs B, E, A B+E+A 
5B4E1A vai 

.... 
– 

 

10Ba 

 

Gr Ba – 10Ba – 

 

 
     

 

 
     

     
 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 

  



 

41 

 

10. praktiskais darbs      Meža dabiskās atjaunošanās novērtējums 

Darba uzdevumi: 1) jānosaka kociņu skaits meža atjaunošanas pārbaudēs dotajā platībā; 

     2) pēc katra aprēķinātā uzdevuma, secinājumos jāsniedz atbildes uz sekojošiem 

jautājumiem: 

▪ sugu sastāva atbilstība meža tipam (pielikuma 1. tabula); 

▪ kociņu skaita un augstuma atbilstība pēc „MK noteikumiem  Nr.308 „Meža atjaunošanas, meža 

ieaudzēšanas un plantāciju”, kas izdoti saskaņā ar  Meža likuma 25.pantu. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=247349; Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju 

meža noteikumi http://www.likumi.lv/doc.php?id=247349.   

Materiāli un instrumenti: prezentācijas materiāli, likumdošanas normatīvo akti. Pielikuma 1., 4., 5., 8.                       

9.  tabula.  

Praktiskā darba ieskaites jautājumi. 

1. Cik ilgā laikā, atkarībā no meža tipa, pēc cirtes veikšanas mežs atjaunojams? 

2. Kociņu uzskaite atjaunojamā platībā. 

3. Uzskaitīt un raksturot kritērijus, lai mežaudzi atzītu par atjaunotu.  

4. Līdz kuram laikam mežzinim jāveic apmežotās platības kvalitātes pārbaude? 

5. MK „Meža atjaunošanas noteikumi”  

Darba saturs  

Pēc cirtes veikšanas vai citu faktoru ietekmes, ja to dēļ mežaudzes šķērslaukums kļuvis 

mazāks par kritisko šķērslaukumu, atkarībā no meža tipa, mežs atjaunojams šādā termiņā, 

(ieskaitot ciršanas gadu): 
▪ desmit gadu laikā – purvājā (Pv), niedrājā (Nd); dumbrājā (Db); liekņā (Lk); 

▪ piecu gadu laikā – pārējos meža tipos. 

Koku skaita noteikšana meža atjaunošanas pārbaudēs: 
▪ koku skaitu un augstumu nosaka 25 m2 lielos parauglaukumos ar apļa rādiusu 2,82 m;  

▪ parauglaukumus izvieto vienmērīgi uz nogabala garākās diagonāles vai abām diagonālēm; 

▪ katrā parauglaukumā nosaka kociņu vidējo augstumu un skaitu pa sugām, koku skaitu uz vienu 

hektāru aprēķina, reizinot vidējo koku skaitu uzskaitītajos parauglaukumos ar 400. 

Atjaunotajai mežaudzei ir jābūt koptai, 50 cm rādiusā ap jaunās mežaudzes ieaugušiem 

kokiem zālaugu un konkurējošo koku augstums nedrīkst pārsniegt ¾ no šo koku augstuma. 

Pārbaudēs uzskaita tikai koptos kociņus. 

Mežaudzi atzīst par atjaunotu, ja tā atbilst šādiem kritērijiem: 
▪ sugu sastāvs atbilst meža tipam (MT); 

▪ minimālais atjaunotās mežaudzes koku augstums skuju kokiem ir 0,1 m, lapu kokiem – 0,2 m, 

vērī un gāršā lapu kokiem – 0,5 m, un kociņu izvietojums ir vienmērīgs; 

▪ atjaunotajā platībā ieaugušo un kopto koku skaits atkarībā no valdošās koku sugas74. 

Ja kociņu skaits, atkarībā no valdošās sugas, pārsniedz pieļaujamo maksimālo skaitu uz 

hektāru, tie ir jāizretina, izcērtot mazvērtīgākos un saglabājot labākos. 

Maksimālā platība, kurā nav iespējama mežaudzes atjaunošana (treilēšanas vai pievešanas 

ceļi), nedrīkst pārsniegt 20% no kopējās atjaunojamās platības. Kokus neuzskaita uz treilēšanas 

un pievešanas ceļiem, arī tērcēs un pārmitrās vietās72. 
 

Lai mežaudzi atzītu par ieaudzētu, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par Meža valsts reģistra informācijas apriti, iesniedz Valsts meža 

dienestā pārskatu par meža ieaudzēšanu. 

                                                 
74 MK noteikumiem  Nr.308. Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju. Pieejams:  

https://likumi.lv/ta/id/247349-meza-atjaunosanas-meza-ieaudzesanas-un-plantaciju-meza-noteikumi 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=2825
http://www.likumi.lv/doc.php?id=247349
http://www.likumi.lv/doc.php?id=247349
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Valsts meža dienests mēneša laikā pēc pārskata saņemšanas par meža ieaudzēšanu vai 

ieaudzētās jaunaudzes kopšanu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un 

Meža valsts reģistra informācijas apriti, pārbauda pārskatā norādītās informācijas atbilstību 

šajos noteikumos minētajiem kritērijiem un prasībām un pieņem lēmumu, ar kuru mežaudzi 

atzīst par ieaudzētu vai koptu.  

Izlases veidā Valsts meža dienests pārskatā norādīto informāciju pārbauda dabā. 

Mežaudzi reģistrē kā stādītu vai sētu, ja stādīto vai sēto koku skaits pārsniedz 50 % no 

likumdošanā norādītā: priedei – 3000 koku uz ha; ozolam, osim, vīksnai, gobai, kļavai, 

dižskābardim un skābardim – 1500 koku uz hektāru; pārējām koku sugām – 2000 koku uz 

hektāru (ja melnalksnis atjaunojas ar celma atvasēm, pie viena celma uzskaita ne vairāk kā 

četras atvases). Ieaugušo koku izvietojums ir vienmērīgs (5.tab.).   

Maksimālā platība, kurā mežaudze nav atjaunota, nedrīkst būt lielāka par 20 procentiem no 

kopējās atjaunojamās platības. Kokus neuzskaita treilēšanas un pievešanas ceļos, kā arī tērcēs 

un mikroieplakās. 

Ja mežaudzi neatzīst par atjaunotu, tad īpašniekam jāveic visi nepieciešamie darbi 

mežaudzes kvalitātes uzlabošanai. 

5.tabula 

Vidējais attālums starp kokiem atkarībā no audzes koku skaita (gab. ha-1)75 

 
 

Koku skaits,  

gab. ha-1 

 

 

Vidējais attālums,  

m 

 

Koku skaits,  

gab. ha-1 

 

Vidējais attālums,  

m 

300 5,8 1500 2,6 

400 5,0 1600 2,5 

500 4,5 1700 2, 4 

600 4,1 1800 2,4 

700 3,8 1900 2,3 

800 3,5 2000 2,2 

900 3,3 2500 2,0 

1000 3,3 3000 1,8 

1100 3,0 3500 1,7 

1200 2,9 4000 1,6 

1300 2,8 4500 1,5 

1400 2,7 5000 1,4 

 

Ja abiotisku vai biotisku faktoru ietekmē vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dabas 

aizsardzību, kuros ir noteikti ierobežojumi meža atjaunošanai un kopšanai, nav iespējams 

izpildīt šo noteikumu prasības, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz Meža dienestā 

iesniegumu. Pamatojoties uz minēto iesniegumu un gūtajiem rezultātiem, pēc platības 

pārbaudes dabā, dienests nosaka atšķirīgus nosacījumus meža atjaunošanai vai atjaunotās 

jaunaudzes kopšanai. 
 

                                                 
75 Dreimanis A. (2016). Mežsaimniecības pamati. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža 

fakultāte. Studentu biedrība “Šalkone”. Meža izglītības bibliotēka. 136.-150. lpp. Pieejams: 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf 
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1.uzdevums: šaurlapju ārenī (As) 0,2 ha platībā 4 parauglaukumos ir uzskaitīti izkopti dzīvotspējīgi 

kociņi, kuru vidējais augstums skuju kokiem pārsniedz 0,1 m, bet lapu kokiem – 0,2 m (vidējais 

augstums 0,4 m). 

Parauglaukuma 

№ 

Kociņu skaits Kociņu skaits,  

gab. ha-1 

Jaunās mežaudzes sugu 

sastāvs egle bērzs apse 

1.    

........................ ......................... 

2.    

3.    

4.    

Kopā    

Vidēji    

Uz ha (*400)    

Secinājumi  

Vai platību var uzskatīt par atjaunotu, vai sugu sastāvs atbilst meža tipam, vai izkopto kociņu skaits un 

augstums ir pietiekams, un, ja nē, tad cik un kas jāveic īpašniekam vai apsaimniekotājam? Kāds ir kociņu 

izvietojums (vienmērīgs, grupveida)? Vai atjaunotā mežaudze ir izkopta? 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

2. uzdevums: damaksnī (Dm) 1,4 ha platībā 6 parauglaukumos ir uzskaitīti dzīvotspējīgi kociņi, kuru 

vidējais augstums skuju kokiem pārsniedz 0,1 m, bet lapu kokiem – 0,2 m (vidējais augstums 0,3 m). 

