
 

 

 

 

 
Meža konsultāciju pakalpojumu centra 

 
INFORM ĀCIJA PAR DEMONSTRĒJUMU OBJEKTIEM 

 
 

Saimniecība, pagasts, 
novads 

Apraksts  
 

Kontaktinformācija 
 

Jaunaudžu kopšana 
„Vanagi”, Čornajas 
pag.,Rēzeknes nov.  

Dažāda vecuma (8-28 gadi)  un koku sugu (E;B;Ma) mežaudžu 
kopšana un atzarošana. Pašlaik atzarota ir 28 gadus veca E audze. 
Pārejos nogabalos plānots atzarošanu veikt 2012. gadā LAP 
pasākuma ietvaros ar ES atbalstu. Koku dimensiju salīdzinājums 
koptās un nekoptās audzēs. Kopšanas intensitātes problēmas apšu 
audzēs. 

Meža īpašnieks  
Artis Vaivods 29433294 
Ludvigs Karvelis  29411165 

Z/s „Rūjas” 
Vecsaules pag., 
Bauskas nov. 

Priežu audze ar nākotnes koku atzarošanu. Aptuveni 20 gadīgā 
priežu audzē, kas tagad sasniegusi vidēji 7 m augstumu izvēlēti 
nākotnes koki un veikta to atzarošana. Pirmā atzarošana tika veikta 
2008. gadā un koki tika atzaroti līdz 3m augstumam. Īpašnieks otro 
atzarošanu plāno veikt 2012. gadā. Tā kā audzes platība ir 0.2 ha, 
īpašnieks neplāno pretendēt uz ES atbalstu.   

Meža īpašnieks  
Viesturs Kronbergs 29484479 
e-pasts: viesis272@inbox.lv 

Z/s „Mežapurviņi” 
Kurmenes pag., 
Vecumnieku nov.  

Priežu audze ar nākotnes koku atzarošanu. 2006. gadā īpašnieks 
izvēlējās nākotnes kokus un veica priežu atzarošanu 2,0 ha platībā, 
augšanas apstākļu tips – As (ārenis), audzes sastāvs 7E2B1P. 2008. 
gadā priedes atzaroja otro reizi, pēdējo reizi atzarošanu plāno veikt 
2012. gadā. S. Daube piedalās pasākumā „Meža ekonomiskās 
vērtības paaugstināšana.” Viņas īpašumā veic jaunaudžu kopšanu 7,4 
ha platībā 

Meža īpašniece  
Skaidrīte Daube  26140130; 
65129620 

„Vecie Lielpēteri”, 
Aizkraukles pag., 
Aizkraukles nov. 

Bērzu jaunaudzes kopšana. Audzes sastāvs 10B18, 3 reizes veikta 
kopšanas cirte 6,9 ha platībā, pēdēja kopšana 2009. 
Audze, kuras sastāvs 7B2Bl1Ba18, nav veikta neviena kopšanas cirte 

Meža īpašnieks  
Guntis Jankovskis 29120814 



 

 

 

 

 1,4 ha platībā. Plānots veikt kopšanas cirti, pēc kuras varēs redzēt 
dimensiju atšķirības divām blakus esošām vienāda vecuma B audzēm 
un spriest par kopšanas ciršu ietekmi. 

„Vecie Lielpēteri”, 
Aizkraukles pag., 
Aizkraukles nov. 
 

Izcirtums, kur tika izcirsts Ba, atstājot E paaugu 0,8 ha, 0,4 ha 
platūibā, audzes sastāvs:  6E362B462Oz36.  2005. gadā  kailcirtē 
izcirsta Ba audze, atstājot E paaugu un B. Nogabali atrodas tuvu klāt 
viens otrām un var labi novērot kvalitatīvās jaunas audzes 
veidošanos no paaugas. 
Egles un bēra mistraudze 1,7 ha platībā, audzes sastāvs: 7E3B14. 
1997. gadā stādīta E, ar sastāva kopšanas cirtes palīdzību tika 
izveidota E un B mistraudze, palielinot audzes vēja izturību. 

Meža īpašnieks  
Guntis Jankovskis 29120814 

„Pāķi”, Staburaga 
pag., Jaunjelgavas 
nov. 
 

