
MEŽA APSAIMNIEKOŠANAS PIEREDZE 
DEMONSTRĒJAMĀS TERITORIJĀS

IZLASES CIRTE



Izlases cirte

Izlases cirte ir senākais 
koksnes ieguves veids. 

Vēsturiski tās veikšanai 
tika izvēlēti konkrētām 

vajadzībām nepieciešamie 
koki, par atlikušo mežaudzes 

daļu īpaši nerūpējoties. 
Laika gaitā, attīstoties 

mežkopībai, pakāpeniskā 
ciršana, izvācot tikai 

noteiktus kokus, kļuva 
daudz pārdomātāka un 

mērķtiecīgāka. 
Izlases cirtes principu 

izstrādāšanā nozīmīgu 
ieguldījumu ir devis meža 

zinātnieks Arvīds Zviedris un 
latviešu izcelsmes mežkopis 

Tālis Kalnārs.

Dabas apstākļi konkrētajā 
vietā ietekmēs koku 

krāju un pieaugumu, kas 
savukārt noteiks ciršanas 

apjomu un zināmā mērā 
arī koku sugu izvēli 

nākotnes mežam. 

Izlases cirti raksturo šādi nosacījumi:

• apsaimniekojamā vienība ir koki vai koku grupa, nevis nogabali;
• nepārtraukts meža klājums – platībā pastāvīgi ir koki, nav plašu izcirtumu;
• uzlaboti augšanas apstākļi nākotnes kokiem;
• koku vecuma, augstuma un sugu grupu dažādība platībā.

Meža apsaimniekošana ir saimnieciskās 
darbības veids, kā rezultātā tiek ietekmēta  
meža ekosistēma, kas uz šādu cilvēka rīcību 

„atbild” ar dažādām dabas procesu izpausmēm. Minētā mijiedarbība 
turpinās nepārtraukti, un tās norises gaitā attīstās nākotnes mežs –  
mežs kādu šobrīd varam tikai iedomāties, bet kāds būtu izveidojams,  
ievērojot konkrēto dabas apstākļu noteiktās priekšrocības un 
ierobežojumus. 

Meža apsaimniekošanā gan konkrētās situācijās, gan vispārējās nostādnēs nepārtraukti 
jāsaskaras ar pirmajā brīdi šķietami pretrunīgiem, bet tomēr savstarpēji saistītiem 
jautājumiem: zināšanas un emocijas, ciršana un saudzējoša attieksme, dabas procesi un 
cilvēka saimnieciskā darbība, materiālās un nemateriālās vērtības. 

Mūsu izstrādātais materiāls sniedz ieskatu mežsaimniecības principos, kādus īsteno 
Pasaules Dabas Fonds savās demonstrējamās meža apsaimniekošanas platībās Latvijā. 
Īpašumi un to apsaimniekotāji ir dažādi, bet viņu uzskati par mežu kā nozīmīgu vērtību 
uzkrājēju, no kura ilgākā laika periodā iegūstams būtisks labums, ir līdzīgi. Neviens 
nevēlas šo vērtīgo kapitālu vienkārši izniekot, bet gan izmantot tā, lai tas nestu peļņu, 
vienlaicīgi saglabājot mežu kā vērtību ne tikai šodienai, bet arī rītdienai.

Kā tas izdarāms? Pastāvīgu un lietišķu meklējumu ceļā iegūta šāda atziņa: viens no vei-
diem, kā, saimniekojot mežā, saglabāt tā vērtību, ir izlases cirtes pielietošana.  
Pareizi veikta izlases cirte, ne tikai pēc ietekmes pakāpes, bet arī pēc būtības, ir vidusceļš 
starp intensīvu meža apsaimniekošanu – kailcirti - un netraucētu meža dabiskas 
attīstības gaitu. 

