
7 LIETAS, kas var 

PAAUGSTINĀT



LŪK, SEPTIŅAS LIETAS, KAM JĀPIEVĒRŠ UZMANĪBA, 
LAI IEGŪTU NO SAVA MEŽA DAUDZ VAIRĀK!

Taču daudzi mežu īpašnieki 
nezina, ko darīt ar savu mantu 
un kā pārveidot dabas plašumus 
par ienākumu avotu. Ikviens 
mežs ir kā dabas banka, kas var 
palīdzēt sasniegt svarīgus 
mērķus gan tuvākajā, gan attālā 
nākotnē un parūpēties par bērnu 
un mazbērnu labklājību. Lai liktu 
mežam strādāt un pelnīt naudu, 
ir jāzina, kā to pareizi kopt – 
tikai apsaimniekots mežs dod 
maksimālu atdevi tā saim-
niekam. 

Mežs ir ne tikai grezns, 
bet arī potenciāli ļoti 
vērtīgs īpašums, kas 
atnes īpašniekiem peļ- 
ņu ilgtermiņā.  

PAREIZI APSAIMNIEKOJOT 
MEŽU, PIECU GADU LAIKĀ 
VĒRTĪBU VAR PALIELINĀT PAR 

25-30%.



1.
Meža taksācija jeb inventarizācija ir galvenais meža apsekošanas 
veids. Ar kvalitatīvas taksācijas palīdzību var izveidot īstu meža “pasi”, 
kur apkopot svarīgāko informāciju par īpašumu un tajā esošajiem 
stādījumiem. Pilnvērtīga meža taksācija nodrošina datus ne tikai par 
koku skaitu, bet arī par visu meža infrastruktūru un stādījumu 
augšanas apstākļiem.   

Taksācijas gaitā 
noskaidro mežā augošo 
koku sugas un apjomus, 
stumbru resnumu, koku 
vecumu – visu, kas palīdz 
precīzāk noteikt meža 
vērtību un definēt turp-
mākos darba uzdevumus.

PRECĪZAS TAKSĀCIJAS IZVEIDE, 
KAS NOSAKA ESOŠO MEŽA VĒRTĪBU



PRECĪZAS TAKSĀCIJAS IZVEIDE, 
KAS NOSAKA ESOŠO MEŽA VĒRTĪBU 2.

Ikviens mežs ir vesela ekosistēma, kur lielu lomu spēlē attiecības 
starp tās sastāvdaļām. Ja īpašnieka mērķis ir peļņas gūšana no 
meža, tas jāuztur nevainojamā kārtībā, it īpaši pēc posta, ko izraisa 
dabas stihijas. Pat viens nogāzies koks var pamatīgi sabojāt meža 
vidi, jo bojāta koksne ir labākā vieta, kur vairoties nevēlamiem 
mikroorganismiem. 

SAVLAICĪGA REAĢĒŠANA 
UZ DABĀ NOTIEKOŠAJIEM PROCESIEM

Pēc stipriem vējiem, 
vētrām un negaisiem 
mežs jāapseko un jānovāc 
kritušie koki, no zemes 
izrautie krūmi un citi 
stādījumi, kas vairs nav 
izmantojami turpmākai 
apstrādei un pārdošanai.



3.
Vecs mūžamežs ir lieliska atpūtas vieta, taču peļņas gūšanai meži gan 
jācērt, gan jāstāda.

Latvijas klimatā ļoti labi aug augstvērtīgākie koki: priede, egle, bērzs. 
Taču nauda ir jebkurā kokā, ja vien tas ir veselīgs un derīgs turpmākai 
izmantošanai. Ja vēlies stādīt mazāk izplatītus kokus, neatsakies no 
sava plāna – galvenais, neaizmirsti par kokiem uzreiz pēc to 
stādīšanas.

Ja vēlies maksimizēt ienākumu no meža ilgtermiņā, 
parūpējies par jaunu mežu stādīšanu, kas nākotnē 
atnesīs labus augļus.

MEŽA 
STĀDĪŠANA



4.
Jo agrāk sāksi rūpēties par 
savu mežu, jo vērtīgāks tas 
būs ilgtermiņā.   

Ja jaunaudžu kopšanu veic profesionāli, mežā aug vērtīgi un veselīgi 
koki, kas nekonkurē par izdzīvošanu ne ar krūmiem, ne savā starpā. 
Rezultāts – augstvērtīga koksne ar pēc iespējas mazākiem 
zudumiem.