Parauglaukuma 

№ 

Kociņu skaits 
Kociņu skaits,  

gab. ha-1 

Jaunās mežaudzes sugu 

sastāvs priede egle bērzs 

1.    

.................. .......................... 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Kopā    

Vidēji    

Uz 1ha (*400)    

Secinājumi 

Vai platību var uzskatīt par atjaunotu, vai sugu sastāvs atbilst meža tipam, vai izkopto kociņu skaits un augstums 

ir pietiekams, un, ja nē, tad cik un kas jāveic īpašniekam vai apsaimniekotājam? Kāds ir kociņu izvietojums 

(vienmērīgs, grupveida)? Vai atjaunotā mežaudze ir izkopta? 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
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3.uzdevums: šaurlapju kūdrenī (Ks) 1,8 ha platībā 6 parauglaukumos ir uzskaitīti izkopti dzīvotspējīgi kociņi, 

kuru vidējais augstums skuju kokiem pārsniedz 0,1 m, bet lapu kokiem – 0,2 m (vidējais augstums 0,3 m). 
Parauglaukuma 

№ 

Kociņu skaits Kociņu skaits,  

gab. ha-1 

Jaunās mežaudzes sugu 

sastāvs priede bērzs 

1.   

.................... .......................... 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Kopā   

Vidēji   

Uz 1ha (*400)   

 

Secinājumi  

Vai platību var uzskatīt par atjaunotu, vai sugu sastāvs atbilst meža tipam, vai izkopto kociņu skaits un 

augstums ir pietiekams, un, ja nē, tad cik un kas jāveic īpašniekam vai apsaimniekotājam? Kāds ir kociņu 

izvietojums (vienmērīgs, grupveida)? Vai atjaunotā mežaudze ir izkopta? 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 ......................................................................................................................................................  
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11. praktiskais darbs                       Atjaunoto mežaudžu kopšana 

 

Darba uzdevumi:  

1) dotajām mežaudzēm, izmantojot MK noteikumu prasības, darba tabulā jāieraksta audzējamās 

sugas atkarībā no meža tipa un koku skaits – minimālais, kritiskais un maksimālais; 

2) darba tabulā jānosaka sastāvs un vidējie attālumi starp paliekošajiem kokiem pēc cirtes. 

Materiāli un instrumenti prezentācijas materiāli, likumdošanas normatīvo aktu tabulas, pielikuma 

1., 4., 5., 8., 9. un 12. tabulu. Jāiepazīstas ar likumdošanas normatīvajiem aktiem: Meža likums. 

https://likumi.lv/doc.php?id=2825; MK noteikumiem Nr.308. Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas 

un plantāciju meža noteikumi. https://likumi.lv/doc.php?id=247349; MK noteikumiem Nr.384. Meža 

inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi. https://likumi.lv/ta/id/283091-

meza-inventarizacijas-un-meza-valsts-registra-informacijas-aprites-noteikumi (pēc Nmin.).  

Praktiskā darba ieskaites jautājumi. 
1. Atjaunoto mežaudžu kopšanas cirtes uzdevums. 

2. Meža kopšanas cirtes nozīme. 

3. Kvalitātes prasības jaunaudžu kopšanā. 

4. Dabas aizsardzības prasības kopšanas laikā. 

5. Visparējās prasības, kopjot skuju koku un lapu koku audzes. 

Darba saturs 

Kopšanas uzdevums jaunaudžu vecumā ir izveidot vajadzīgo audzes koku sugu sastāvu ar 

noteiktu koku skaitu platības vienībā, izcērtot traucējošās koku un krūmu sugas. Veicot 

jaunaudžu kopšanu, jācenšas panākt vienmērīgu koku izvietojumu. 

Meža vērtība atkarīga no kopšanas. Kopjot iespējams saīsināt meža izaudzēšanas laiku 

vismaz par 10% no pašreiz spēkā esošā pieaugušo audžu ciršanas vecuma. 

Pareizi kopjot, audzes mūžā var iegūt vairāk nekā divas reizes vairāk koksnes, līdz ar to 

lielākus ienākumus nekā nekoptā mežā. Atkarībā no dažādiem apstākļiem, jaunaudze jākopj 1-

3 reizes. Jāsaprot, ka atjaunoto mežaudžu kopšana uzreiz nedos ienākumus. Pirmā atdeve no 

jaunaudžu kopšanas būs pēc 20-30 gadiem, kad kopšanas cirtēs jau varēs iegūt papīrmalku. 

Jaunaudžu kopšana jāiesāk, tikko kļūst manāma pārējo koku sugu negatīvā ietekme uz 

galveno sugu augšanu, kā arī savstarpēja konkurence pamatsugas kociņu starpā – līdz 10 gadu 

vecumam. Līdzko kociņu vainagi sāk saslēgties, tā sākas to savstarpējā cīņa – galvenokārt 

gaismas dēļ. 

▪ Viena vecuma antropogēnajos (mākslīgajos) apmežojumos šī cīņa sākas vienmērīgi visā 

apmežojuma platībā. 

▪ Dabiskajos apmežojumos – atsevišķās biezākajās vietās. 

▪ Mistrotās jaunaudzēs, kas sastāv no koku sugām ar dažādu augšanas ātrumu, kociņu 

augšanā virsroku iegūst jaunībā ātrāk augošās mīksto lapu koku sugas. 

Kvalitātes prasības jaunaudžu kopšanā 

1. Izpildes laiks. 

▪ Kopšanu līdz 10 gadiem vecās priedes mežaudzēs un lapu koku mežaudzēs un 20 gadu vecās 

egles audzēs  nedrīkst izpildīt no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam. 

▪ Kopšana ar mērķi samazināt nevēlamo lapu koku sugu konkurenci izpildāma vasaras otrajā pusē 

(sākot no jūlija mēneša), rudenī un ziemā, ja pieļauj laika apstākļi. 

▪ Pamatsugas retināšana uzsākama ne ātrāk kā pie vidējā jaunaudzes augstuma 1,5 m, bet ne vēlāk 

kā desmitajā kalendāra gadā pēc mežaudzes atzīšanas par atjaunotu, ja mežaudzes valdošās sugas 

koki ir skuju koki, savukārt ne vēlāk kā piektajā kalendāra gadā pēc mežaudzes atzīšanas 

par atjaunotu, ja mežaudzes valdošās sugas koki ir lapu koki. 

 

https://likumi.lv/doc.php?id=2825
https://likumi.lv/doc.php?id=247349
https://likumi.lv/ta/id/283091-meza-inventarizacijas-un-meza-valsts-registra-informacijas-aprites-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/283091-meza-inventarizacijas-un-meza-valsts-registra-informacijas-aprites-noteikumi
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2. Dabas aizsardzības prasības jaunaudžu kopšanā. 
▪ Veicot kopšanu, jāsaglabā visas mežābeles un kadiķi, kā arī blīgznas, apjomos, kas netraucē 

mežaudzes augšanu. Blīgznas jācenšas saglabāt mežmalās, robežjoslās ar nemeža zemēm. 

▪ Pārējās pameža sugas jāsaglabā, ja tās netraucē galvenās sugas koku augšanu. 

3. Vispārīgās prasības, kopjot skuju koku jaunaudzes. 
▪ Jaunaudzes vietās, kur skuju koki nav ieviesušies vai ieauguši, nav pieļaujama pilnīgi visu lapu 

koku izciršana, bet izretināmas lapu koku grupas. 

▪ Meža dzīvnieku apdraudētos meža nogabalos kopšanas cirtēs izmantojams izcērtamo koku 

aizlaušanas paņēmiens, radot mākslīgu pielūžņojumu. 

▪ Skuju koku jaunaudzēs jāizcērt mehāniski bojātie koki, koki ar liela izmēra sasveķojumiem uz 

stumbra, vairākām galotnēm, padēliem vai citiem morfoloģiskajiem defektiem. 

▪ Pēc sastāva kopšanas, ja pieļauj augšanas apstākļi, un pirms kopšanas ir pietiekošs lapu koku 

skaits, lapu koku piemistrojums audzes sastāvā jāsaglabā 5-10% apjomā no audzes sastāva. 

4. Vispārējās prasības, kopjot lapu koku jaunaudzes 

▪ Ar kopšanu jācenšas uzlabot nākošās audzes kvalitāti, sekojot koku morfoloģiskajām 

pazīmēm. 

▪ Ja sugu sastāvs visā jaunaudzes platībā nav vienmērīgs, izmantojot kopšanu, jāveicina 

atsevišķu sugu biogrupu veidošana. 

▪ Dažāda sugu sastāva lapu koku jaunaudzēs ar sastāva kopšanu prioritāti jācenšas izveidot 

bērzu un cieto lapu koku mežaudzes. Vienlaikus apses un baltalkšņa izciršana pieļaujama 

vienīgi tad, ja jaunaudzē ir skaidri saskatāms pietiekošs skaits vismaz vienu m augstu 

bērzu un cieto lapu koku. Pārējos gadījumos apšu un baltalkšņu atvases jāretina. 