Mežu teritorijas „Bajāri” un „Kraukļi” atrodas smilšainās 
zemēs Piejūras līdzenumā. Šīs zonas klimatam raksturīgas 
siltas ziemas, plāna sniega sega un pastiprināta vēju 

ietekme. No koku sugām sausākajās vietās sastopamas priedes un bērzi, bet mitrākajās – 
melnalkšņi, vai, atbilstoši Latvijas mežsaimniecībā lietojamai tipoloģijai: lāns, damaksnis 
un mazākās platībās dumbrājs (1., 2.attēls).
Savukārt „Kalna Gaviešu” un „Lejas Kleperu” demonstrējamo mežu teritorijas Vidzemes 
centrālajā augstienē liecina par lielu dabas apstākļu daudzveidību (3. attēls), kas visspilgtāk 
izpaužas pauguru un ieplaku mijā un augšņu dažādībā. Pavasaris šeit iestājas apmēram 
mēnesi vēlāk nekā citviet, arī nokrišņu ir vairāk. Sausākajās vietās pārsvarā sastopami egļu 
un lapu koku, kā arī bērzu un baltalkšņu meži, kas staignās ieplakās mijas ar mistrotajiem 
mežiem. Pauguru virsotnes un nogāzes galvenokārt aizņem vēri un damakšņi, retāk gāršas, 
turpretī pauguru pakājēs un ieplakās sastopami dumbrāji, niedrāji un purvāji. 

IEVADS 

DABAS APSTĀKĻI

1.attēls. Neliela dabas apstākļu 
daudzveidība raksturīga demonstrējamai 
teritorijai piejūrā. Šeit sastopami vairāki 
priežu meža tipi.

2.attēls. Auglīgi, sugām bagāti upes krast-
malas meži, jaukti meži nogāzēs un plaši 
sausie priežu meži viens otru nomaina 
demonstrējamā teritorijā Svētupes krastā.

3.attēls. Demonstrējamās teritori-
jas paugurainēs ilustrē lielo reljefa, 
augšņu, mitruma apstākļu un mežu tipu 
daudzveidību.



Izlases cirte

Veicot kailcirti, krasi izmainās dabas apstākļi – vieta kļūst daudz atklātāka un gaismai 
pieejamāka, lielākas ir temperatūras diennakts svārstības, kā arī izmainās augsnes 
mitruma režīms, sugu sastāvs un to savstarpējā mijiedarbība.
Meža apsaimniekošanā, pareizi veicot izlases cirti, vizuālās un vides apstākļu – 
gaismas, temperatūras – izmaiņas ir nelielas. Šādi apsaimniekotās teritorijās 
novērojams nepārtraukts meža klājums ar skrajākām un biezākām koku grupām, taču 
bez krasām ciršanas radītām robežām, kādas būtu vērojamas pielietojot kailcirti.

Kas raksturīgs izlases cirtei, kādu pielieto meža apsaimniekošanas 
demonstrēšanai paredzētajās teritorijās:

• minimāla ietekme – kokus izcērt nelielā platībā un noteiktā daudzumā, kā rezultātā 
apsaimniekošanas ietekme uz mežu ir neliela; 

• dažāda vecuma un augstuma koki – mežaudzē saglabājas stabils koksnes pieaugums, 
kā arī ir nodrošināta pastāvīga dažādu sortimentu pieejamība un jaunāko koku 
turpmākā attīstība;

• racionāla dabas procesu izmantošana – meža tipiem raksturīgo īpašību izmantošana, 
nosakot ciršanas apjomu, izcērtamo un atstājamo koku izvietojumu, kā arī nākotnes 
koku sugu sastāvu.

Demonstrējamās teritorijās praktizētās izlases cirtes 
definīcija ietver mežkopības terminoloģijā lietoto 
pakāpeniskās cirtes, regulētās izlases cirtes un grupu 
izlases cirtes pazīmju kopumu.

Meža apsaimniekošanā sevišķi svarīgs ir apzināts priekšstats 
par nākotnes meža veidolu, ņemot vērā savas, kā saimnieka, 
intereses un iespējas tās īstenot saskaņā ar norisēm dabā.

