
Meža Demonstrējuma teritorijas “Pūpoli” raksturojošie rādītāji 

 

Aizkraukles novads Mazzalves pagasts, saimniecība „Alksnāji” 

 

1. Galvenā cirte baltalkšņu - bērzu audzē (1. kv. 8. nog.) 
Nogabalu raksturojošie rādītāji Vietas apraksts Saimnieciskā darbība Turpmākā apsaimniekošana 

 

Nogabala platība – 0,47 ha 

Audzes sastāvs –  

Pirms ciršanas: 9Ba 43 1B73 

Pēc ciršanas: 10Ba 4 

Audzes krāja – 4 m3  

 

 

Mežs atrodas līdzenā vietā, platlapju āreņa 

meža augšanas apstākļu tipā. Nogabalu veido 

baltalkšņu - bērzu mežaudze. Paaugā pēc 

pirmā ciršanas paņēmiena izveidojusies 

baltalkšņu un atsevišķu ošu jaunaudze. 

Pamežā ievas. Nogabala rietumu mala 

robežojas ar baltalkšņu jaunaudzi, un bērzu – 

baltalkšņu pieaugušu audzi. Savukārt ziemeļu 

mala robežojas ar kaimiņos esošā īpašuma 

baltalkšņu nogabalu. Austrumu malai 

piekļaujas ceļš, kuram blakus tek Dzilnas upe. 

Dienvidu mala robežojas ar daļēji aizaugušu 

lauksaimniecības zemi. Sakarā ar pagājušā 

gadsimtā intensīvi veikto meliorāciju nogabalā 

redzami daļēji aizauguši novadgrāvji un mitri 

Dzilnas vecupes fragmenti. Nogabals ietilpst 

Dzilnas upes aizsargjoslā, aizsargājamā zonā 

gar ūdeņiem. Meža nogabals iespējams 

izveidojies pakāpeniski aizaugot 

lauksaimniecības zemei. 

 

 

Izlases cirtes pirmais paņēmiens veikts 2006. 

gadā. Ciršanas intensitāte aptuveni 25 % no 

audzes krājas. Kopējais izcirstais apjoms 

apmēram 40 m3 koksnes. Ciršanai izvēlēti mērķa 

caurmēru sasniegušie baltalkšņi un bērzi. Ciršana 

tika plānota tā, lai nocirstu kokus vai to grupas 

un 50 metrus platajam nogabalam cauri izveidotu 

pievešanas ceļu. Izstrādes laikā saglabāti 

baltalkšņu stumbeņi un daži pāraugušie bērzi. 

2018. gada vasaras otrajā pusē un rudenī veikts 

izlases cirtes pēdējais paņēmiens. Saglabāti visi 

melnalkšņi, vītoli, bērzi un egles. 2019. gadā 

izcirstā vieta atzīta par atjaunotu. 2021. gada 

rudenī ar ES atbalstu veikta baltalkšņu 

retināšana.  

 

 

2016. gadā plānoto paaugas 

kopšanu LAD (Lauku atbalsta 

dienests) nav atbalstījis. 2025. 

gada rudenī plānots jaunaudzes 

retināšanas otrais paņēmiens. 

 



2. Kopšanas cirte baltalkšņu jaunaudzē (1. kv. 9. nog.) 

Nogabala platība – 0,16 ha  

Audzes sastāvs –  10Ba 17 

Audzes krāja – 14 m3 

 

Mežs atrodas līdzenā vietā, platlapju āreņa 

meža augšanas apstākļu tipā. Nogabalu veido 

baltalkšņu mežaudze. Gan nogabala ziemeļu, 

gan rietumu mala saskaras ar bērzu – 

baltalkšņu audzi, bet austrumu mala robežojas 

ar baltalkšņu audzi. Savukārt dienvidu mala 

robežojas ar vecu ceļu un meža zemi. 

Atvēruma izveides laikā, nogabalā atstāta 

lielas dimensijas apse un bērzs, kas kalpo kā 

ekoloģiskie koki, kā arī atsevišķas 2. stāva 

egles, vīksnas un kļavas. Savukārt dienvidu – 

rietumu stūrī atrodama neliela, ap divdesmit 

gadus vecu gobu grupa. Meža nogabals 

izveidojies pakāpeniski aizaugot 

lauksaimniecības zemei. 

 

2006. gadā veikta grupā augušo bērzu un 

baltalkšņu ciršana Izstrādes laikā saudzētas 

paaugas egles. Dažu gadu laikā atvērums dabiski 

atjaunojies ar baltalksni. 2008. un 2012. gadā 

veikta jaunaudzes kopšana. 2018. gadā caur 

nogabalu izveidots kokmateriālu pievešanas ceļš. 