▪ Ja jaunaudzē ir melnalkšņa, parastā oša vai citu koku sugu celmu atvašu „ligzdas”, tās 

jāizretina, atstājot ne vairāk par 3 atvasēm pie celma. 

Lapu koku jaunaudžu sastāva veidošanu mežaudzēs nevajag veikt pavasarī, jo kociņiem visas 

barības vielas ir koncentrētas saknēs un no nocirsto kociņu celmiņiem strauji saaug atkal jaunas 

atvases. Lapu koku izciršanu ieteicams veikt vasaras vidū (jūlijā-augustā) vecā mēnesī. Šajā laikā 

lapu koki dos vismazāk atvašu. Vasarā, kad koki salapojuši, visvieglāk arī pazīt koku sugas. 

Skuju koku jaunaudžu sastāva veidošanu mežaudzēs vislabāk veikt rudenī, oktobrī-

novembrī, jo sniegs ziemā piespiedīs nocirstos kociņus pie zemes, kas veicinās to ātrāku 

satrūdēšanu un uzlabos ugunsdrošību mežā. Nocirstos kociņus vajag kārtot vienā virzienā, lai 

tie labāk piegulētu zemei 76 (6. tab.) 

6.tabula 

Ieaugušo un kopto kociņu skaits atkarībā no koku augstuma 

Koku 

augstums, m 

Koku skaits* 

priede egle bērzs, liepa, melnalksnis, apse 

min. maks. min. maks. min. maks. 

2 2200 

4000 

1600 

3200 

1500 

3200 

3 2000 1600 1300 

4 1700 1500 1300 

5 1500 1400 1300 

6 1400 1300 1300 

Ozola, oša, vīksnas, gobas, kļavas, dižskābarža un skābarža minimālais skaits ir 1500 koku uz ha 

                                                 
76 Dreimanis A. (2016). Mežsaimniecības pamati. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža 

fakultāte. Studentu biedrība “Šalkone”. Meža izglītības bibliotēka. 154.-176. lpp.  

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf 
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*Maksimālais koku skaits netiek ierobežots:  

▪ purvājā, niedrājā, dumbrājā un liekņā; 

▪ mežaudzēs, kurās valdošā koku suga ir baltalksnis, apse, vītols vai blīgzna; 

▪ mežaudzēs, kuras kopj, atbrīvojot augšanas telpu vismaz 2 m  rādiusā ne mazāk kā 500 nākotnes 

kokiem uz ha (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 

apstākļiem); 

▪ 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. 

Darba tabula 

M
ež

a 
ti

p
s 

B
o
n
it

āt
e 

H
v
id

.,
 m

 

Audzes pirms 

      cirtes 
         MK noteikumu prasības 

Audzes 

sastāvs pēc 

cirtes 

V
id

ēj
ai

s 
at

tā
lu

m
s 

  
 

st
ar

p
 k

o
k
ie

m
 

Audzes 

sastāvs 
  

 b
ie

zī
b
a 

au
d

zē
ja

m
ās

 

k
o
k

u
 s

u
g
as

 koku skaits 

min. krit. maks. 

Gr I 4 7B2E1A 8 B, E, A 1300 800 3200 7B3EatsA 2,8 

Ln II 2 8P2E+B 9 
P,E 

2.st. 
2200 1000 4000 9P1E 2,1 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Piemērs 

Vidējais attālums  (Lvid.) starp kokiem ir aprēķināms šādi: 

 1 ha = 10000 m2;     

 minimālais koku skaits,  N = 1300 gab. ha-1; 

 vidējais attālums starp kokiem, 𝐿𝑣𝑖𝑑. = √
10000

1300
= 𝟐, 𝟖 𝒎 
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12. praktiskais darbs      Apsaimniekošanas veida izvēle 
   
Darba uzdevumi: priedes, egles, oša, bērza un liepas, alkšņu un apses mežaudžu apsaimniekošanas 

veida izvēles grafiskais attēlojums, izmantojot mežaudzes vidējo augstumu un Gmin. 

un Gkrit. šķērslaukumu. 

Materiāli un instrumenti: prezentācijas materiāli, pielikuma 6. tabula. 

Praktiskā darba ieskaites jautājumi. 

1. Kas ir kopšanas un sanitārā cirte? 

2. Kuros gadījumos veic kopšanas cirti? 

3. Kuros gadījumos ir nepieciešams Valsts meža dienesta sanitārais atzinums? 

4. Kuri faktori jāņem vērā, veicot kopšanas cirti? 

5. Kuri faktori ietekmē kopšanas cirti mežaudzē? 

6. Mežaudžu kopšanas ciršu pozitīvās iezīmes. 

 

Darba saturs  

Kopšanas cirte ir mežaudzes sastāva, krājas, kā arī ainavas veidošana paliekošās mežaudzes 

koku augšanas apstākļu un mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošanai.  

Sanitārā cirte ir sanitārā stāvokļa uzlabošana mežaudzē, tas ir, meža slimību, kaitēkļu, 

dzīvnieku vai citādi bojāto, sauso, vēja gāzto un lauzto koku izciršana. 

Kopšanas cirti veic tajos gadījumos, ja mežaudzes faktiskais šķērslaukums (Gfakt.) ir lielāks par 

mežaudzes pirmā stāva koku minimālo šķērslaukumu (Gmin.). 

Kopšanas cirtes rezultātā mežaudzes šķērslaukums nedrīkst kļūt mazāks par minimālo 

šķērslaukumu. 

Ja pirms kopšanas cirtes uzsākšanas ir paredzams, ka mežaudzes šķērslaukums būs mazāks par 

minimālo šķērslaukumu, bet nebūs mazāks par kritisko šķērslaukumu, šos kokus izcērt sanitārajā 

cirtē. 

Ja pirms kopšanas cirtes uzsākšanas ir paredzams, ka mežaudzes šķērslaukums būs mazāks par 

kritisko šķērslaukumu, tad mežaudzi nocērt cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma 

saņemšanas. 

Mežaudžu izvēle kopšanas cirtēm jāizvērtē pēc sekojošiem faktoriem77: 
▪ kopšanas nepieciešamība, kuru vispirms var noteikt pēc meža inventarizācijas datiem, kā arī 

reāli apskatot audzes dabā; 

▪ audzes sanitārais stāvoklis, kuru izvērtējot, var pateikt, vai to var uzlabot ar kopšanas cirti 

vai sanitāro cirti; 

▪ kopšanas cirtes īstermiņā var dot peļņu, iegūstot sortimentus, vai arī nest tikai zaudējumus; 

▪ ilgtermiņa mežistrādes līgumu platībās būtu nepieciešams kopšanas cirtes koncentrēt, tas ir,  

nekopt mazus meža nogabalus izkliedēti, bet censties izkopt lielāku platību vienuviet; 

▪ vietās ar lielu rekreatīvo slodzi uzmanība jāpievērš ainavas plānošanai (ainavu kopšanas 

cirtes). 

Kopšanas cirtes veikšanu mežaudzēs ietekmē: 
▪ koku sugas bioloģiskās īpašības, 

▪ konkrētā īpatņa genotips, 

▪ audzes biezība,  

▪ koku izvietojums audzē, 

▪ galvenie augšanas resursi (gaisma, ūdens, barības vielas). 

Kopšanas cirtes (15. att.): 

                                                 
77 Dreimanis A. (2016). Mežsaimniecības pamati. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža 

fakultāte. Studentu biedrība “Šalkone”. Meža izglītības bibliotēka. 154.-164. lpp. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf 
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▪    uzlabo apgaismojuma apstākļus, 

▪    veicina fotosintēzi, 

▪    palielina koksnes pieaugumu, 

▪    izmaina audzes siltuma režīmu (audzes izretināšana mistrotās lapu koku-egles audzēs vidējo  

gaisa temperatūru palielina par 0,8° C, bet koku sakņu zonā – par 1° C); 

▪    samazina gaisa relatīvo mitrumu (par 4%). 

 

 
                                              Zīm. R. Kazāka 

 

15.att. Jaunaudžu kopšanas cirte skuju un lapu koku mistraudzē.                                   

 

“Aizlaušanas metodi” (16. att.) pielieto  skuju un lapu koku vai skuju koku jaunaudzēs, 

kur pamatsugas augšanu traucē lapu koku sugas. Nolauztās koku galotnes sakalst un 

rada mežaudzē nesakārtotību, kas daļēji atbaida pārnadžus78. 

 

 
                                              Zīm. R. Kazāka 

 

16. att. Jaunaudžu kopšana cirte ar “aizlaušanas metodi” skuju koku un lapu 

koku mistraudzē. 