Dabas apstākļu (augājs, augsnes, klimats un reljefs) izpausmes konkrētajā platībā 
norāda uz mežaudzes iespējamo sugu sastāvu; tomēr zinošāks meža saimnieks pēc 
pašreizējām mežaudzes un augšanas apstākļu īpatnībām pratīs noteikt arī audzes 
potenciālo stāvojumu, kā arī vēlāk iegūstamo sortimentu klāstu un kvalitāti. Parasti 
iespējami ir vairāki koku sugu mistrojuma varianti. Svarīgi apsvērt, kāda mistrojuma 
izmantošana dos augstāko vērtību, ko savukārt ietekmēs cenas kokmateriālu tirgū un 
meža īpašnieka specifiskās intereses. 

Viens no īpašnieka saimnieciskās darbības svarīgākajiem pamatprincipiem 
demonstrējamās teritorijās, orientējoties uz nākotnes mežu, ir saglabāt esošo sugu 
sastāvu, ja tas veidojies piemērotos augšanas apstākļos. Protams, nepieciešamības 
gadījumā, izvērtējot arī citus faktorus un savas saimnieciskās intereses, labvēlīgāks sugu 
sastāvs nodrošināms, plānojot un veicot jauno kociņu kopšanu. Iespējama ir arī jauno 
kociņu stādīšana audzes atvērumos pēc izciršanas.

Demonstrējamās 
teritorijās paugurainajos 
apvidos tikai neliela daļa 

mežu pašreizējās robežās pastāv vairāk nekā 100 gadus. 
Lielākā daļa izveidojusies pēdējo 60 gadu laikā, pļavām, 
ganībām un tīrumiem aizaugot ar baltalkšņiem, bērziem 
un eglēm. Pļavās šis process noticis pakāpeniskāk, tādēļ 
tur augošo koku vecumi ievērojami atšķiras (4. attēls). 
Atšķirīga ir arī „Bajāru” un „Kraukļu” meža vēsture: tur 
smilšainās, lauksaimniecībai maz piemērotās platībās 
mežs bijis jau ne mazāk kā pirms 100 gadiem.
Vēsturiski visām minētajām teritorijām raksturīgi arī 
meža stādījumi, kuros pārsvarā aug viena vecuma egles 
vai priedes. Zīmīgs ir ne tikai lielais koku skaits, bet 
arī rindu regularitāte un līdzīgie koku izmēri. Katrā 
demonstrējamā saimniecībā koku stādījumi dažādos 
laikos ierīkoti arī lauksaimniecībā neizmantotajās zemēs.

MEŽA VĒSTURISKĀ ATTĪSTĪBA

IZLASES CIRTES
PAMATPRINCIPI

APSAIMNIEKOŠANAS MĒRĶI

4.attēls. Liela daļa mežu veidojušies aizaugot lauksaimniecības 
zemēm. Lauksaimniecības zemju aizaugšana ilustrē pakāpenisku 

un līdzsvarotu meža attīstību, kad blakus pastāv atšķirīga vecuma 
dažādu koku sugu koki.

Aplūkojamie jautājumi 
apsaimniekošanas mērķu 
formulēšanai attiecināmi 

uz dabiskajiem  procesiem 
mežā, kā arī meža 

īpašniekam iegūstamo  
labumu apzināšanos.



Izlases cirte

Mežaudzes struktūra ir audzes elementu – koku, krūmu 
un zemsedzes – savstarpējais izvietojums horizontālā un 
vertikālā virzienā, un to raksturo vairāku audzes stāvu 

klātbūtne – krūmi, jaunākie kociņi jeb paauga (zemākais stāvs), vidēja augstuma koki (otrais 
stāvs) un augstākie jeb valdošie koki (pirmais stāvs), kas veido galveno kokaudzi (5.attēls).