Jaunaudzes kopšana, mistrota audze divos nogabalos 0,5 un 0,5 ha 
platībā, augšanas apstākļu tips Dm (damaksnis), audzes sastāvs:  
3B6 2P3 2Oz3 2A3 1Kļ3. Jaunaudze pirmo reizi tika izkopta pēc 
dabiskās atjaunošanas, otro reizi 2011.gadā. Nākamā kopšana tiks 
veikta pēc vajadzības, piesaistot ES atbalstu, ja būs pieejams.  
Jaunaudzes kopšana pēc dabiskās atjaunošanās 1,1 ha platībā, 
augšanas apstākļu tips: Vr (vēris),  audzes sastāvs: 5A6 4P3 1Oz3 
Jaunaudze pirmo reizi tika izkopta pēc dabiskās atjaunošanas, otro 
reizi 2011.gadā. Nākošā kopšana tiks veikta pēc vajadzības, 
piesaistot ES atbalstu, ja būs pieejams. 
Nekopta audze 3,8 ha platībā, augšanas apstākļu tips: Vr (vēris), 
7Ba21A1B23. Pēc dabiskās atjaunošanas audze ne reizes netika kopta, 
arī nākotnē netiek plānota kopšana. Audze var kalpot kā negatīvais 
piemērs salīdzinājumam ar blakus esošām koptām audzēm, runājot 
par kopšanas nepieciešamību un efektivitāti. 

Meža īpašnieks: Igors 
Gabaliņš, Maigurs Blaus  
Kontakttālrunis: 29496737  

”Ābeles” Novadnieku 
pag.. Saldus nov.  

Sastāva kopšana baltalkšņa audzē. 2000.gadā baltalkšņu audzē 
ierīkots parauglaukums, kurā veikta sastāva kopšanas cirte. Tajā brīdī 
Ba bijis 7 gadus vecs. Kociņu skaits pirms kopšanas – 75000 gab./ha, 
pēc kopšanas – 2200. Atlikusī audzes daļa nav kopta. Pašreiz 

Kontaktinformācija  
A.Velvere 20222041 



 

 

 

 

kopšanas efekts labi redzams. Izkoptajā daļā koku dimensijas 
lielākas, praktiski nav sīko kociņu. Nekoptajā audzes daļā notikusi 
pašizretināšanās, bet daudz sīku dimensiju koku, no kuriem daudzi 
jau atmiruši. Pašlaik Ba ir jau 19 gadi, nākotnē plāno nocirst galvenā 
cirtē. 

.”Īves” Dunalkas p. 
Durbes nov. 

Jaunaudžu kopšana dabiski atjaunotā izcirtumā. Pirms kopšanas 
kociņu skaits vidēji 8000 – 10000 gab. uz ha, ievērojams apšu sugas 
atvašu piemistrojums ar trupes pazīmēm. Pēc kopšanas 3000 gab. 
kociņu uz ha. Sugu sastāvs: 1.nog. – 7E3B, 3.nog. – 10B. ES atbalsts 
piesaistīts, atkārtoti kopjot.  

Kontaktinformācija  
A.Velvere 20222041 

„Veclazdupi-2”, 
Rankas pag., 
Gulbenes nov.  

Kopta un atzarota priežu jaunaudze. 1995. gada izcirtums meža 
augšanas apstākļu tips Dm (Damaksnis) 1,3ha platībā 1996. gadā 
mākslīgi atjaunots ar priežu kailsakņiem, bez iepriekšējas augsnes 
sagatavošanas, stādīšanas brīdī augsni sagatavojot ar lāpstu. 
Nekopta audze līdz 2005. gada pavasarim (priede daļēji nonākusi 2. 
stāvā zem bērziem, vietām iznīkusi) 
2005.g. pirmo reizi kopts, bērzus nozāģējot ar krūmgriezi apm. 1m 
augstumā. Iegūti daži m3 papīrmalkas, pārējie nozāģētie krūmi salikti 
vālos trūdēšanai. 
2007.g. kopts vienu reizi jūlij ā, nozāģējot bērza stumbeņus (bērza 
atvases uz stumbeņiem 1,2-2,5m garas) līdz 30cm augstumam no 
zemes. 
2009.g. kopts vienu reizi augustā-septembrī, nozāģējot bērzu 
stumbeņus un krūmu atvases līdz zemei. Realizēts LAP pasākums 
„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”, regulējot audzes biezību 
līdz 3000 gab./ha 
2011.g. februārī veikta 16 gadīgas priežu audzes atzarošana līdz 3m 
augstumam. Atzaroti visi kociņi samērīgi to augstumam. Izmantota 
sniega sega 40cm biezumā, mednieku slēpes(1936.gads) un rokas 
zāģis. 2012.g. var redzēt, kā labi aizaugušas zaļo zaru griezuma 