 

Apsaimniekošanas veida grafiskajā attēlā horizontālajā virzienā jāatliek koku augstums 

un vertikālā virzienā šķērslaukums, jāuzzīmē divas līknes Gkrit. un Gmin. (izmantojot 

likumdošanas normatīvos aktus ), jāiekrāso tā grafiskās zonas daļa, kas atrodas starp Gkrit. un 

                                                 
78 Dreimanis A. (2016). Mežsaimniecības pamati. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža 

fakultāte. Studentu biedrība “Šalkone”. Meža izglītības bibliotēka. 177.-190. lpp.  

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf 
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Gmin.. Grafiskajā daļā jānorāda, līdz kurai līknei veicama kopšanas cirte, sanitārā cirte un cirte 

pēc VMD sanitārā atzinuma saņemšanas.  

 

Parastās priedes mežaudžu apsaimniekošanas veida grafiskais attēls 

G(m2) 

 

 

                       
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Parastās egles mežaudžu apsaimniekošanas veida grafiskais attēls 

G(m2) 

 

 

                       
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Secinājumi 

Kādas atšķirības var saskatīt priedes un egles apsaimniekošanas veida grafiskajos attēlos? 

  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Bērza un parastās liepas mežaudžu apsaimniekošanas veida grafiskais attēls 

G(m2) 

 

 

                       

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Parastās apses un alkšņu mežaudžu apsaimniekošanas veida grafiskais attēls 

G(m2) 

 

 

                       

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Secinājumi 
Kādas atšķirības var saskatīt bērzu-liepas un apses-alkšņu apsaimniekošanas veida grafiskajos attēlos? 

Izskaidrot atšķirības starp skuju koku un lapu koku apsaimniekošanas veida grafiskajiem attēliem?  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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13. praktiskais darbs  Kopšanas cirtes intensitātes noteikšana 

Darba uzdevumi:  1) noteikt dotajai audzei faktisko šķērslaukumu; 
2) noteikt dotajām mežaudzēm izcērtāmo audzes šķērslaukumu, krāju un 

kopšanas cirtes intensitāti. 

Materiāli un instrumenti: prezentācijas materiāli, pielikuma 1., 3., 6., 7., 8., 10. un 12. tabula. 

Praktiskā darba ieskaites jautājumi. 
1. Kopšanas (krājas) cirtes galvenais uzdevums. 

2. Koku iedalījums mežaudzēs trīs kategorijās. 

3. Mežaudžu šķērslaukuma noteikšanas veidi. 

4. Aprēķināt mežaudzes biezību, izcērtamo šķērslaukunu, krāju un kopšanas cirtes intensitāti. 

Darba saturs  

Kopšanas cirtes galvenais uzdevums ir uzlabot paliekošās mežaudzes koku sugu 

sastāvu, augšanas apstākļus un mežaudzes veselības stāvokli. Kvalitatīvs un augstvērtīgs mežs 

sākas no pareizi un rūpīgi koptas jaunaudzes. Jaunaudzēs veikti mērķtiecīgi plānoti kopšanas darbi, 

kas nodrošinās kvalitatīvu, produktīvu, atbilstoša sastāva un dzīvotspējīgu nākotnes mežu. 

Meža kopšanas cirtēs koku pietiekami precīzai un saprotamai raksturošanai izmanto 

kādu no koku klasifikācijām. Katrā kopjamā audzē jānosaka, kāda būs galvenā koku suga, kuru 

audzēs šajā nogabalā, kā arī audzes sastāvs un forma. Galveno sugu nosaka atbilstoši meža 

tipam. 

Veicot kopšanas cirti, kopjamo audžu kokus iedala trijās kategorijās: labākie koki, 

palīgkoki jeb derīgie koki un izcērtamie koki. 

Labākos kokus izvēlas no saglabājamo koku sugu I – III augšanas klases īpatņiem. 

Tiem jābūt veseliem, taisniem, bez mehāniskiem bojājumiem un slimību pazīmēm. Koku 

vainagiem jābūt simetriskiem, ar tumši zaļām veselīgām skujām vai lapām. 

Palīgkoku kategoriju veido galveno sugu īpatņi, kā arī citu sugu koki un krūmi, kas 

veicina labāko koku augšanu un atzarošanos, aizsargā tos pret nelabvēlīgiem vides faktoriem 

(salnām) un nodrošina normālus dzīves apstākļus meža derīgajai faunai. Palīgkoku kategorijā 

ietilpst arī dobumainie koki, kurus var izmantot putni, sikspārņi. Palīgkoki atrodas audzes 

pakļautajā daļā vai arī veido audzes II stāvu un pamežu. 

Izcērtamo koku kategorijā iekļaujami:  
▪ koki, kas kavē labāko koku augšanu, tos apēnojot un nomācot; 

▪ nokaltušie un kalstošie, kaitēkļu un slimību skartie koki, vējgāztie un vējlauztie koki, 

no kuriem var iegūt likvīdos sortimentus; 

▪ koki, kam slikta stumbra un vainaga forma, tāpēc var ciest vējgāzēs un snieglauzēs; 

▪ koki ar vairākām galotnēm un pārāk zaraini koki. 

Izcērtamie koki var atrasties visos stāvos un var būt visu augšanas klašu pārstāvji. Kopšanas 

cirtēs nedrīkst izcirst kokus ar informatīvo nozīmi un dekoratīvām stumbra vai zarojuma 

īpašībām. Tie uzlabo meža ainavisko vērtību rekreatīvajos mežos79. 

Kopšanas cirti veic tajos gadījumos, ja mežaudzes faktiskais šķērslaukums (Gfakt.) ir 

lielāks par mežaudzes pirmā stāva augošo koku minimālo šķērslaukumu (Gmin.). 

Kopšanas cirtes rezultātā mežaudzes šķērslaukums nedrīkst kļūt mazāks par minimālo 

šķērslaukumu. 

Par audzes šķērslaukumu sauc viena hektāra platībā augošu koku stumbru 

šķērslaukumu summu (m2) 1,3 augstumā no sakņu kakla.  

                                                 
79 Dreimanis A. (2016). Mežsaimniecības pamati. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža 

fakultāte. Studentu biedrība “Šalkone”. Meža izglītības bibliotēka. 177.-190. lpp.  

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf 
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Audzes šķērslaukums raksturo, cik lielu platību no konkrētā zemes gabala aizņem 

koki ar saviem stumbriem, kā konkrētajā audzē tiek izmantota augšanas telpa. 

Audzes šķērslaukumu var noteikt vairākos veidos: 

➢ izmērot caurmēru virs sakņu kakla 1,3 m augstumā visiem audzes kokiem; 

Audzes šķērslaukuma noteikšanai lietojot formulu:   

∑G= g1n1+g2n2+...+gnnn, 

 Kur g1 – viena koka šķērslaukums n-tajā caurmēra pakāpē (m2); 

 n1 – koku skaits šajās caurmēra pakāpēs (gab.)80. 

Darba tabula 

Caurmēra 

pakāpe,  

cm 

Viena koka81 

šķērslaukums, g, 

m2 

Koku skaits,  

gab. 

Visu koku 

šķērslaukums 

dotajā c.p.,  

m2 

Audzes faktiskais 

šķērslaukums,  

m2 

16 0,0201 15 0,0201*15=... 

................... 

20 0,0314 38 1,1932 

24 0,0452 49  

28 0,0616 77  

32 0,0804 67  

36 0,1018 52  

40 0,1257 27  

44 0,1521 7  

48 0,1810 5  

52 0,2124 5  

KOPĀ: -  342  

➢ parauglaukumu metode. 

Caurmēra mērīšana visiem kokiem prasa ļoti daudz laika, tādēļ daudz ērtāk ir noteikt audzes 

šķērslaukumu atsevišķās vietās, t.i., ( 7.tab.) parauglaukumos (Skudra, 2003; Liepa, 2018). 

7.tabula 

Mērījumu punktu (parauglaukumu) skaits atkarīgs no mežaudzes platības78 

Mežaudzes platība (ha) Mērījumu punktu skaits 

≤ 1,0 4 

1,1 – 2,0 6 

2,1 – 3,0 7 

3,1 – 4,0 9 

4,1 – 5,0 11 

5,1 – 6,0 12 

6,1 – 7,0 13 

7,1 – 8,0 14 

8,1 –  10,0 15 

10,1 – 15,0 16 

> 15,0 17 

                                                 
80 Liepa I (2018) Meža taksācija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu 

biedrība “Šalkone”. Meža izglītības bibliotēka. 108.-110. lpp. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/meza_taksacija_PRINT.pdf 
81 MK noteikumi Nr.935. Noteikumi par koku ciršanu mežā. https://m.likumi.lv/doc.php?id=253760 
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Piemērs: ar Biterliha metodi noteikt audzei 10P60 šķērslaukumu, ja tās platība ir 1,0 ha. 

Gfakt.= (G1+G2+G3+G4) / N, kur 

G1, G2 utt. – noteikta parauglaukuma šķērslaukums, m2; 

N – mērījumu punktu (parauglaukumu) skaits noteiktajā platībā. 