Stādu apsekošana jāveic 
pēc nepieciešamības, un 
katram kopšanas posmam 
ir savs uzdevums – īsi pēc 
kociņu stādīšanas tos atbrī-
vo no zālaugiem, bet pēc 
dažiem gadiem veic kociņu 
un krūmu retināšanu. 

Jaunaudžu kopšana ir 
pamats meža ražīgumam 
un īpašnieka peļņai, tāpēc 
par jaunaudzi jārūpējas 
jau no iestādīšanas brīža. 

SAVLAICĪGA 
JAUNAUDŽU KOPŠANA



5.
Krājas kopšanas cirti var veikt aptuveni pēc 30 gadiem kopš kociņu 
iestādīšanas, kad koki jau ir paaugušies. Šīs cirtes mērķis ir izaudzēt 
vērtīgu koku audzi galvenajai cirtei, tāpēc saimniekam jāveic koku ret-
ināšana. Vispirms izcērt bojātos un augšanā atpalikušos kokus, kas tik 
un tā pēc kāda laika ies bojā. Pēc tam var izcirst arī daļu no veselīga-
jiem kokiem, ja tie aug pārāk blīvi un traucē viens otram. Uzmanīgi ret-
inot kokus krājas kopšanas cirtē, var panākt, lai palikušie koki aug vēl 
ātrāk un jaudīgāk.

KRĀJAS 
KOPŠANAS CIRTES

SAVLAICĪGA 
JAUNAUDŽU KOPŠANA

Tieši šajā posmā meža 
īpašnieks jau var gūt 
pirmos augļus no jauni-
estādītā meža.



KRĀJAS 
KOPŠANAS CIRTES 6.

Ūdens ir dzīvības avots, bet pārāk mitra vide gan ir neveselīga. 
Šis noteikums ir spēkā arī mežā – kokiem nepatīk slapjums, taču 
bez ūdens mežs neizdzīvos. Kā atrisināt šo dilemmu? 

 Ik pa laikam meliorācijas sistēmas jāpārbauda un jāatjauno, jo 
tās var aizsprostoties vai arī kļūt par bebru dambju vietu.

Tavam mežam vajadzēs meliorācijas sistēmu jeb 
grāvjus, kas noved lieko mitrumu augsnē un nodrošina 
ideālu vidi koku augšanai.

MELIORĀCIJAS 
SISTĒMAS

Pēc stipriem vējiem, 
vētrām un negaisiem 
mežs jāapseko un jānovāc 
kritušie koki, no zemes 
izrautie krūmi un citi 
stādījumi, kas vairs nav 
izmantojami turpmākai 
apstrādei un pārdošanai.



7.
Viena lieta ir izaudzēt vērtīgu mežu, cita lieta ir atrast labu 
pircēju. Ražas novākšana galvenajā cirtē jāuztic tikai nozares 
profesionāļiem, kuriem ir gan nepieciešamā pieredze, gan 
zināšanas par koksnes tirgus tendencēm un cenām. Labs 
mežizstrādes uzņēmums ieteiks labāko laiku meža ciršanai un 
pārdošanai, jo arī apsaimniekotājs ir ieinteresēts pēc iespējas 
lielākā atdevē no produkta.

PAREIZA SADARBĪBAS PARTNERU IZVĒLE 
MAKSIMĀLIEM IENĀKUMIEM

Lai maksimizētu peļņu no sava meža, 
meklē godīgu apsaimniekotāju ar 
individuālu pieeju un atklātiem 
sadarbības nosacījumiem. 



info@priedesag.lv
www.priedesag.lv

Meža apsaimniekošana nav joka lieta – 
lai gan vecie koki aug it kā paši no sevis, 
patiesi labam rezultātam nepieciešamas 

zināšanas, uzmanība un laiks.
 

Augstvērtīgai koksnei būs daudz 
vieglāk atrast pircēju – sazinies ar 

PRIEDES AG un uzzini, kā apsaimniekot 
un pārdot mežu ar vislabāko cenu!

Artūrs Giļoks 
+371 26 993 794

Dmitrijs Zabarins
+371 29 772 026