Meža īpašnieks 
Guntis Grīnšteins  26353318 



 

 

 

 

vietas, pateicoties priežu sveķu tecēšanai, jo brūces nav apkaltušas 
(neveidojas dziļa aizauguma brūce, kas novērojama, ja atzarošanu 
veic novembrī pirms sala) 
Mērķis − 1)bezzara koksnes izaudzēšana lielākā daudzumā, 2)iegūt 
informāciju par piemērotāko atzarošanas veikšanas laiku. 3) veikt 
atkārtotu koku pakāpenisku atzarošanu līdz 6m 4) novērot vai 
dzīvnieki posta pilnīgi atzarotu jaunaudzi 5) vieglāk iegūstama 
papīrmalka nākotnē − nav jāatzaro 6) zemsedzes apgaismojuma 
uzlabošanās veicina lielāku brūkleņu ražu.  
Izmantots atbalsts Lauku attīstības programmas „Meža ekonomiskās 
vērtības uzlabošana” ietvaros jaunaudžu kopšanai, 2009.gadā, bet 
nav izmantots atbalsta maksājums koku atzarošanai, jo projekta 
nosacījumi traucē meža audzēšanu (dzenošie koki 2m rādiusā veicina 
koku dabīgo atzarošanos virs 6m augstumam). 

„Lūžņi”, Beļavas 
pag., Gulbenes nov.,  

Jaunaudžu kopšana dabiski atjaunojušās audzēs, veikta 2010. gadā 
a priedes 0,4 ha, bērza 7,4 ha un apses 2,7 ha platībā ES atbalsta 
pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” ietvaros. Meža 
augšanas apstākļu tips: Vr (Vēris). Mērķis - uzlabot audzes kvalitāti. 
Šobrīd pēc kopšanas ir dzīvnieku bojājumi, turpmāk, kopjot 
jaunaudzes, jādomā par kociņu aizsardzību pret meža dzīvnieku 
bojājumiem.  

Meža īpašnieks 
Aivars Berkolds 26557634 

,,Mežrozes”, 
Ļaudonas pag., 
Madonas nov. 
 

Lapegļu un priežu audzes kopšana,  1995.gada lapegļu un priežu 
stādījums 1.0 ha platībā vairākas reizes kopts. Audzes formula: 
5Le5P16. Var salīdzināt cik lielas ir priedes un cik jau lapegles. 
Jaunaudze kopta 2009. gadā projektā ,,Meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošana”,. Pēc 2010./11. gada ziemas uzskatāmi var salīdzināt 
dažādu koku sugu izturību pret snieglauzēm un sniegliecēm- priedēm 
aplauztas galotnes, bērzi saliekti kā ,,zirga loki”,  bet lapeglei – viss 
kārtībā. 

Meža īpašnieks  
Aldis Bondars, 29496225 

 „Mežpļavnieki”, Jaunaudžu kopšana dažādu sugu koku audzēs. 2010.gadā realizēts Meža īpašnieks 



 

 

 

 

Vītiņu pag., Auces 
nov.  

LAP pasākums „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”. Veikta 
jaunaudžu kopšana, nākotnes koku kopšana un atzarošana, koku 
sugas B un A. Kopta Ba jaunaudze, veikta krājas kopšanas cirte B, E 
audzē. Demonstrējumu pasākumus vada meža īpašnieks. 

Andis Krieviņš 26371229,  
e-pasts: 
indrani.andis@gmail.com 

„Upeslejas”, Kabiles 
pag., Kuldīgas nov.  

Jaunaudžu kopšana apšu audzēs. Pēc 2005.g. vējgāzes, kad tika 
nopostīta apšu audze 1,3 ha platībā, apse pati dabīgi atjaunojusies un 
ir ierīkoti vairāki parauglaukumi dažādos gados (2009.g., 2010., 
2011.g.), lai uzskatāmi varētu redzēt, cik liela nozīme ir jaunaudžu 
kopšanai. Koku dimensiju salīdzinājums koptās un nekoptās audzēs. 
Kopšanas intensitātes problēmas apšu audzēs.  
Dažāda vecuma  un koku sugu (E,B) mežaudžu kopšana un 
atzarošana. Mērķis - koku dimensiju salīdzinājums koptās un 
nekoptās audzēs. Kopšanas intensitāte apšu audzēs. 