 

Darba tabula 

Mērījuma punktu Šķērslaukums stāvpunktā, m2 Audzes faktiskais šķērslaukums, m2 

1. 27 

............ 
2. 23 

3. 25 

4. 29 

Audzes šķērslaukums tiek mērīts atsevišķās, audzei raksturīgās vietās, un mērījumu rezultātu 

iegūtā vidējā vērtība tiek attiecināta uz visu audzi. Viena no populārajakām metodēm ir 

austriešu mežsaimniecības inženiera Valtera Biterliha 1948. gadā ieteiktais šķērslaukuma 

noteikšanas princips (17. att.).  

 

17.att. Biterliha plāksnīte ar aukliņu un koku uzskaitīšanas princips ar Biterliha metodi. 
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Saskaņā ar V. Biterliha metodi, audzes šķērslaukumu nosaka, vizējot no konkrētas vietas 

(parauglaukuma centra) uz visiem apkārtējiem kokiem 1,3 m augstumā veicot pilnu apgriezienu 

(3600). Vizēšanai izmanto instrumentu, ko sauc par Biterliha lineālu82. 

Audzes šķērslaukumu nosaka80: 

• katram audzes stāvam atsevišķi; 

• vizējot uz kādu koku, nedrīkst mainīt savu pozīciju attiecībā pret parauglaukuma centru; 

• nosakot šķērslaukumu, jāpārliecinās, vai koki nav izvietojušies viens aiz otra un vai tiek uzskaitīti 

visi atbilstoša resnuma koki; 

• ja nepieciešams pārliecināties, vai pareizi uzskaitīti koki, nosakot šķērslaukumu, jāizmēra 

attālums no parauglaukluma centra līdz kokam un koka caurmērs. 

Ja izmērītais attālums metros ir mazāks par pusi no koka caurmēra centimetros, tad šāds koks uzskaitāms                   

kā  1 m2. 

Ja izmērītais attālums ir vienāds ar pusi no koka caurmēra, tad šāds koks uzskaitāms par 0,5 m2. 

Ja izmērītais attālums lielāks par pusi no koka caurmēra, tad šādu koku neuzskaita. 

Kopšanas cirte – atļauta gadījumos, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par minimālo 

šķērslaukumu.  

Minimālais šķērslaukums ir tāda audzes šķērslaukuma skaitliskā vērtība, kāda nepieciešama, 

lai vispār būtu iespējama turpmāka mežaudzes produktīva attīstība.  

Tā skaitliskā vērtība atkarīga no koku sugas un koku augstuma. 

Kopšanas cirtes rezultātā mežaudzes šķērslaukums nedrīkst būt mazāks par 

minimālo šķērslaukumu. 

Cirtes intensitāte (lat. intensio spriegums) – kopšanas cirtē izcirstās krājas attiecība pret 

kokaudzes krāju pirms ciršanas (procentos).  

Tā atkarīga no: 

▪ kokaudzes sastāva; 

▪ vecuma; 

▪ krājas; 

▪ galvenās sugas bioloģiskajām īpatnībām; 

▪ meža tipa; 

▪ audzes apsaimniekošanas mežsaimnieciskā mērķa. 

Izšķir: 

▪ vāju, ja izcērt līdz 15% no krājas; 

▪ vidēju, ja izcērt līdz 25% - 35% no krājas; 

▪ ļoti stipru, ja ciršana pārsniedz 35% no krājas.  

No kopšanas ciršu intensitātes ir atkarīgs kopšanas cirtes atkārtošanas laiks, tas ir, jo 

stiprāka kopšanas cirtes intensitāte, jo garāks periods starp kopšanas cirtēm, un otrādi. 

 

Darba tabulā kopšanas cirtes kritērijs mežaudzēs, kuru vidējais augstums ir 12 un vairāk 

metru, ir audzes šķērslaukums pēc cirtes. Mežaudzes šķērslaukumu nosaka tieši, izmantojot 

metodes, kas nodrošina mērīšanas precizitāti ar kļūdu ± 10% ietvaros. 

                                                 
82 Liepa I (2018) Meža taksācija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu 

biedrība “Šalkone”. Meža izglītības bibliotēka. 108.-110. lpp. 

http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/meza_taksacija_PRINT.pdf 
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Mežaudžu kritisko un minimālo šķērslaukumu nosaka pēc „Koku ciršanas noteikumu 

meža zemēs” pielikuma tabulas. 

Kopšanas ciršu projektēšanai, kuru kritērijs ir tieši nosakāmais audzes šķērslaukums, 

izvēlas meža nogabalus, kuros vidējais augstums ir 12 un vairāk metru, mežaudzes biezība ir 

vismaz 7, un kopšanas cirtes nav veiktas pēdējos desmit gadus.  

 

Audzes biezību (B) nosaka: 

𝑏 =
𝐺𝑓𝑎𝑘𝑡.

𝐺𝑛𝑜𝑟𝑚.
 

 

Gnorm. – nolasa atbilstoši valdošai koku sugai un audzes vidējam augstuma pie biezības 10. 

 

Izcērtamais audzes šķērslaukums (Gizc. , m
2 ha-1): 

𝐺𝑖𝑧𝑐. = 𝐺𝑓𝑎𝑘𝑡. − 𝐺𝑚𝑖𝑛. 

 

Gmin. – audzes minimālais šķērslaukums jeb paliekošais audzes šķērslaukums pēc cirtes, m2 ha-1; 

Gfakt. - audzes faktiskais šķērslaukums pirms cirtes, m2 ha-1; 

 

Kopšanas cirtē izcērtamo krāju (Mizc., m
2 ha-1)nosaka pēc formulas: 

𝑉𝑖𝑧𝑐. = 𝐺𝑖𝑧𝑐. ∙ 𝐻𝐹,  

 

Vizc. – kopšanas cirtē izcērtamā audzes krāja, m3 ha-1; 

H·F – veidaugstums, kuru atbilstoši valdošai koku sugai un audzes vidējam augstumam. 

 

Cirtes intensitāti (I, %) nosaka pēc formulas: 

 

𝐼 =
𝑉𝑖𝑧𝑐.

𝑉
∙ 100 ,  

 

V - mežaudzes koku krāja pirms cirtes, m3 ha-1.  

 

Kopšanas cirtes intensitāte nedrīkst pārsniegt 30% parastās egles un bērza audzēs 

slapjaiņos, āreņos un kūdreņos un 40% pārējām koku sugām. 

 

Audzes sastāvu pēc cirtes prognozē, ņemot vērā audzes sastāvu pirms cirtes un cirtes 

intensitāti. Audzes sastāvu par vienu vienību var mainīt uz katriem 10% cirtes intensitātes. 

 

Mistraudzēs paredz izcirst relatīvi mazvērtīgas koku sugas, kuru ciršanas vecumi 

ievērojami atšķiras no valdošās koku sugas ciršanas vecuma. Visos meža tipos saglabā cietos 

lapu kokus un egles II stāvu. 
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Darba tabula 

M
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Mežaudze pirms cirtes Audze pēc cirtes 

koku sugu 
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ci
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sastāvs 

M
in

im
āl

ai
s7

8
 

n
o
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āl

ai
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3
 

iz
cē
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ai
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Vr Ia 16 18 10E32+B32 0,8 24 209 15 29 9/7 61 29 10E32+B32 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Mistraudzēs paredz izcirst relatīvi mazvērtīgas koku sugas (18. att.), kuru ciršanas vecumi 

ievērojami atšķiras no valdošās koku sugas ciršanas vecuma. Visos meža tipos saglabā cietos 

lapu kokus un egles II stāvu. 

 

                                                 
83 MK noteikumi Nr.935. Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs. Pieejams: 

https://m.likumi.lv/doc.php?id=253760 

 

https://m.likumi.lv/doc.php?id=253760
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18. att. Kopjamā mežaudze – izcērtami bērzi. 

 

Atstājama parastās priede ar parastās egles paaugu. Egles paaugas izvietojums ir nevienmērīgs,   

ieteicams izkopt84. 

 

  

                                                 
84 Dreimanis A. (2016) Mežsaimniecības pamati. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža 

fakultāte. Studentu biedrība “Šalkone”. 91.-115. lpp. Meža izglītības bibliotēka.177.-190. lpp. 
http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf 
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14.  praktiskais darbs   Izlases cirtes 

 
Darba uzdevumi: 1) projektēt izlases cirtes dotajos meža nogabalos, kas sasniegušas galvenās cirtes 

vecumu; 

 2) katrai dotajai mežaudzei izvēlas piemērotāko izlases cirtes veidu, nosakot cirtes 

paņēmienu skaitu un kopējo izpildes laiku. 

Materiāli: prezentācijas materiāli, likumdošanas normatīvie akti. Pielikuma 1., 3., 6., 11.,12., un 13. 

tabula. 

Praktiskā darba ieskaites jautājumi. 
1. Kas ir izlases cirte? 

2. Kuros gadījumos veic izlases cirti? 

3. Izlases ciršu iedalījums. 

4. Noteikumi, kuri jāievēro, veicot izlases cirtes mežaudzēs. 

5. Izlases ciršu veikšanas termiņi. 

Darba saturs 

Izlases cirte ir galvenās cirtes veids, ar kuru nogabalu vai tā daļu nocērt vairākos 

paņēmienos. Viens paņēmiens ir ciršana, ko veic viena gada laikā. 