Plānojot ciršanu, aplēšams izcērtamo koku daudzums 
(m3) un tā īpatsvars apsaimniekojamās platības kopkrājā, 
kā arī izvērtējams izcērtamo koku izvietojums platībā.

Vienmēr vajadzētu iztēlē apjaust to, kā izskatīsies mežs pēc izciršanas, jo tas atvieglos 
lēmumu pieņemšanu nākotnē (6.attēls).

Demonstrējamās teritorijās meža īpašniekiem jāievēro piesardzības princips, izcērtot 
mazāku apjomu par pieļaujamo, kas aprēķināts pēc koksnes pieauguma laika periodam 
no 5 līdz 10 gadiem.

MEŽAUDZES STRUKTŪRA

CIRŠANAS PLĀNOŠANA

Kādēļ mežaudzes struktūra ir tik svarīga un ir tik nozīmīgi, lai tā būtu iespējami 
daudzveidīgāka? Atbilde meklējama mežaudzes noturībā un stabilitātē, kā arī 
saimnieciskajos aspektos. Pēdējie nosaka laika gaitā pastāvīgu mērķa caurmēra 
koku papildināšanos ar jaunākiem kokiem, kas nodrošina nepārtrauktu sortimentu 
pieejamību. Jāatzīmē, ka arī dabiskajos mežos novērojama dažāda augstuma koku  un 
krūmu veidota mežaudzes struktūra.

Mežaudzi ietekmē ikviena 
koka nociršana;  

tātad – jo lielāks būs 
ciršanas apjoms,  

jo tā ietekme izpaudīsies 
vairāk. Intensīvas ciršanas 
rezultātā izmainīsies koku 

telpiskais izvietojums, koku 
sugu un dažādu resnuma 

koku savstarpējās 
attiecības, notiks izmaiņas 

arī zemsedzē – platības 
var spēcīgi aizzelt, kā arī 
pastiprināsies vēja risks.

5. attēls. Mežaudzes struktūru ilustrē koku, krūmu un 
zemsedzes stāvu un atsevišķu to elementu augstuma (A) un 
izvietojuma īpatnības (B).

A B

krūmi un jaunie kociņi lapu koki skuju koki

Koku augstumu skala: augstākie vidēji augstie zemākie

6. attēls. Iezīmējot ceļu vietas un izcērtamos kokus, jādomā par mežaudzes turpmāko attīstību.

lapu koki

krūmi un jaunie kociņi

skuju koki

celmi

bojātie koki

izvešanas ceļi

cērtamie koki

Dažādos meža tipos kokaudzes struktūra var būt ievērojami atšķirīga: auglīgajos meža tipos 
pēc vecuma var atšķirties dažādas koku sugu grupas, piemēram, apšu vai bērzu mežos, kur 
izveidojies spēcīgs vai attīstāms egles stāvojums, kas laika gaitā nomainīs lapu kokus.
 
Kā liecina demonstrējamo saimniecību pieredze, daudzveidīgākā struktūra, pakāpeniski 
panākot koku vecuma dažādību, bez ievērojamām grūtībām izveidojama egļu audzēs gan 
sausajos, gan mitrajos meža tipos. Sarežģītāk tas īstenojams priežu mežos, īpaši auglīgajos 
tipos (damaksnis), kur radušos atvērumus parasti tiecas aizņemt egles un lapu koki.



Izlases cirte

Skuju koku mežos izcērtamie koki tiek grupēti. Sekmīgai 
jauno koku attīstībai nepieciešams, lai audzes izcirstā 
platība veidotu nelielus atvērumus: priežu mežaudzēs 

atvēruma lielums varētu būt pat līdz 0,1 ha, bet egļu - 0,01-0,04 ha. Attiecībā uz 
atvēruma platību un jauno kociņu augšanas gaitu, svarīgi ir novērtēt sānu gaismas dau-
dzumu, tādēļ nereti atvēruma malās izdarāma atsevišķu koku izciršana, lai nodrošinātu 
šādu, jauno kociņu attīstībai nepieciešamu apgaismojumu. Tālāk, ārpus atvēruma, koku 
un krūmu ciršana netiek veikta, izņemot atsevišķa koka nociršanu, ja to nosaka saimnie-
ka īpašas vajadzības vai koka materiālās vērtības nenovēršams zudums (7. attēls).

