Meža konsultāciju pakalpojumu centra
INFORMĀCIJA PAR DEMONSTRĒJUMU OBJEKTIEM
Saimniecība, pagasts,
novads

Apraksts

Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana
,,Druvas”,
Aronas Lapegļu un egļu audze lauksaimniecības zemē, stādījums ierīkots 0,9 ha
pag., Madonas nov.
platībā 2006.gadā. Šobrīd audzes formula ir 6Le2B2E12, kur Le un B
augstums jau ir 7 m, bet E augstums tikai 4 m. Krāja pa sugām: Le-38
m3/ha, B-10 m3/ha, E-5 m3/ha. Uzskatāmi var salīdzināt, Le jaunībā ir
daudz ātraudzīgāka nekā E un ražīgāka nekā B, kaut arī abām koku sugām ir
vienāds vidējais augstums. ES atbalsts pagaidām netiek plānots, jo audzē
nav nepieciešama kopšana.
„Jumis”, Zalesjes
Egles, bērza mistrotu audžu veidošana meža ieaudzēšanā. Izveidoti 11
pag., Zilupes nov.
parauglaukumi ar dažādiem rindu attālumiem un dažādās kombinācijās.
Augsne sagatavota joslās, augšanas apstākļu tips; Vr (vēris), stādāmais
materiāls no LVM kokaudzētavām. Stādījumi ierīkoti 2011.g. pavasarī,
neizmantojot ES atbalstu, veikta agrotehniskā kopšana. Mērķis − vērot un
analizēt E un B mistraudžu veidošanos dažādos apstākļos un šo sugu
savstarpējo ietekmi uz augšanas gaitu.
„Magones”, Zalesjes Baltalkšņa ar izcelsmi no atlasīto koku sēklām stādījumi lauksaimniecībā
pag., Zilupes nov.
neizmantojamā zemē. Stādīti Ba ietvarstādi pēc LVMI „Silava” pasūtījuma.
Ba stādīti 2009.gadā grupās ar dažādu biezību starp E stādījumiem. Augsne
sagatavota joslās. Augšanas apstākļu tips: Dm (damaksnis). Veikta
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„Zvani”,
Istras pag., Ludzas
nov.

„Lejiņas”,
Ņukšu pag., Ludzas
nov.

„Birztaliņas”,
Zvirgzdenes pag.,
Ciblas nov.

„Birztaliņas”,
Zvirgzdenes pag.,
Ciblas nov.

agrotehniskā kopšana. Mērķis − vērot Ba augšanas gaitu mistrotā mežā.
Nākotnē paredzēts nocirst trīs Ba paaudzes, pēdējā nocērtot arī E.
Hibrīdapses, papeles, Karēlijas bērza stādījumi lauksaimniecībā
neizmantojamā zemē, ierīkoti 2007.gadā. Augšanas apstākļu tips: Vr
(vēris), augsne sagatavota joslās. Stādāmā materiāla izcelsme: Karēlijas
bērzs − Somija, papele − Zviedrija, hibrīdapse − Igaunijas kokaudzētavas.
Stādījums ierīkots, neizmantojot ES atbalstu. Veikta tikai agrotehniskā
kopšana. Mērķis − vērtēt un analizēt šo koku sugu augšanas gaitu un
piemērotību mūsu klimatiskajiem apstākļiem.
Egles stādījumi krūmāju platībās koridoros bez augsnes sagatavošanas ar
pakāpenisku krūmāju novākšanu trijos etapos. Stādījumi ierīkoti 2010.g.
Augšanas apstākļu tips: Vr (vēris) , stādāmais materiāls no LVM
kokaudzētavām. Veikta agrotehniskā kopšana. Mērķis − krūmāju nomaiņa
pret vērtīgām mežaudzēm, tā ievērojami paaugstinot zemes ekonomisko
vērtību.
Dažāda vecuma cieto lapu koku (ozols, osis) stādījumi, ierīkoti 1999, 2002
un 2005.gadā 3.0 ha platībā lauksaimniecībā neizmantojamā zemē un
krūmājos ar daļēju augsnes sagatavošanu un dažādu biezību un metodēm.
Augšanas apstākļu tips: Vr (vēris), Vrs (slapjais vēris). Stādāmais materiāls
− MPS Kalsnava kokaudzētava, vietējās izcelsmes mežeņi. Platībās veikta
jaunaudžu kopšana LAP pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības
uzlabošana” ietvaros. Nākotnē aktuāla atkārtota jaunaudžu kopšana,
pamatsugas retināšana.
Bērza un egles papīrmalkas plantāciju ierīkošana un apsaimniekošana.
Stādījumi ierīkoti 2002.gadfā 5,7 ha platībā pārmijus stādot E ar B.
Augšanas apstākļu tips: Vr (vēris), Vrs (slapjais vēris), augsne sagatavota
joslās, stādāmais materiāls − Z/S Mežinieki, veikta jaunaudžu kopšana LAP
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„Birztaliņas”,
Zvirgzdenes pag.,
Ciblas nov.

