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Pakāpenisko un izlases ciršu mežizstrādes norādījumi  
 

Ievads. 
 

Dokumenta nolūks ir aprakstīt prasības un norādes pakāpenisko un izlases ciršu izpildei AS „Latvijas valsts 
meži” (turpmāk tekstā - LVM). Norādījumi satur sekojošas sadaļas:  

1) cirtes paņēmieni un ciršanas veidi; 
2) cirsmas robežas; 
3) vides aizsardzība; 
4) paliekošais šķērslaukums; 
5) cērtamo un atstājamo koku izvēle; 
6) kokmateriālu pievešana un krautnēšana. 

Teritorijās, kurās ir individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, jāievēro šo noteikumu prasības. 
 
1. Cirtes paņēmieni un ciršanas veidi: 

1.1. Cirtes metode tiek noteikta sekojošā secībā: atjaunojamā suga/paņēmiens/ciršanas veids: 

Metode Atjaunojamā suga Cirtes paņēmiens Ciršanas veids Reize 

1 priede pakāpeniskā  atvērumos  

2 egle, egles un lapu koku mistrojums, lapu koki pakāpeniskā  atvērumos  

3 egle, egles un lapu koku mistrojums, lapu koki pakāpeniskā  vienmērīgi  

4 egle, egles un lapu koku mistrojums, lapu koki izlases  vienmērīgi - 

1 Ja cirsmas Mežizstrādes norādījumos/ Cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē (turpmāk tekstā: 

Tehnoloģiskā Karte) nav norādīta atjaunojamā suga, cirtes paņēmiens, ciršanas veids un paliekošās 

audzes šķērslaukums, koku ciršanu nedrīkst uzsākt. 

2 Izvietojot tehnoloģiskos koridorus cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā shēmā un dabā, ievēro cirsmas skicē un 

dabā norādītos saglabājamos kokus, koku grupas un citas saglabājamas vērtības. Ja ciršanas veids 

atvērumos, tad izvietojot tehnoloģiskos koridorus papildus ņem vērā cirsmas skicē un dabā norādītos 

plānotos atvērumus. 
3 Cērtot kokus atvērumos, cirsmā neveido vienlaidus tehnoloģisko koridoru tīklu. Lai savienotu atvērumus, 

veido atsevišķus tehnoloģiskos koridorus. 

1.2. Cirtes paņēmiens: 

1.2.1. Pakāpeniskā cirte - jauno audzi izveido zem vecās audzes vainagu klāja, pieaugušo audzi 

nocērtot 2 vai 3 reizēs. 

1.2.2. Izlases cirte - dažādvecuma audzēs periodiski izcērt kokus koksnes pieauguma apjomā, 

nodrošinot dažādu paaudžu koku vainagu klāju vairākos stāvos. 

1.3. Ciršanas veids – cērtamo koku izvietojums audzē: 
1.3.1. Vienmērīgi,  
1.3.2. Atvērumos,  

1.4. Ciršanas reize – pakāpeniskās cirtes izpildes reize pieaugušajā mežaudzē. 
 
2. Cirsmas robežas: 

2.1. Kokus cērt tikai cirsmas robežās.  
2.2. Cirsmas robežas un krautuves vieta norādīta Tehnoloģiskajai Kartei pievienotajā cirsmas skicē. 
2.3. Cirsmas robežas dabā marķētas vai skaidri saskatāmas. Ārpus cirsmas, robežai tuvāk augošo koku 

stumbri apzīmēti  ar sarkanas noturīgas krāsas  horizontālu līniju (vismaz ½ stumbra apkārtmēra) 
un cirsmas stūriem  tuvākie koki atzīmēti ar divām paralēlām horizontālām līnijām. 

2.4. Jebkuru neskaidrību gadījumā ciršanu pārtrauc un sazinās ar atbildīgo darbinieku, kurš devis darba 
uzdevumu. 
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3. Vides aizsardzība: 
3.1. Papildus Tehnoloģiskajā Kartē noteiktajām saglabājamām dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, 

jāievēro LVM: 
3.1.1.  „Dabas aizsardzības prasības meža darbos”; 
3.1.2.  “Prasības vides piesārņojuma samazināšanai”;  
3.1.3. “Norādījumi augsnes un ūdeņu  aizsardzībai meža darbos”;  
3.1.4. ‘’Norādījumi koku bojājumu novēršanai’’. 