 

Cērtot izlases cirti, audzes šķērslaukums nedrīkst kļūt mazāks par kritisko šķērslaukumu. 

Ja tā notiek, jāuzskata, ka veikta kailcirte jeb atjaunošanas cirte. Pastāv vairāki ciršu veidi 

(10.att.). 

 

Pašreiz spēkā esošā likumdošana nosaka, ka starp katru ciršanas paņēmienu jābūt vismaz 

piecu gadu intervālam. 

 

Cirsmu izmēri nav ierobežoti. Tās var būt arī blakus cita citai. Ne ciršanas paņēmienu 

skaits, ne vienā paņēmienā izcērtamais apjoms nav ierobežots, tomēr ciršanas intensitāte ir ļoti 

svarīga, jo pārāk liela izretināšana var samazināt paliekošās audzes noturību, bet pie pārāk 

mazas intensitātes izstrāde var kļūt nerentabla. 

 

Mazākais paņēmienu skaits ir divi. Tādā gadījumā pirmajā reizē var cirst līdz kritiskajam 

šķērslaukumam, otrajā – atlikušo. 

 

Cērtot mežu ar izlases cirtēm, nav obligāti jānonāk līdz kailcirtei. Var veidot „mūžīgo 

mežu”, regulāri vai pēc vajadzības izcērtot tikai lielākos, vērtīgākos kokus ikgadējā koksnes 

pieauguma apmērā, pie tam arī to vēlams uzkrāt un cirst piecos vai pat desmit gados. 

Ciršanu vajadzētu sākt ar bojātiem un neperspektīviem kokiem, kuri savu vērtību vairāk 

nepalielinās85. 

 

Izlases cirtes nav pielietojamas visos mežos, piemēram, parastās egles mežos uz slapjajām 

kūdras augsnēm vējš palikušās egles ātri vien izgāzīs. 

 

Izlases ciršu priekšrocības 

                                                 
85 Miezīte O., Rūba J., Dubrovskis E., Vēriņš V. (2016) The regrowth conservation after selection cutting of forest stands 

growing in Hylocomiosa site type. Agriculture & Forestry / Poljoprivreda i Sumarstvo. 2016, Vol. 62 Issue 4, p117-124. 8p. 

DOI:10.17707/AgricultForest.62.4.15.Complete:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=1206978

55&site=ehost-live&scope=site 
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 Nav vajadzīga meža antropogēnā (mākslīgā) atjaunošana, tomēr cērtot jārūpējas par 

dabisko atjaunošanos, lai pēc pēdējā paņēmiena nociršanas jaunais mežs jau būtu ieaudzis un 

audzi varētu atzīt par atjaunotu. 

 Tā kā parastā priede ir gaismas prasīga suga, tad, lai mežs varētu atjaunoties ar 

jaunām priedītēm, vecie koki jāizcērt pietiekami lielos laukumos, vismaz 15 m diametrā. 

Parastās egles mežos savukārt jāsaudzē paaugas eglītes, tās arī jāretina. 

 Izlases cirtes ir dabai „draudzīgākas”, jo tās nodrošina meža vides un sugu 

daudzveidības saglabāšanos. 

 
19.att. Izlases ciršu veidi. 

 

Izlases cirtes86 (19.att.): 

1. grupu izlases cirtes projektē Sl, Mr, Ln parastās priedes audzēs ar paaugu. Grupu izlases 

cirtēm projektē 3 – 6 paņēmienus, kurus izpilda 15-30 gados vai pat ilgākā laika periodā. 

Cirtes paņēmienu skaitu nosaka atkarībā no paaugas esamības un meža tipa;       

2. regulētās – projektē parastās egles dažādvecuma audzēs Vr un Dm. Šādās mežaudzēs 

paredz periodiski izcirst pieaugušus kokus, kuru krāja nepārsniedz audzes krājas 

pieaugumu periodā starp kārtējiem cirtes paņēmieniem. Cirtes atkārtojuma periods 5 – 10 

gadi; 

3. speciālās (koku daļēja izciršana); 

4. atsevišķu koku ciršana. 

 

No LR Meža likumdošanas normatīvajiem dokumentiem pakāpeniskās cirtes iedalījums 

jau sen ir izzudis. Termini „izlases cirte” un „pakāpeniskā cirte” ir divas atšķirīgas cirtes pēc 

būtības: „izlases cirte” – mežaudze pēc cirtes paņēmienu izpildes saglabājas kā dažādvecuma 

audze, ietverot visu vecuma grupu kokus, savukārt „pakāpeniskā cirte” – mežaudzē pēc cirtes 

izpildes ir jaunaudzes stadija. 
 

LR Meža likumdošanas normatīvajos aktos pakāpeniskās cirtes pieskaita pie izlases cirtēm.  
 

Pakāpeniskās – lieto, lai nodrošinātu meža dabisko atjaunošanos galvenokārt labāko bonitāšu 

parastās egles, parastās egles-parastās priedes, parastās egles-lapu koku audzēs vērī un 

damaksnī, audzi nocērtot 2-4 paņēmienos 10-20 gadu laikā.  

 

                                                 
86 Dreimanis A. (2016) Mežsaimniecības pamati. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža 

fakultāte. Studentu biedrība “Šalkone”. 91.-115. lpp. Meža izglītības bibliotēka.177.-190. lpp. 
http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Mezsaimniec%C4%ABbas%20pamati_apskates.pdf 

 



 

61 

 

Pakāpeniskajai cirtei ir šādas labvēlīgas iezīmes: 
▪ izveidojas stabila dabiskā jaunaudze un ietaupās līdzekļi, kuri būtu jāizlieto meža 

mākslīgajai atjaunošanai; 

▪ mazāka sastāva ciršu nepieciešamība; 

▪ paaugstinās meža produktivitāte uz audzes nociršanas laikā izveidojušās jaunaudzes 

un nocērtamās audzes palielinātā pieauguma rēķina; 

▪ saīsinās nākamās audzes izaudzēšanas periods; 

▪ mežs nepārtraukti pilda savas funkcijas, jo neveidojas izcirtumi. 

Pakāpeniskajai cirtei ir arī savi trūkumi: 
▪ meža atjaunošanās notiek nevienmērīgi; 

▪ iespējamas vējgāzes; 

▪ ciršanas laikā palikušajai audzes daļai tiek nodarīti bojājumi; 

▪ iespējami mizas apdegumi no saules. 

 

Pakāpeniskās cirtes pirmajā paņēmienā izcērt kalstošos un kukaiņu inficētos kokus, 

egles reljefa ieplakās, kur tās var izgāzt vējš, kokus, kuri noēno parastās egles paaugu, kā arī 

lielāko daļu no zemāko augšanas klašu eglēm. 

Nākošajā paņēmienā kokus izvēlas tāpat kā pirmajā, bet uz pēdējiem cirtes 

paņēmieniem atstāj pret vēju noturīgākās koku sugas – parasto priedi un bērzus, kā arī parasto 

egli ar spēcīgu sakņu sistēmu, parasto apsi (pie neliela skaita atstājama kā ekoloģiskā koksne). 

 

 
 

    20. att. Pakāpenisko ciršu veidi  

(likumdošanas normatīvajos aktos pieskaitāmas pie izlases cirtēm).  

 

Pakāpeniskās cirtes iedala (20. att.): 

▪ vienlaidus (Dm, Vr MT; E tīraudzēs un mistrotās audzēs, priedes, bērzu vai apšu audzēs ar vismaz 

30% egles piemistrojumu, kā arī bērzu un apšu audzēs ar vienmērīgi izvietotu egles paaugu, 

vismaz 2000 kociņu uz ha. Audzi nocērt divos, trijos vai pat četros paņēmienos 10 līdz 20 gadu 

laika periodā. Ja audzes biezība ir 5-6, projektē divus cirtes paņēmienus, ja audzes biezība ir 7 un 

vairāk, audzē nav egles paaugas, plāno 3-4 cirtes paņēmienus); 

▪ slejveida (vēja nenoturīgos MT E audzēs, slejas platums līdz 50 m. Cirtes 1. paņēmienā nocērt 

50% no 1. joslas krājas, 2. paņēmienā nocērt visus pieaugušos kokus 1. joslā un 50% no 2. joslas 

krājas. 2. paņēmienu uzsāk, kad joslā ir 2000 parastās egles paaugas, kura sasniegusi 1,5-2,0 m 

augstumu. Kopējais cirtes izpildes laiks būs atkarīgs no nogabala platuma);  

▪ grupu (sausieņu MT: B, A un Ba audzēs. Cirti veic trijos paņēmienos. Vispirms mežaudzē izcērt 

regulāri izvietotos „logos”, kuros paredz dabisko atjaunošanos ar lapu kokiem vai stāda skuju un 

cietos lapu kokus. Nākošā cirtes paņēmienā cērt kokus aplocēs ap „logiem”, bet pēdējā paņēmienā 
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nocērt pieaugušos kokus pārējā platībā. Grupveida pakāpenisko cirti veic 20 gadus ilgā laika 

periodā.). 