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

.”Lielie Dumpji”
Zvārdes pag.,
Saldus nov.
”Dūzēni”
Zvārdes pag.,
Saldus nov.
.”Jaunstūri”,
Zirņu pag.,
Saldus nov.

pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” ietvaros. Nākotnē
paredzēts
sasniedzot papīrmalkas dimensijas B rindas nocirst, atbrīvot
augšanas telpu E. Atbrīvotajās rindās iespējams varēs stādīt E. Tā varētu
nodrošināt bezkailciršu papīrmalkas audzēšanu plantācijās.
Ainavas veidošana meža ieaudzēšanā, izmantojot reljefa īpatnības.
Stādījumi ierīkoti 1999, 2005.g. dažādām koku sugām (Oz, B un E
mitraudze, Ma, B, E, Le, P) nomainot cita citu. Augšanas apstākļu tips: Vr
(vēris), Dm (damaksnis), Vrs (slapjais vēris), Db (dumbrājs), augsne
sagatavota daļēji, joslās, veikta jaunaudžu kopšana LAP pasākuma „Meža
ekonomiskās vērtības uzlabošana” ietvaros. Nākotnē aktuāla aizsardzība
pret meža dzīvnieku postījumiem un jaunaudžu kopšana.
Egles stādījums nesagatavotā augsnē bijušajā lauksaimniecībā
neizmantojamā zemē 1,1 ha platībā. Audzes sastāvs– 10E9, neveicot
agrotehnisko kopšanu – pareizas stādīšanas tehnoloģijas (saskaņojot
stādīšanu ar senču zināšanām par mēness fāzēm un noteiktas stihijas ietekmi
stādīšanas brīdī) pielietošanas piemērs, kas samazina kopšanas izdevumus.
Ātraudzīgās apses stādījums, ierīkots 2003.gadā 5,2 ha platībā iestādīta.
Platība tikusi iežogota, pirmajos gados veikti arī aizsardzības pasākumi pret
sīkajiem grauzējiem. Pašlaik, 9 gadu vecumā, apses vidējais augstums 9 m,
caurmērs krūšaugstumā – 6 cm.
Bērza stādījums bijušajā lauksaimniecības zemē, ierīkots 2000. gadā 1,3 ha
platībā ar biezību 2500 gab./ha. Pašlaik bērzam 11 gadu, tā vidējais
augstums 8 m un viss iestādītais gandrīz simtprocentīgi ieaudzis.
Bērza stādījums lauksaimniecībā neizmantotā zemē , ierīkots 1999. un
2001.gadā
ar A/s „Latvijas Finieris” atbalstu iegādājoties stādāmo
materiālu. Gadu pēc ierīkošanas stādījums pilnībā nodedzis, bet nākamajā
gadā gandrīz 100% atjaunojies no celmu atvasītēm. Pašlaik par
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.”Īves”, Dunalkas
pag. Durbes nov.

,,Druvas”, Aronas
pag., Madonas nov.

Meža īpašums
„Strauti”, Kandavas
pag., Kandavas nov.

Meža īpašums
„Medņi”, Sidrabenes
pagasts, Ozolnieku
novads,

„Dravas”,
Kabiles pag.,
Kuldīgas nov.

