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Mērķis

• Īpašnieka (valsts) noteikts!

• Bioloģiski daudzveidības saglabāšana – ĪADT, 
mikroliegumu, brīvprātīga apņemšanās

• Sociālā nozīme – piemājas mežs, parks, ainavisks 
skats

• Citi prioritāri ekosistēmu pakalpojumi – trokšņu 
slāpēšana (dzelzceļš), gaismas norobežošana 
(autoceļš), zinātnei (Meža Pētīšanas stacija), 
militāra nozīme (Ādažu poligons), nekoksnes
produktu ieguve (tāši, bērza sulas, čagas, 
Ziemassvētku eglītes, medus), rekreācija 
(orientēšanās, mušiņmakšķerēšana – noēnojuma 
veidošana ūdenstecē, medības)  u.c.

• Ekonomiska nozīme – saimniecisks mežs, kurā 
mērķtiecīgu darbību rezultātā ir jāiegūst peļņa!



Kā maksimizēt peļņu 
saimnieciskajā mežā?!

• Saimniekot intensīvi un izmantot 
mežkopības pamatprincipus!!!

• «Meža zemes izmantošanas efektivitāte 
lielā mērā ir atkarīga no izvēlētajām koku 
sugām un mežaudžu kopšanas 
intensitātes» Profesors Dagnis 
Dubrovskis

• Novērsties no tumsonības paudējiem: 
‘’Skandināvu metodes’’utt. (reklāma)

• Kritiski klausīties cilvēku padomos par 
meža apsaimniekošanu bez meža 
izglītības jeb kā mani glezniecībā



Nepārdot krājas 
kopšanu kā CIRSMU!!!

• IESPĒJAMS nedaudz lielāks finansiāls 
ieguvums īstermiņā

• Sabojāta audze

• Izņemti koki līdz minimālajam 
šķērslaukumam vai zem tā

• Atstāti šķērslaukumu veidojoši, bet ne 
NEmērķa koki (sugas) – mazākvērtīgi ciršanas 
brīdī



Cirsmas pārdošanas 
riski

• Uzņēmējam jāsteidzina naudas līdzekļu 
aprite

• Netiek ņemti laika apstākļi un to 
neatbilstības ietekme augsni

• Peļņas maksimizēšanai tiek izvākti zari, kas 
krājas kopšanas cirtē paaugstina augsnes 
nestspēju un pasargā paliekošo koku sakņu 
sistēmu (vēlāk neveidojas turpe)



Mežkopības 
pamatprincipi

• Audzēt meža augšanas apstākļiem atbilstošas koku sugas

• Sekot līdzi koku vainagu un stumbra garuma propocijai

• Sekot līdzi meža fitopatoloģiskajam (augu slimības un to ierosinātāji - vīrusi, sēnes, 
baktērijas) stāvoklim

• Sekot līdzi meža entomoloģiskajam (kukaiņu) stāvoklim

• Ņemt vērā pārnadžu blīvumu



Intensīva 
saimniekošana
• Dažādi koksnes produktu ražošanā mērķi, ar 

atšķirīgiem optimālajiem parametriem 
(caurmērs un ciršanas vecums), kad būtu jānovāc 
koksnes raža. 

• Piemēram, lauksaimniecība, kur arī katra rudenī 
nokavētā ražas nokulšanas diena samazina 
graudu kvalitāti un līdz ar to arī peļņu!!!

• Piemēram, novēlota krājas kopšana (pat 3 gadi) 
būtiski samazina koka augšanas gaitu un 
samazina potenciālo peļņu. 

• Novēloti izkopjot, kokam nepieciešams laiks, lai 
izveidotu vainagu, jo koks aug tikai uz augšu un 
uz apakšu nekad neveidos vainagu (neskaitot 
ozola ūdenszarus).



Kā veidojam 
paliekošo 
audzi!?



Ekonomiskie 
mežkopības 

pamati



Īpašums Gobas, 
Burtnieku novads
- 35 gadus veca 
audze
- 1.krājas kopšana
- nokavēta krājas 
kopšana aptuveni 10 
gadus
- plānota 
atjaunošanas cirte 
50 gadu vecumā



Īpašums Zaļkalni, 
Salacgrīvas novads
- audzes vecums 86 
gadi
- 3.krājas kopšana, 
1.krājas kopšana 
novēlota
- plānota atjaunošanas
cirte 90 gadu vecumā
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