 

Nākamā jaunaudzes kopšana 

plānota ap 2024. gadu. Tās laikā 

paredzēts nocirst augšanā 

atpalikušos baltalkšņus.  

 

3. Galvenā cirte izlases cirte un kopšanas cirte baltalkšņu - bērzu audzē (1. kv. 6. nog.) 
 

Nogabala platība – 0,54 ha 

Audzes sastāvs –   

Pirms ciršanas: 7Ba 33 2B 63 1Ba 49 

 

Pēc ciršanas: 5Ba 49 4B1M 79 

Audzes krāja – 60 m3 

 

Mežs atrodas līdzenā vietā, platlapju āreņa 

meža augšanas apstākļu tipā. Nogabalu veido 

dažāda vecuma baltalkšņu - bērzu mežaudze. 

Paaugā pēc pirmā ciršanas paņēmiena 

atvērumos izveidojusies baltalkšņu jaunaudze. 

Pēdējo gadu laikā labi attīstījušās audzes otrā 

stāva egles un kļavas. Nogabala rietumu mala 

robežojas ar baltalkšņu - bērzu pieaugušu 

audzi un vecu ceļu, bet ziemeļu mala robežojas 

ar kaimiņos esošā īpašuma baltalkšņu 

nogabalu. Austrumu malai piekļaujas bērzu 

Izlases cirtes pirmais paņēmiens veikts 2006. 

gadā. Ciršanas intensitāte aptuveni 25% no 

audzes krājas. Kopējais izcirstais apjoms 

apmēram 30m3 koksnes. Ciršanai izvēlēti mērķa 

caurmēru sasniegušie baltalkšņi un bērzi. Ciršana 

plānota tā, lai nocirstu atsevišķus kokus vai to 

grupas un nogabalam cauri izveidotu pievešanas 

ceļu. Izstrādes laikā saglabāti baltalkšņu 

stumbeņi un pāraugušie bērzi. 2012. gada rudenī 

veikta jauno egļu atēnošana. 2018. gada vasaras 

otrajā pusē un rudenī veikta izlases cirte. 

2022. gada rudenī plānota egļu 

aizsardzība ar repelentu. 2025. 

gada rudenī, atvērumā plānota 

baltalkšņu retināšana. 

 



jaunaudze un pavisam nedaudz pieaudzis 

baltalkšņu – bērzu mežs. Savukārt nogabala 

dienvidu mala robežojas ar kaimiņos esošu 

bērzu jaunaudzi. Sakarā ar pagājušā gadsimtā 

intensīvi veikto meliorāciju nogabalā redzami 

daļēji aizauguši novadgrāvji. Meža nogabals 

izveidojies pakāpeniski aizaugot 

lauksaimniecības zemei. 

 

Nogabala rietumu daļā izveidots 0,18 hektārus 

liels atvērums (MVR izdalīts, kā 11. nogabals). 

Saglabājies neliels daudzums paaugas egļu. 

2019. gada pavasarī atvērumā iestādītas 

sertificēti egļu stādi. 2021. gada 31. oktobrī 

veikta egļu atēnošana no baltalkšņiem un 

retināšana, kā arī aizsardzība ar repelentu. 

 

4. Galvenā cirte izlases cirte melnalkšņu - bērzu audzē (1. kv. 2. nog.) 
Nogabala platība – 0,70 ha 

Audzes sastāvs –   

Pirms ciršanas: 4P 76 4B 76 2M 66 

Pēc ciršanas: 5M82 3B1P92 1A82 

Audzes krāja – 139 m3 

 

Mežs atrodas līdzenā vietā, šaurlapu kūdreņa 

meža augšanas apstākļu tipā. Nogabalu veido 

dažāda vecuma melnalkšņi un bērzi. Pēc pirmā 

ciršanas paņēmiena atvērumos izveidojusies 

melnalkšņu paauga. Tāpat pēdējo gadu laikā 

labi attīstījušās audzes otrā stāva un paaugas 

egles. Nogabala rietumu mala robežojas ar 

kaimiņos esošā īpašuma lapu koku jaunaudzi. 

Savukārt ziemeļu un austrumu malai 

piekļaujas pieaugusi bērzu – priežu mežaudze. 

Nogabala dienvidu malai piekļaujas bērzu 

jaunaudze. Sakarā ar pagājušā gadsimtā 

intensīvi veikto meliorāciju, nogabalā redzami 

daļēji aizauguši novadgrāvji.  

 

Izlases cirtes pirmais paņēmiens veikts 2006. 

gadā. Ciršanas intensitāte aptuveni 20 % no 

audzes krājas. Kopējais izcirstais apjoms 

apmēram 25 m3 koksnes. Ciršanai izvēlētas 

mērķa caurmēru sasniegušās priedes un bērzi. 