ugunsnelaimi liecina vairs tikai biežāk nekā citviet sastopamie kociņi ar 2
stumbriem.
Egles un bērza stādījums neizmantotā lauksaimniecības zemē, 2009.gadā
sagatavota augsne un 2010.gadā ierīkots egļu un bērzu stādījums attiecībā
1:1. Darbs veikts ar ES atbalstu pasākuma „Neizmantoto lauksaimniecības
zemju pirmreizēja apmežošana” ietvaros.
Egles, priedes un bērza stādījums, ierīkots 2003.gadā lauksaimniecībā
neizmantotā zemē 0,7 ha platībā. Audzes sastāvs: 6E3P1B8,
Stādījums ierīkots projekta ,,Lauksaimniecībā neizmantojamo zemju
pirmreizējā apmežošana” ietvaros aktivitātē ,,Dabiski ieaugušo mežaudžu
kopšana un papildināšana neizmantojamās zemēs.” Mērķis – paaugstināt
zemes ekonomisko vērtību.
Dažādu koku sugu (P, E, B, Oz, hibrīdā apse, saldais ķirsis) plantācijas
ierīkotas lauksaimniecībā neizmantotās zemēs. Divdesmit gadu laikā
stādītas, izmantots stādāmais materiāls no kokaudzētavām un mežeņi, dažādi
koku stādīšanas attālumi rindās un starp kociņiem. Sadarbībā ar LVMI
„Silava” tiek veikti pētījumi par dažādu koku sugu ieaudzēšanas rezultātiem
lauksaimniecības zemē. Demonstrējumu pasākumus vada meža īpašnieks
Priedes, egles, bērza plantāciju meži. Četrdesmit gadu laikā
lauksaimniecībā neizmantotā zemē stādīta P, E, B, redzamas dažāda vecuma
audzes, dažādi stādīšanas attālumi rindā un starp kociņiem. Sadarbībā ar
LVMI „Silava” tiek veikti pētījumi par dažādu koku sugu ieaudzēšanas
rezultātiem lauksaimniecības zemē. Demonstrējumu pasākumus vada meža
īpašnieks
Dažādu koku sugu stādījumi lauksaimniecībā neizmantotā zemē sadarbībā
ar mežzinātnes institūtu „Silava”, stādījums ierīkots 1 ha platībā. 2008.gadā
stādīta Ba audze. Blakus E + P audze un B audze. Uzskatāmi var redzēt, kā
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„Dravas”, Kabiles
pag.,Kuldīgas nov.

„Niedragi”, Tārgales
pag., Ventspils nov.

„Jaungausi”, Abavas
pag., Talsu nov.,

vienādos augšanas apstākļos lauksaimniecībā neizmantojamā zemē, ierīkojot
dažādu koku sugu stādījumus, jūtas un aug katra koku suga. Mērķis –
paaugstināt zemes ekonomisko vērtību.
Dažādu koku sugu stādījumi lauksaimniecībā neizmantotā zemē.
Apmežošana, meža ieaudzēšana, veikta veidojot dažādas mistraudzes.
Veidotas dažādas audzes
bērza audze ar egli II stāvā 3 ha platībā,
baltalkšņa audze ar egli II stāvā 1,5 ha platībā, baltalkšņa audze 1 ha platībā,
egles un priedes mistraudzes dažādos variantos 3 ha platībā. Novākti
krūmāji, iestādīta egle un bērzs. Mērķis – paaugstināt zemes ekonomisko
vērtību.
Egles un bērza mistraudze, papīrmalkas plantācija, ierīkota izmantojot ES
finansējumu pasākumā „Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes
apmežošana” aktivitātē „Meža ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantojamā
zemē”, 2010.gadā veikta lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana
10,7 ha platībā, veidojot papīrmalkas plantāciju − egles un bērza mistraudzi.
2010.g. un 2011.g. veikta audzes aizsardzība pret pārnadžu bojājumiem,
izmantojot Cervacol extra pastu. Mērķis – paaugstināt zemes ekonomisko
vērtību.
Egles stādījums lauksaimniecībā neizmantotā zemē. 2010.g. novākti krūmi
un atsevišķas koku grupas uz lauksaimniecībā neizmantojamās zemes, meža
zemē nocirsti Ba. Visā platībā sagatavota augsne, ar ekskavatoru veidojot
kupicas. Platība apmežota, stādot egli. Izmantojot ES finansējumu pasākumā
„Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes apmežošana” aktivitātē „Meža
ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantojamā zemē” veikta meža
ieaudzēšana 3,9 ha platībā. Mērķis – paaugstināt zemes ekonomisko vērtību
un vienmērīga mitruma režīma nodrošināšana audzes vienmērīgai attīstībai
nākotnē.
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29103658
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SIA „Kursa MRU”
Normunds Čaklis
29428067
Sigita Vaivade
29103658
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Kārlis Blūms
26535032
Sigita Vaivade
29103658

„Ļauļas”, Laucienes
pag., Talsu nov.,

Egles
stādījums lauksaimniecībā neizmantotā zemē . 1999.gadā
lauksaimniecībā neizmantotā zemē sagatavota augsne ar vienkorpusu arklu
un platībās ieaudzēta egle. Šobrīd izveidojušās kvalitatīvas egļu audzes.
Mērķis – paaugstināt zemes ekonomisko vērtību.
„Jaunvarkuļi”,
Egles
stādījums lauksaimniecībā neizmantotā zemē . 2004.g.adā
Laucienes pag., Talsu lauksaimniecībā neizmantotā zeme 2,4 ha platībā nomiglota ar raundapu un
nov.
stādītā egle. Mērķis – nepieļaut audzes sākotnējo aizzēlumu ar zālaugiem un
nodrošināt audzes vienmērīgu attīstību nākotnē.