Demonstrējamās saimniecībās cērtamo koku 
izvēli nosaka šādi apsvērumi:

• koks sasniedzis ciršanas “gatavumu” un ir derīgs kvalitatīva plānotā sortimentu ap-
joma ieguvei (piemēram, zāģbaļķi, finierkluči, taras kluči);

• atsevišķiem kokiem piemīt specifiskas pazīmes (piemēram, būvniecībā izmantojami 
sortimenti, mieti, kārtis) un to nociršana ir nepieciešama, lai apmierinātu saimnieka 
īpašās vajadzības; 

• neperspektīvie koki, kuriem nav sagaidāms būtisks turpmākās vērtības pieaugums un 
kuru saglabāšanai nav saimnieciska pamatojuma vai nozīmīgas lomas nākotnes meža 
veidošanā.

Vienā reizē tiek nocirsti gan ļoti vērtīgi (piemēram, resni vai īpaši kvalitatīvi koki), gan 
arī neperspektīvi - tievi, nomākti, bojāti – koki (8.,9. attēls).

CIRŠANAS PLĀNOŠANA

CĒRTAMO KOKU IZVĒLE

Līdzšinējā 
apsaimniekošanas 

pieredze rāda, ka sausajās 
platībās, izcērtot ne vairāk 

par 20% no koksnes 
krājas, būtiskas izmaiņas 

mežaudzes attīstībā nav 
vērojamas. Ierīkotos 

demonstrējumu objektus 
nav skāruši arī nozīmīgi 
vēja postījumi. Slapjajos 

mežos izlases cirtes 
pielietotas tikai dažviet, 

tādēļ grūti spriest par 
maksimāli pieļaujamo 

ciršanas intensitātes 
apjomu, tomēr gadījumos, 

kad tas nav pārsniedzis 
15% no mežaudzes 

koksnes krājas, nevēlamas 
pārmaiņas mežā nav 

novērotas.

7. attēls. Lai atvērumu (A) „atpazītu”, mežā vēlams paskatīties arī augšup (B), kur brīvais lau-
kums starp koku vainagiem iezīmē atvēruma robežu.

BA

A B C D

A)  Veca priede ar resniem, sausiem zariem, noapaļotu galotni.
B)  Jauna priede ar spicu galotni un spēcīgu vainagu.
C)  Dzīves laikā citu koku nomākta veca priede.
D)  Jauns koks straujai augšanai labvēlīgos apstākļos.

Lapu koku mežos izvēlēto koku izciršana notiek, šos kokus grupējot vai veicot vienlaidus 
retināšanu. Pielietojot izcērtamo koku grupēšanu, atvērums (izcirstā platība) sausajos 
mežos nepārsniedz 0,1 ha, bet pārmitrajos – 0,01-0,03 ha. Līdzīgi arī lapu koku mežos, 
izcērtamos kokus grupējot, jārūpējas par sānu gaismas pietiekamību atvērumā, jo  
tālāk – ārpus atvērumiem – audzes stāvoklis tiek ietekmēts minimāli. Vienlaidus 
retināšana pielietojama gadījumā, ja mežaudzē attīstījusies jauno kociņu paauga vai  
izveidojies dzīvotspējīgs otrais stāvs.

jauns vecs

Svarīgi atzīmēt, ka 
neperspektīvo koku 

kategorijā netiek ieskaitīti 
veci, dobumaini un citādā 

ziņā konkrētajai vietai 
nozīmīgi koki, piemēram, 
vienīgais ozols mežaudzē, 

jo šādiem kokiem ir 
liela nozīme meža vides 

saglabāšanā un dabas 
daudzveidības uzturēšanā.