Ciršana plānota tā, lai nocirstu atsevišķus kokus 

vai to grupas un nogabalam cauri izveidotu 

pievešanas ceļu. Izstrādes laikā saglabātas dažas 

pāraugušās priedes. 2018. gada vasaras otrajā 

pusē un rudenī veikta izlases cirte. Izcirsta daļa 

mērķa caurmēru sasniegušo bērzu. 

 

Izlases cirtes nākamais paņēmiens 

plānots ne ātrāk, kā 2025. gadā, 

kad plānots izcirst daļu no mērķa 

caurmēru sasniegušajiem bērziem 

un melnalkšņiem. Ciršanas 

intensitāte nepārsniegs 10 % no 

audzes krājas.  

 

Galvenā cirte izlases cirte apšu - bērzu mežaudzē (1. kv 10. nog.) 

Nogabala platība – 0,16 ha 

Audzes sastāvs –  4A3B3E 81 

Audzes krāja – 32 m3 

 

Mežs atrodas līdzenā vietā, damakšņa meža 

tipā. Nogabalu veido apšu – bērzu audze.. 

Nogabals ietilpst Dzilnas upes aizsargjoslā, 

2006. gadā audzē veikta kopšanas cirte. 

Kopšanas cirte plānota, lai audzē izveidotu 

pievešanas ceļus un izcirstu augšanā atpalikušos 

un bojātos kokus. Aptuvenā ciršanas intensitāte 

Nākamais izlases cirtes paņēmiens 

plānots ne ātrāk kā 2025. gadā, kad 

paredzēts nocirst atsevišķus mērķa 

caurmēru sasniegušos vai bojātos 



izsargājamā zonā gar ūdeņiem. Tā platība 0,16 

ha (sastāva formula 4A3B3E 81). 

 

20 % no audzes krājas. Izcirstais koksnes apjoms 

apmēram 10 m3. 2018. gadā 10. nogabalā veikta 

izlases cirte. Izcirsti apmēram 15 m3 koksnes. 

Mežaudzes šķērslaukums samazināts līdz 

vērtībai, kas ir kritiskā šķērslaukuma un 

koeficienta 1,5 reizinājums (15 m2/ha). 

 

kokus. Plānotā ciršanas intensitāte 

līdz 20 % no audzes krājas. 

Dzilnas upes aizsargjoslā 

ietilpstošajā 10. nogabalā nākotnē 

cirtīs tikai atsevišķus bojātus vai 

mērķa caurmēru sasniegušus 

kokus. 

 

 

 

Aizkraukles novads Jaunjelgavas pagasts, saimniecība „Renderi” 

 

1. Izlases cirte priežu audzē (1. kv. 2. nog.) 
Nogabalu raksturojošie rādītāji Vietas apraksts Saimnieciskā darbība Turpmākā apsaimniekošana 

 

Nogabala platība – 0,30 ha 

Audzes sastāvs –   

Pirms ciršanas: 6B4P 94 

Pēc ciršanas: 10P 105 

Audzes krāja – 60 m3 

 

Mežs atrodas līdzenā vietā, 

damakšņa meža augšanas apstākļu 

tipā. Nogabalu veido viena vecuma 

priežu audze ar egļu piemistrojumu 

otrajā stāvā un paaugā. Rietumu mala 

robežojas kaimiņos esošu priežu – 

egļu pieaugušu mežu. Ziemeļu un 

austrumu mala saskaras ar mistrotu 

bērzu – skuju koku jaunaudzi, bet 

dienvidu mala ar kaimiņos esošā 

īpašuma bērzu – priežu jaunaudzi. 

 

Izlases cirtes pirmais paņēmiens 

veikts 2010. gadā. Tā laikā ar 

apmēram 30 % lielu intensitāti 

izcirsti visi pāraugušie bērzi. Ciršana 

plānota tā, lai nocirstu atsevišķus 

kokus vai to grupas un nogabalam 

cauri izveidotu pievešanas ceļu. 

Izstrādes laikā saglabātas bioloģiski 

vecās priedes. Kopējais izcirstās 

koksnes apjoms apmēram 25 m3. 

Audzes vainagu klājā izveidots ap 

500 m2 liels atvērums. 2012. gada 

pavasarī veikta papildināšana ar 

sertificētiem egļu ietvarstādiem. 

 

 

Nākamais ciršanas paņēmiens plānots ne ātrāk 

kā 2025. gadā. Tā laikā varētu izzāģēt 

atsevišķas, vismaz 36 cm caurmēru 

sasniegušās priedes.  