SIA „Ruda”, Kārlis
Blūms – 26535032
Sigita Vaivade 29103658
SIA „Ruda”
Kārlis Blūms
26535032
Sigita Vaivade
29103658
„Rīti”,
Bērza stādījums lauksaimniecībā neizmantotā zemē enerģētiskās koksnes Īpašnieks
Eveles pag.,
ieguvei. Augsne sagatavota joslās ar lauksaimniecības tehniku. Apmežošanā Dainis Zuika
Burtnieku nov.
izmantoti īpašnieka audzēti bērza ietvarstādi z/s. „Dārznieki”. Bērza 29345154
stādījums 2009. gads. Stādvietu izvietojums 2x2 metri, stādījumu kopšana
veikta 3 reizes.
„Kūlēji”,
Kalniešu Egles un bērza stādījums lauksaimniecībā neizmantotā zemē . 2009.gadā Kontaktinformācija:
pag., Krāslavas nov.,
Vecele
0,9ha platībā lauksaimniecībā neizmatojamā zemē tika veikta apauguma Natālija
novākšana, augsnes sagatavošana joslās vai atsevišķās vietās ar arklu un 26134045
stādīta egle ar bērzu. Katru gadu tiek veikta stādījumu kopšana un
aizsardzība izmantojot aizsardzības līdzekli Cervacol extra. Izveidota egles
plantācija ar bērza piemistrojumu, ko turpmāk kops un aizsargās no meža
dzīvnieku postījumiem. Mērķis ir paaugstināt zemes ekonomisko vērtību.
Projekts ir realizēts ar ES līdzfinansējumu. Turpmāk plānots kopt un aizsargāt
„Kūlēji”, Kalniešu
pag., Krāslavas nov.,

jaunaudzi no meža dzīvnieku postījumiem.
Dabiski ieaugušo mežaudžu kopšana un papildināšana uz lauksaimniecībā Kontaktinformācija:
neizmantojamās zemes saņemot ES atbalstu. 2009.g 2,5ha platībā Natālija
Vecele
lauksaimniecībā neizmantojamā zemē kopta dabiski ieaugusi mežaudze, 26134045
sagatavota augsne joslās vai atsevišķās vietās ar arklu. Tiek veikta pakāpeniska

atzarošana. Tukšumi papildināti ar E, P, B. Izveidota priedes plantācija, ko
turpmāk kops, papildinās ar P stādiem un aizsargās no meža dzīvnieku
postījumiem.. Mērķis ir paaugstināt zemes ekonomisko vērtību. Projekts ir
realizēts ar ES līdzfinansējumu.
„Krustceles”,
Dabiski ieaugušo mežaudžu kopšana un aizsardzība saņemot ES atbalstu. Dabiski Kontaktinformācija:
Ezernieku pag., Dagdas ieaugušu mežaudžu kopšana izmantojot krūmgriezi un aizsardzība slēdzot līgumus Gunārs Vaišļa 29404376
nov.
ar mednieku klubiem, aktīvi medījot. 2007.gadā lauksaimniecībā neizmatojamā

zemē tika veikta augsnes sagatavošana joslās ar arklu un stādīti bērza
ietvarstādi. Veikta stādījumu aizsardzība slēdzot līgumus ar mednieku
klubiem, aktīvi medījot. Izveidota bērzu plantācija, kuru turpmāk kops un
papildinās ar stādiem un aizsargās no meža dzīvnieku postījumiem.
„Lesničevka”, Kalniešu Lauksaimniecībā neizmatojamās zemes pirmreizējā apmežošana ar egli un bērzu, Kontaktinformācija:
pag., Krāslavas nov.,
saņemot ES atbalstu. 2010.g. 10ha platībā lauksaimniecībā neizmatojamā Česlavs
Varnass
26173608
zemē tika veikta apauguma novākšana, augsnes sagatavošana joslās vai
atsevišķās vietās ar arklu un stādīta egle ar bērzu, atsevišķās vietās priede.