Vēlams saglabāt!
• vecus dobumainus kokus;

• piepēm apaugušus kokus;

• sausus kokus;

• lielus, ļoti vecus kokus;

• kokus ar deguma rētām.

8. attēls. Aplūkojot koku zarojumu, zaru 
resnumu un  vainaga formu, var spriest par koka 
vecumu un koksnes pieauguma apjomu.

9. attēls. Veci koki no jauniem kokiem 
bieži atšķiras ar mizas izskatu.



Izlases cirte

Apzinoties, ka demonstrējamo teritoriju 
apsaimniekošanā iegūtā pieredze ir neliela, kā arī ņemot 
vērā dažādos augšanas apstākļus un koku sugu sastāvu, 
precīzi rekomendēt, pēc cik ilga laika mežaudzē atkārtoti 
būtu pielietojams attiecīgais ciršanas paņēmiens, 
pašreiz vēl nav iespējams. Tomēr kopumā atkārtojamība 
nosakāma, izvērtējot mežaudzes stāvokli pēc ciršanas un 
jaunāko koku ieaugšanos vai attīstību. 

Līdzšinējā pieredze liecina, ka nepieciešami vismaz 4 līdz 6 gadi starp ciršanas 
paņēmienu atkārtotu veikšanu. Jāatzīmē, ka var rasties nepieciešamība atsevišķus kokus 
izcirst pirms noteiktā termiņa, visbiežāk gadījumā, ja novērojams straujš to kvalitātes zu-
dums. Nereti demonstrējamo teritoriju apsaimniekotāji izlemj atkārtotu ciršanu izdarīt 
pēc 10 gadiem.

Izlases cirte parasti izdarāma gada sausākajā laikā, īpaši 
ieteicams – sala apstākļos. Galvenais iemesls sezonālai 
pieejai ir iespēja izvairīties no slimību un kaitēkļu 

bojājumiem, kā arī, izvedot nocirstos kokus no meža, mazināt vai novērst iespējamos 
dzīvās zemsedzes un sakņu bojājumus.

Lai iespējami mazāk kaitētu paliekošajai mežaudzei, svarīga ir koku gāzēju amata 
prasme, kā arī kokmateriālu izvešanai pielietotā tehnika. Darbam izlases cirtēs algo 
pieredzējušus un atbildīgus darba veicējus, kuri kokus nogāž tam paredzētajā virzienā 
un stumbru sagarumo atbilstoši sortimentu klasifikācijas prasībām. Kokmateriālu 
transportēšanai demonstrējamās  teritorijās izmanto neliela izmēra traktortehniku. 

CIK BIEŽI ATKĀRTOJAMA 
CIRŠANA VIENĀ UN TAJĀ 

PAŠĀ MEŽAUDZĒ

CIRŠANA

Līdzšinējā pieredze ļāvusi konstatēt nopietnākās kļūdas, kādas 
mežsaimniecības praksē radušās, izdarot izlases cirtes, un raksturot 
to radītās sekas mežaudzēs:

PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
Biežāk pieļautās kļūdas  Sekas mežaudzē

Pārāk liela ciršanas intensitāte visā 
platībā.

• Vējgāzes risks. 
• Nākotnē netiks nodrošināta nepārtraukta koksnes plūsma no konkrētās 

platības. 

Vienlaidus koku izretināšana visā 
platībā mežaudzē, kur nav  
paaugas.

• Vējgāzes risks.
• Tiks kavēta jaunās koku paaudzes attīstība.
• Nākotnē netiks nodrošināta nepārtraukta koksnes plūsma no konkrētās 

platības.

Atvērums pārāk plašs. • Straujas apgaismojuma un mitruma apstākļu izmaiņas. 
• Spēcīga krūmu un zālaugu konkurence jaunajiem kociņiem.
• Vējgāzes risks atvēruma malās.