Meža īpašnieks 
Aivars Bergmanis - 26364473 
Sigita Vaivade - 29103658 

„Zeļļi”, Tārgales 
pag., Ventspils nov.  

Jaunaudžu kopšana dažāda mistrojuma augstuma jaunaudzēs. 
Izmantojot ES finansējumu pasākumā „Meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošana” aktivitātē „Jaunaudžu kopšana” 2011.g.  izkoptas 
dažāda mistrojuma un augstuma jaunaudzes 13,8 ha platībā. Izkoptas 
bērza, baltalkšņa, egles, apses mistraudzes, izvēloties augšanas 
apstākļu tipam piemērotākās atstājamās koku sugas konkrētajā 
situācijā, koku skaitu un izvietojumu, kas nodrošinātu sabalansētu 
audzes attīstību nākotnē.   

SIA „Kursa MRU” 
Normunds Čaklis  29428067 
Sigita Vaivade  29103658 

„Auziņi”, Indras pag., 
Krāslavas nov. 

Egļu paaugas un jaunaudzes kopšana. Dabiska meža atjaunošana Dm un 
Vr augšanas apstākļa tipos ar egli un bērzu. 2002.g. 2.kv. 5.,6.nog. 1.7 
ha platībā nocirsta egļu mirstraudze ar bērzu saglabājot egles paaugu. 
Jaunaudze kopta vairākas reizes katru gadu. Starp paaugas grupām 
tukšumi tika papildināti ar egli. Izveidota egļu jaunaudze divos 
stāvos. Nākotnē aktuāla jaunaudžu kopšana. Projekts ir realizēts ar 
ES līdzfinansējumu. 

Meža īpašnieks 
Viktors Ļahovičs 26301374 

 

„Lesničevka”, Kalniešu 
pag., Krāslavas nov. 

Mistrotas audzes kopšana aizaugušā lauksaimniecības zemē. Meža 
ekonomiskās vērtība paaugstināšana saņemot ES atbalstu. Dabiski 

Meža īpašnieks 
Česlavs Varnass 26173608 



 

 

 

 

ieaugušas dažādu koku sugu mistrotas audzes lauksaimniecības zemē 
(E;P;B). Divas  reizes ir veikta jaunaudžu kopšana. Mērķis ir novērot 
sugu attīstību atkarība no audžu sastāva. Projekts ir realizēts ar ES 
līdzfinansējumu. 

 

„Jāņusēta”,  
Preiļu pag.,  
Preiļu nov.  

Bērzu stādījums un jaunaudzes kopšana. Demonstrējamais objekts 
interesants ar to, ka saimnieks 2005.gadā iestādījis bērzu 1,2 ha 
platībā meža zemē, kas nav tipiski šim rajonam, vairāk bērzu 
stādījumi populāri ir (bērzu tīraudzes un mistraudzes) 
lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs. Bērzi ļoti labi ieaugušies, 
2011.gadā veikta jaunaudžu kopšana par saviem līdzekļiem.  

Kontaktinformācija: 
Maruta Plivda- 29396610 
Astrīda Rudzīte-26410476 

„Brieži”, Puzes pag., 
Ventspils nov.  

Jaunaudžu kopšana zemes un meža ekonomiskās vērtības 
paaugstināšanai.   2001.gadā 9,2 ha platībā lauksaimniecībā neizmantotā 
zemē sagatavota augsne ar frēzi un iestādīti bērza ietvarstādi. Savukārt 2,5 
ha platībā iestādīta egle. Izmantojot ES finansējumu pasākumā „Meža 
ekonomiskās vērtības uzlabošana” aktivitātē „Jaunaudžu kopšana” 2010.g. 
audzes kvalitatīvi izkoptas. 
Savukārt 11,9 ha platībā izmantojot ES finansējumu pasākumā „Meža 
ekonomiskās vērtības uzlabošana” aktivitātē „Jaunaudžu kopšana” 2010.g. 
veikta jaunaudžu kopšana audzēs ar dažādu koku sugu sastāvu, vecumu un 
koku augstumu. Ļoti labs piemērs, kā meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošanai tiek izmantots ES finansējums. Mērķis – paaugstināt zemes un 
meža ekonomisko vērtību.   

Kontaktinformācija: 
Normunds Čaklis 
29428067 
Sigita Vaivade  
29103658 

 