Katru gadu tiek veikta stādījumu kopšana. Izveidota egles mistrota
plantācija. Turpmāk jaunaudzi kops un aizsargās no meža dzīvnieku postījumiem.
„Bērzāni”,
Skaistas Lauksaimniecībā neizmatojamās zemes pirmreizējā apmežošana ar egli un bērzu, Kontaktinformācija:
pag., Krāslavas nov.
saņemot ES atbalstu. 2010.g. 2ha platībā lauksaimniecībā neizmatojamā zemē Marija
Kampāne
tika veikta augsnes sagatavošana joslās ar arklu ПКЛ-70 un stādīta egle ar 28378050

bērzu. Katru gadu tiek veikta stādījumu kopšana. Izveidota egles plantācija
ar bērza piemistrojumu. Turpmāk jaunaudzi kops un aizsargās no meža dzīvnieku
postījumiem.

„Veclazdupi-1”,
Bez speciālas augsnes gatavošanas egļu meža ieaudzēšana 0.29 ha krūmājā Meža īpašnieks
Rankas
pag., un 0.17 ha ganībās kopā 0,46 ha platībā, auglīgā zemē ar liela aizzēluma Guntis
Grīnšteins
Gulbenes nov.,
iespējām līdz 1,3m augstumam. Stādīšanai izmantota plūmes lāpsta 2007. 26353318
gadā. Pirms stādīšanas ar lāpstas galu izveidots neliels laukumiņš stādam.

„Gaiļi”, Iecavas nov.

Stādīti dažāda vecuma egļu (2, 3 un 4 gadīgie) un priežu (2 gadīgie)
kailsakņi. Stādīts rindās 2,2m attālumā, stāds no stāda 1,9m – deviņas egles,
viena priede. Starp rindām vālos salikti nocirstie krūmi un zari trūdēšanai -1)
lai samazinātu dzīvnieku pārvietošanos platībā 2)stādiņiem ir aizvējš un
labāka augšanas temperatūra 3) vieglāk kopt aizzēlumu(var prognozēt
stādiņa atrašanās vietu-svarīgs faktors pirmajam kopšanas gadam) 4)
dabiskais mēslojums mežam, kas veicina labāku koksnes pieaugumu 4. gadā
un tālāk.
2007.g. Kopts pirmo reizi jūnija beigās, otro reizi augusta beigās.
2008.g. Kopts vienu reizi septembrī.
2009.g. Kopts vienu reizi jūlijā.
2010.g. Kopts augusta sākumā
2011.g. Kopts vienu reizi augustā
Kopšana veikta nopļaujot starp vāliem 100% aizzēluma un krūmu atvases.
Meža augšanas apstākļu tips Ap (platlapju ārenis) 2012. g. var redzēt
1)vālos satrūdējušo koksni, kas sāk pildīt mēslošanas funkciju 2) atšķirību
starp dažāda vecuma egļu stādiem 3) priežu stādu skaits pēc zaru
satrūdēšanas 3. 4. g. samazinājies meža dzīvnieku (stirnu buki, bebrs)
darbības rezultātā 4) veiksmīgi ieaudzēta platība ar labu biezību un
veselīgiem kociņiem
Mērķis − intensīvāk izmantot īpašuma zemes platību ātrāk iegūstot gala
produktu – koksni. Lauku attīstības programmas atbalsts nav izmantots.
Egļu, ošu, ozolu, melnalkšņu, bērzu un hibrīdo apšu eksperimentālie Īpašnieks
stādījumi lauksaimniecībā neizmantotā zemē. No 1994. gada ar Latvijas Andrejs
Valsts mežzinātnes institūta „Silava” darbinieku palīdzību „Gaiļos” ierīkoti 27862552
egļu, ošu, ozolu, melnalkšņu, bērzu un hibrīdo apšu eksperimentālie
stādījumi lauksaimniecībā neizmantotā zemē, kas 2010.gadā reģistrēti kā

Lasmanis

plantāciju mežs. Saimniecībā labi var redzēt kādas koku sugas ir vērts
izvēlēties „trešajam pensijas līmenim”. Hibrīdā apse 16 gados sasniegusi 16
m augstumu, krāja 142 m³/ha, salīdzinoši - osis 15 gados sasniedzis 7 m,
bet ozols 14 gados – 2m, melnalksnis – 6m, bērzs – 15 m. Saimnieks iesaka
izvēlēties hibrīdo apsi, egli un bērzu.

