
 

ir  meža sēšana vai stādīšana pirms kokaudzes 

nociršanas (iepriekšējā kultūra) ,vai pēc tās     

nociršanas (vienlaidus un daļējā kultūra). 

 Skuju koku un cieto lapu koku mežaudžu 

izaudzēšanas laiks saīsinās par vid. 20   

gadiem, bet mīksto lapu koku par vid. 5-10 

gadiem. 

 Iespējams veidot jebkura vēlamā sastāva un 

biezuma mežaudzi. 

 Kopšana mākslīgi atjaunotajās mežaudzēs ir 

daudz vienkāršāka. 

 Izvēloties ģenētiski augstvērtīgu 

stādmateriālu,mežaudze būs produktīva                     

un tajā izaudzētā koksne– augstvērtīga. 

 

Svarīga ir augsnes sagatavošana gan pirms 

meža kultūru stādīšanas, gan sēšanas, gan 

dabiskās atjaunošanas veicināšanas 

 
Kādus stādus izvēlēties 

                    Svarīgākie stādu kvalitātes rādītāji: 

  sertificēts, attiecīgai meža augšanas zonai           

atbilstošas iedzimtības stādmateriāls, 

 stāda virszemes daļas garums, sakņu kakla 

caurmērs un sakņu masa. Virszemes un sakņu 

masas attiecība vēlama ne lielāka kā 4:1, 

 nebojāts galotnes pumpurs, 

 auga fizioloģiskais stāvoklis– sugai atbilstoša skuju 

krāsa, slimību, kaitēkļu un mehānisko   bojājumu 

neskarts stāds, neiežāvēts stādmateriāls. 

Meža atjaunošana un ieaudzēšana 

Ministru kabineta noteikumi Nr.308  
Rīgā 2012.gada 2.maijā (prot. Nr.24 25.§) 

Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi 

Meža mākslīgā atjaunošana 

3.1. Kārtība, kādā mežaudzi atzīst par ieaudzētu 
15. Mežaudzi uzskata par ieaudzētu, ja tā atbilst šādiem kritērijiem: 

15.1. minimālais ieaudzētās mežaudzes koku augstums skuju kokiem ir 0,10 metru, lapu kokiem – 0,20 metru; 

15.2. ieaudzētajā platībā minimālais nepieciešamais kopējais ieaugušo koku skaits atkarībā no valdošās koku 

sugas ir: 

15.2.1. priedei – 3000 koku uz hektāru; 

15.2.2. ozolam, osim, vīksnai, gobai, kļavai, dižskābardim un skābardim – 1500 koku uz hektāru; 

15.2.3. pārējām šo noteikumu 1.pielikumā minētajām koku sugām – 2000 koku uz hektāru. 

http://likumi.lv/doc.php?id=247349#piel1


 

 

Materiālu sagatavoja: Dace Iraids un VMD reproduktīvā materiāla kontroles daļas vecākais inspektors  Jānis Vizulis 

 

 

                                                                               

                       Ievedot stādus no citām valstīm: 

   jāsazinās ar konkrēto stādaudzētavu, kur stādus          

paredzēts pirkt, jāuzzina stādmateriāla sertifikāta numurs 

 jāgriežas LVMI „Silava”, uzrādot konkrēto stādaudzētavu, 

stādu sertifikāta numuru, vietu, kur paredzēts stādīt 

 LVMI „Silava” dod savu atzinumu par izvēlētā                 

stādmateriāla piemērotību   konkrētajai vietai 

 pozitīva atzinuma gadījumā jāgriežas Valsts meža         

dienestā ar iesniegumu  izsniegt stādu ievešanas atļauju 

Fiziskām un juridiskām personām, kuras ar saviem (paša audzētiem vai pirktiem) stādiem veic 
meža atjaunošanu vai ieaudzēšanu citas personas īpašumā, jāreģistrējas Valsts meža  dienesta 
meža  reproduktīvā materiāla piegādātāju reģistrā.   

Mežaudze ,kas atjaunota ar kategorijas 

“uzlabots” stādiem ir līdz 20% ražīgāka   nekā 

ar kategorijas “ieguves vieta zināma” stādiem 
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PĒRKOT STĀDUS MEŽA KOKAUDZĒTAVĀS: 

 plānojot meža atjaunošanu  stādot, atceraties, ka stādi pasūtāmi savlaicīgi ! 

 iegādājoties stādus kokaudzētavās pārliecinieties vai stādmateriāls atbilst un ir 

piemērots stādīšanai izvēlētajai teritorijai. Šī informācija atrodama stādu izcelsmes 

sertifikātā, 

 zinot sertifikāta numuru, atbildīgo institūciju pārstāviji var pateikt, kurai Latvijas 

teritorijai attiecīgais stādmateriāls ir vispiemērotākais, 

 pērkot stādus, tiek izsniegts to iegādi apliecinošs dokuments. Ja šis dokuments ir 

aizpildīts nepilnīgi, ieteicams saglabāt kādu no etiķetēm, kas atrodama uz 

iepakojuma, 

 etiķetē ir informācija par stādu audzētāju un pārdevēju,stādu sugu, vecumu, 

izsniegtā stādu sertifikāta numuru,stādu skaitu iepakojumā un to audzēšanai 

izmantoto sēklu izcelsmi un kategoriju, un vai stādmateriāls ir ģenētiski modificēts  .    

                                        vai veģetatīvi pavairots. 

Atjaunojiet vai ieaudzējiet 

mežu ar kvalitatīviem stādiem ! 

www.metsaforest.com/lv 
Tel.67804343 