Atvērumi pārāk mazi. • Kavēta jaunās koku paaudzes attīstība.
• Nākotnē netiks nodrošināta nepārtraukta koksnes plūsma no konkrētās 

platības.

Izvēlēti nepareizie koki. • Nevēlamas izmaiņas meža stāvojumā. 
• Meža vērtības pazemināšanās nākotnē. 
• Mazinās mežaudzes noturība pret nelabvēlīgām ietekmēm. 

Pavirša koku ciršana un pievešana. • Tehnikas atstātās risas. Augšņu īpašību pasliktināšanās, pārpurvošanās.
• Bojāti paliekošie koki, paauga. Samazinās koku nākotnes vērtība, 

palielinās kaitēkļu un slimību risks.

Koku ciršanai nepiemērota sezona. • Kaitēkļu un slimību risks.
• Tehnikas atstātās risas. Augšņu īpašību pasliktināšanās, pārpurvošanās.
• Bojāti paliekošie koki, paauga. Samazinās koku nākotnes vērtība.

Izvāktas visas kritalas, sausokņi, 
izcirsti dobumainie koki, kā arī 
pamežs ārpus atvērumiem.

• Samazinās meža bioloģiskā vērtība un pašaizsardzības spēja.



Izlases cirte

Ciršanas plānošanā un darbu veikšanā ļoti nozīmīgs 
apstāklis ir sekmīga meža dabiskā atjaunošanās. Plānojot 
nereti tiek paredzēta esošo egles, oša un priedes paaugas  
kociņu saglabāšana. Gadījumos, ja šādu kociņu nav, 
jāpaļaujas uz dabisko pašizsēju, kuras labvēlīgu 
norisi visbiežāk nodrošina viegla augsnes virskārtas 
mineralizēšana. Apšu un baltalkšņu audzes sekmīgi atjau-
nojas arī ar sakņu atvasēm. Stādīšana izdarāma gadījumos, 

kad dabiskās atjaunošanās gaitā neveidojas vēlamais sugu sastāvs vai arī apsaimniekošanā 
pieļauto kļūdu, meža dzīvnieku un dabā notiekošo procesu ietekmē atjaunošanās nenotiek 
vai notiek ļoti gausi. Vēlāk, lai sekmētu jauno kociņu augšanu, izdarāma kopšana – 
atbrīvojot tos no aizzēluma un krūmiem.

DABISKĀ ATJAUNOŠANĀS 
UN MEŽA MĀKSLĪGĀ 

ATJAUNOŠANA

Pirms šajā materiālā aprakstītās metodes pielietošanas sava meža īpašuma 
apsaimniekošanā, ieteicams apmeklēt demonstrējamās meža teritorijas, 
kur uzskatāmi redzami konkrēti risinājumi un rezultāti tam, kā teorētiski 
principi sekmīgi īstenoti mežsaimniecības praksē – kad mežs netiek nocirsts 
kailcirtē, bet nodrošināta tā ilgtspējīga izmantošana.

„KALNA GAVIEŠI” 
Ziedonis Vilciņš 
Amatas novads, Skujenes pagasts
Mežs: 650 ha. Izlases cirte un kopšanas cirte egļu, 
bērzu, baltalkšņu audzēs

„BAJĀRI”
Otomārs Ozols
Rucavas novads, Rucavas pagasts
Mežs: 26 ha. Izlases cirte un kopšanas cirte priežu, 
egļu, bērzu audzēs

„LEJAS KLEPERI”
Raimonds Klepers 
Smiltenes novads, Launkalnes pagasts
Mežs: 87,1 ha. Izlases cirte un kopšanas cirte egļu, 
bērzu, baltalkšņu, apšu audzēs   

„KRAUKĻI”
Edmunds Birkenbergs 
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pilsētas 
lauku teritorija
Mežs: 26,7 ha. Izlases cirte un kopšanas cirte priežu, 
egļu, baltalkšņu audzēs
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