Darba tabula 

Koku sugu  
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1. tabula 

Meža tipiem piemērotās koku sugas 

 
MK noteikumi Nr. 384. Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi.  

https://likumi.lv/ta/id/283091-meza-inventarizacijas-un-meza-valsts-registra-informacijas-aprites-noteikumi 
Nr. 

p.k.  
Meža tips 

Koku suga 

tīraudze mistraudze 

1. Sils (Sl) 

Mētrājs (Mr) 

Lāns (Ln) 

Grīnis (Gs) 

Slapjais mētrājs (Mrs) 

Viršu ārenis (Av) 

Mētru ārenis (Am) 

Viršu kūdrenis (Kv) 

Mētru kūdrenis (Km) 

Priede (P)  

2. Damaksnis (Dm) Priede (P) 

Egle (E) 

Bērzs(B) 

Jebkurš priedes un egles vai 

egles un bērza mistrojums 

3. Vēris (Vr) Egle (E) 

Bērzs(B) 

Ozols (Oz) 

Osis (Os) 

Apse (A) 

Baltalksnis (Ba) 

Jebkurš egles, bērza un ozola 

mistrojums vai baltalkšņa audze 

ar bērza, egles un oša 

piemistrojumu 

4.  Gārša (Gr) Bērzs(B) 

Ozols (Oz) 

Osis (Os) 

Apse (A) 

Baltalksnis (Ba) 

Jebkurš egles, bērza un ozola 

mistrojums vai oša un 

melnalkšņa mistrojums, vai 

baltalkšņa audze ar bērza, egles 

un melnalkšņa vai oša 

piemistrojumu 

5. Slapjais damaksnis (Dms) Priede (P) 

Egle (E) 

Bērzs(B) 

Jebkurš priedes un egles vai 

egles un bērza mistrojums 

6. Slapjais vēris (Vrs) 

Slapjā gārša (Grs) 

Bērzs(B) 

Ozols (Oz) 

Osis (Os) 

Melnalksnis (M) 

Jebkurš egles, bērza, 

melnalkšņa, ozola un oša 

mistrojums 

7. Purvājs (Pv) 

Niedrājs (Nd) 

Priede (P) 

Bērzs(B) 

Jebkurš priedes un egles vai 

egles un bērza mistrojums 

8. Dumbrājs (Db) 

Liekņa (Lk) 

Melnalksnis (M) 

Bērzs(B) 

 

Jebkurš egles, bērza un 

melnalkšņa mistrojums 

9. Šaurlapju ārenis (As) 

Šaurlapju kūdrenis (Ks) 

Priede (P) 

Egle (E) 

Bērzs(B) 

Jebkurš egles un priedes 

mistrojums vai egles, baltalkšņa 

un melnalkšņa mistrojums 

10. Platlapju ārenis (Ap) 

Platlapju kūdrenis (Kp) 

Egle (E) 

Bērzs(B) 

Osis (Os) 

Apse (A) 

Jebkurš egles, bērza 

melnalkšņa, ozola un oša 

mistrojums 

• tabulā ietvertas tikai Latvijā izplatītākās koku sugas 

https://likumi.lv/ta/id/283091-meza-inventarizacijas-un-meza-valsts-registra-informacijas-aprites-noteikumi
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2. tabula 

Vecumklases  

 
MK noteikumi Nr. 384. Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi.  

https://likumi.lv/ta/id/283091-meza-inventarizacijas-un-meza-valsts-registra-informacijas-aprites-noteikumi 

 

 

Vecumklases 

Koku vecums, gados 

priedes, lapegles, egles, 

ozoli, oši 

bērzi, melnalkšņi,  

apses 

baltalkšņa, 

 blīgznas 

I 1-20 1-10 1-5 

II 21-40 11-20 6-10 

III 41-60 21-30 11-15 

IV 61-80 31-40 16-20 

V 81-100 41-50 21-25 

VI 101-120 51-60 26-30 

VII 121-140 61-70 31-35 

VIII 141-160 71-80 36-40 

IX 161-180 81-90 41-45 

X utt. 181-200 91-100 46-50 

 
 

  

https://likumi.lv/ta/id/283091-meza-inventarizacijas-un-meza-valsts-registra-informacijas-aprites-noteikumi
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3. tabula 

Mežaudzes normālais šķērslaukums atkarībā no valdošās koku sugas koku 

vidējā augstuma (m2 ha-1) 
MK noteikumi Nr. 384. Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi.  

https://likumi.lv/ta/id/283091-meza-inventarizacijas-un-meza-valsts-registra-informacijas-aprites-noteikumi 

 

Nr. 

p.k. 

Vidējais 

augstums 

(m) 

Valdošā koku suga 

priede 

egle un citi 

skuju koki, 

izņemot 

priedi 

bērzs, 

liepa 

apse, 

melnalksnis, 

baltalksnis, 

pīlādzis 

ozols, vīksna, 

goba, kļava, 

dižskābardis, 

skābardis 

osis 

1. 10 27 22 16 19 18 13 

2. 11 28 23 17 20 19 15 

3. 12 29 25 18 21 20 16 

4. 13 30 26 19 23 21 18 

5. 14 31 27 20 24 22 19 

6. 15 32 28 21 25 23 20 

7. 16 32 29 22 26 24 21 

8. 17 33 30 23 27 25 22 

9. 18 33 31 24 28 26 23 

10. 19 34 32 25 29 27 24 

11. 20 34 33 26 30 28 24 

12. 21 35 34 27 31 29 25 

13. 22 35 35 28 32 30 25 

14. 23 36 36 28 34 31 26 

15. 24 36 37 29 35 32 26 

16. 25 36 38 30 36 33 27 

17. 26 37 39 31 37 34 27 

18. 27 37 40 32 38 35 28 

19. 28 37 41 32 39 35 28 

20. 29 38 41 33 40 36 28 

21. 30 38 42 34 41 37 29 

22. 31 38 43 35 42 38 – 

23. 32 38 44 35 42 38 – 

24. 33 38 45 36 43 39 – 

25. 34 39 46 37 44 39 – 

26. 35 39 47 38 45 40 – 

https://likumi.lv/ta/id/283091-meza-inventarizacijas-un-meza-valsts-registra-informacijas-aprites-noteikumi
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4. tabula 

Mežaudzes koku normālais skaits atkarībā no valdošās koku sugas 

koku vidējā augstuma, gab. ha-1  

MK noteikumi Nr. 384. Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi.   

https://likumi.lv/ta/id/283091-meza-inventarizacijas-un-meza-valsts-registra-informacijas-aprites-noteikumi 
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5. tabula 

Mežaudzes pirmajā stāvā augošo koku skaits atbilstoši minimālajam šķērslaukumam (Nmin.) 

un kritiskajam šķērslaukumam (Nkrit.) atkarībā no valdošās koku sugas un koku vidējā 

augstuma (koki uz hektāru) 
MK 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.935 

http://likumi.lv/doc.php?id=253760 

 

Nr. 

p.k. 

Koku 

vidējais 

augstums 

(m) 

Valdošā koku suga 

priede 

egle un citi 

skuju koki, 

izņemot 

priedi 

bērzs, liepa 

apse, 

melnalksnis, 

baltalksnis 

ozols, vīksna, 

goba, kļava, 

dižskābardis, 

skābardis 

osis 

Nmin. Nkrit. Nmin. Nkrit. Nmin. Nkrit. Nmin. Nkrit. Nmin. Nkrit. Nmin. Nkrit. 

1. 1 3000 1000 2000 800 2000 800 2000 800 1500 500 1500 500 

2. 2 2200 1000 1600 800 1500 800 1500 800 1500 500 1500 500 

3. 3 2000 1000 1600 800 1300 800 1300 800 1500 500 1500 500 

4. 4 1700 1000 1500 800 1300 800 1300 800 1500 500 1500 500 

5. 5 1500 1000 1400 800 1300 800 1300 800 1500 500 1500 500 

6. 6 1400 1000 1300 800 1300 800 1300 800 1500 500 1500 500 

7. 7 1400 950 1300 800 1300 800 1200 750 1500 500 1500 500 

8. 8 1300 900 1200 750 1200 750 1100 700 1500 450 1500 450 

9. 9 1200 850 1200 750 1200 750 1000 650 1500 450 1500 450 

10. 10 1100 750 1200 750 1200 750 900 600 1500 400 1500 400 

11. 11 900 700 1100 700 1000 650 800 550 1500 400 1500 400 

 
  

http://likumi.lv/doc.php?id=253760
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6. tabula 

Mežaudzes pirmajā stāvā augošo koku minimālais šķērslaukums (Gmin.) un kritiskais 

šķērslaukums (Gkrit.) atkarībā no valdošās koku sugas un koku vidējā augstuma (m2 ha-1) 

 (MK 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.935) http://likumi.lv/doc.php?id=253760)  

Nr. 

p.k. 

Koku 

vidējais 

augstums 

(m) 

Valdošā koku suga 

priede1 

egle2 un citi 

skuju koki, 

izņemot priedi 

bērzs, liepa 

apse, melnalksnis, 

baltalksnis un citi 

šajā pielikumā 

neminēti lapu koki 

ozols, vīksna, 

goba, kļava, 

dižskābardis, 

skābardis 

osis 

Gmin. Gkrit. Gmin. Gkrit. Gmin. Gkrit. Gmin. Gkrit. Gmin. Gkrit. Gmin. Gkrit. 

1. 12 13 7 11 6 8 4 10 5 9 5 7 4 

2. 13 14 8 12 6 9 5 10 6 10 5 8 4 

3. 14 14 8 12 7 10 5 11 6 10 6 8 5 

4. 
15 16 8 14 7 10 5 11 6 11 6 9 5 

5. 16 17 8 15 7 11 6 12 6 12 6 10 5 

6. 17 18 8 16 8 11 6 12 7 12 6 10 6 

7. 18 19 8 17 8 12 6 13 7 14 7 11 6 

8. 19 19 8 19 8 12 6 13 7 15 7 13 6 

9. 20 20 9 20 8 13 6 14 8 16 7 13 6 

10. 21 21 9 22 8 14 7 15 8 17 7 14 6 

11. 22 21 9 23 9 14 7 16 8 17 8 14 6 

12. 23 21 9 24 9 16 7 16 8 18 8 14 6 

13. 24 21 9 24 9 16 7 18 9 18 8 14 7 

14. 25 22 9 26 10 17 8 19 9 19 8 15 7 

15. 26 22 9 26 10 17 8 19 9 20 8 15 7 

16. 27 22 9 27 10 17 8 20 10 20 9 15 7 

17. 28 22 9 28 10 18 8 21 10 21 9 16 7 

18. 29 22 9 28 10 18 8 22 10 21 9 16 7 

19. 30 22 9 29 10 19 8 22 10 22 9 16 7 

20. 31 23 9 30 11 19 8 23 10 22 9 – – 

21. 32 23 9 30 11 20 9 23 10 22 9 – – 

22. 33 23 10 31 11 20 9 24 11 23 10 – – 

23. 34 23 10 31 11 21 9 24 11 23 10 – – 

24. 35 un 

vairāk 
23 10 32 11 21 9 24 11 23 10 – – 

Piezīmes.1 Ja mežaudzi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir aizliegts nocirst kailcirtē un mežaudzes vecums ir vismaz 

70 gadu, mežaudzes minimālā šķērslaukuma skaitlisko vērtību reizina ar koeficientu 0,8. 
2 Egļu mežaudzēs, kurās egļu astoņzobu mizgrauža svaigi invadēto egļu apjoms ir lielāks par 20 % un egles ir 

vienmērīgi izkliedētas pa visu mežaudzi, mežaudzes kritiskā šķērslaukuma skaitlisko vērtību reizina ar koeficientu 1,5. 
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7. tabula 

Mežaudzes šķērslaukuma noteikšana, uzmērot koka caurmēru  

1,3 metru augstumā virs sakņu kakla  
(MK 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.935) 

 http://likumi.lv/doc.php?id=253760  

 

 

  

http://likumi.lv/doc.php?id=253760
http://www.likumi.lv/wwwraksti/2012/203/BILDES/N_935_WEB/KN935-PIEL_3.DOC
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8. tabula 

Minimālais mērījumu punktu skaits atkarībā no nogabala platības 
MK 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.935 

http://likumi.lv/doc.php?id=253760  

 

Nr. 

p.k. 
Nogabala platība (ha) 

Mērījumu punktu skaits 

galvenās cirtes 

caurmēra 

noteikšanai 

neproduktīvas egļu 

mežaudzes noteikšanai 

1. < 1,0 4 4 

2. 1,1–2,0 6 4 

3. 2,1–3,0 7 5 

4. 3,1–4,0 9 5 

5. 4,1–5,0 11 6 

6. 5,1–6,0 12 6 

7. 6,1–7,0 13 6 

8. 7,1–8,0 14 6 

9. 8,1–10,0 15 6 

10. 10,1–15,0 16 7 

11. > 15,0 17 7 

 

9. tabula 

 

Parauglaukuma rādiuss, platība un koeficients (K) koku skaita aprēķināšanai 
MK 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.935 

http://likumi.lv/doc.php?id=253760 
 

 

Koku vidējais 

augstums, m 

Parauglaukuma 

rādiuss, m 

Parauglaukuma 

platība, m2 

Koeficients koku skaita 

aprēķināšanai 

līdz 3,0 2,82 25 400 

3,1–6,0 3,99 50 200 

6,1–11,9 5,64 100 100 
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10.tabula 

Veidaugstumi (H·F) 
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11.tabula 

Audžu ciršanas vecums pēc valdošās koku sugas vecuma 

/Meža likums/ 

 

Valdošā 

koku suga 

Galvenās cirtes vecums (gados) atkarībā no bonitātes 

I un augstāka II-III IV un zemāka 

Ozols 101 121 121 

Priede un lapegle 101 101 121 

Egle, osis un liepa 81 81 81 

Bērzs 71 71 51 

Melnalksnis 71 71 71 

Apse 41 41 41 
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12. tabula 

AUDŽU BONITĀTES (pēc Orlova) 

 

   

Vecums 

Bonitāte 

Ia I II III IV V Va 

Vidējie augstumi metros  

Priede, egle, lapegle un cietie lapu koki  

10 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 - - 

20 12-10 9-8 7-6 6-5 4-3 2 1 

30 16-14 13 10-11 9-8 7-6 5-4 3-2 

40 20-18 17-15 14-13 12-10 9-8 7-5 4-3 

50 24-21 20-18 17-15 14-12 11-9 8-6 5-4 

60 28-24 23-20 19-17 16-14 13-11 10-8 7-5 

70 30-26 26-22 21-19 18-16 15-12 11-9 8-6 

80 32-28 27-24 23-21 20-17 16-14 13-11 10-7 

90 34-30 29-26 25-23 22-19 18-15 14-12 11-8 

100 35-31 30-27 26-24 23-20 19-16 15-13 12-9 

110 36-32 31-29 28-25 24-21 20-17 16-13 12-10 

120 38-34 33-30 29-26 25-22 21-18 17-14 13-10 

130 38-34 33-30 29-26 25-22 21-18 17-14 13-10 

140 39-35 34-31 30-27 26-23 22-19 18-14 13-10 

150 39-35 34-31 30-27 26-23 22-19 18-14 13-10 

160< 40-36 35-31 30-27 26-23 22-19 18-14 13-10 

Bērzs, melnalksnis, apse, baltalksnis un citi mīkstie lapu koki  

5 5 4 3 2 1.5 1 - 

10 7 6 5 4 3 2 1 

15 11 10-9 8-7 6 5 4-3 2-1.5 

20 14 13-12 11-10 9-8 7-6 5-4 3-2 

25 16 15-13 12-11 10-9 8-7 6-5 4-3 

30 18 17-16 15-13 12-11 10-8 7-6 5-4 

35 20 19-17 16-14 13-12 11-10 9-7 6-5 

40 21 20-19 18-16 15-13 12-11 10-8 7-5 

45 23 22-20 19-17 16-14 13-11.5 11-8.5 8-5.5 

50 25 24-21 20-18 17-15 14-12 11-8.5 8-6 

55 26 25-23 22-19 18-16 15-13 12-9 8-6 

60 27 26-24 23-20 19-16.5 16-13.5 13-9.5 9-6.5 

65 28 27-24.5 24-21 20-17 16-13.5 13-10 9-7 

70 28.5 28-25 24-21.5 21-18 17-14 13-10.5 10-7.5 

75 29 28-25.5 25-22 21-18.5 18-14.5 14-11 10-8 

80 30 29-26 25-23 22-19 18-15 14-12 11-8.5 

85 31 30-27 26-23.5 23-20 19-15.5 15-13 12-8.5 

90 31 30-27 26-23.5 23-20 19-15.5 15-13 12-8.5 

100 31 30-28 27-24 23-21 20-16 15-13 12-8.5 

110 32 31.85 28-25 24-21 20-17 16-13.5 13-9 

120< 33 32-29 28-26 25-22 21-18 17-13.5 13-9 
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13. tabula 

Vidējais attālums starp kokiem atkarībā no audzes koku skaita (gab. ha-1) 

 

 

Koku skaits,  

gab. ha-1 

 

 

Vidējais attālums,  

m 

 

Koku skaits,  

gab. ha-1 

 

Vidējais attālums,  

m 

300 5,8 1500 2,6 

400 5,0 1600 2,5 

500 4,5 1700 2, 4 

600 4,1 1800 2,4 

700 3,8 1900 2,3 

800 3,5 2000 2,2 

900 3,3 2500 2,0 

1000 3,3 3000 1,8 

1100 3,0 3500 1,7 

1200 2,9 4000 1,6 

1300 2,8 4500 1,5 

1400 2,7 5000 1,4 

 

 