 
4. Paliekošais šķērslaukums 

4.1. Nosakot mežaudzes šķērslaukumu, ieskaita visus kokus, kuru augstums ir vismaz 12 metru. 

4.2. Jebkurā cirsmas daļā, kas lielāka par 0.2 ha, kur cirsti koki, paliekošo koku šķērslaukumam jābūt 

lielākam par kritisko šķērslaukumu. 

4.3. Cirsmā iekļauto nogabalu paliekošais šķērslaukums norādīts Tehnoloģiskajā Kartē. 

5. Cērtamo un atstājamo koku izvēle: 
5.1. Cērtamos un atstājamos kokus izvēlas atbilstoši atjaunojamai sugai, cirtes paņēmienam un ciršanas 

veidam. 
5.2. Priede_ Pakāpeniskā_ Atvērumos: 

5.2.1. saglabā cirsmā atzīmētos saglabājamos kokus un koku grupas; 

5.2.2. ja Tehnoloģiskajā Kartē norādīta 3.ciršanas reize, tad cērt visus pieaugušās audzes kokus, 

saglabājot cirsmā atzīmētos saglabājamos kokus un koku grupas, un nodrošinot 

Tehnoloģiskajā Kartē norādīto paliekošo šķērslaukumu nogabalā; 

5.2.3. cērtamie koki atvērumos: 

 I – V krafta klases visu sugu koki, izņemot labas kvalitātes 2.stāva priedes; 

 pamežs (ievērojot dabas aizsardzības prasības); 

 egles un lapu koku paauga; 

5.2.4. atstājamie koki atvērumos: 

 priedes paauga; 

 labas kvalitātes 2.stāva priedes. 

5.3. Egle, egles un lapu koku mistrojums, lapu koku suga_ Pakāpeniskā _ Vienmērīgi: 

5.3.1. saglabā cirsmā atzīmētos saglabājamos kokus un koku grupas; 

5.3.2. ja Tehnoloģiskajā Kartē norādīta 2.ciršanas reize, tad cērt pieaugušās audzes kokus, 

saglabājot cirsmā atzīmētos saglabājamos kokus un koku grupas, un nodrošinot 

Tehnoloģiskajā Kartē norādīto paliekošo šķērslaukumu nogabalā; 

5.3.3. Cērt atsevišķus kokus vai koku grupas, kas mazākas par 0.01 ha (10x10m); 

5.3.4. cērtamie koki: 

 bojātie koki; 

 ja atjaunojamā ir lapu koka suga, tad cērt egles paaugu un 2.stāva egles;  

 lielāko dimensiju koki sekojošā sugu secībā: apse, melnalksnis, bērzs, egle, priede; 

 III – V krafta klases koki sekojošā sugu secībā: baltalksnis, apse, melnalksnis, bērzs, egle, 

priede; 

5.3.5. atstājamie koki: 

 II krafta klases un labākie III krafta klases koki; 

 labas kvalitātes 2. stāva koki; 

 ja atjaunojamā suga ir egle, tad saglabā egles paaugu; 

 ja atjaunojamā ir lapu koka suga, tad saglabā lapu koku paaugu; 

 ja atjaunojamā suga ir egle un lapu koki, tad saglabā visu paaugu; 
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5.3.6.  Cērtamo koku piemērs egles un lapu koku audzēs vienmērīgi cērtot visā cirsmas platībā: 

 
1.att.Cērtamie koki egļu audzē.   2.att.Cērtamie koki lapu koku audzē. 

5.4. Egle, egles un lapu koku mistrojums, lapu koku suga_ Pakāpeniskā _ Atvērumos: 

5.4.1. saglabā cirsmā atzīmētos saglabājamos kokus un koku grupas; 

5.4.2. ja Tehnoloģiskajā Kartē norādīta 2.ciršanas reize, tad cērt pieaugušās audzes kokus, 

saglabājot cirsmā atzīmētos saglabājamos kokus un koku grupas, un nodrošinot 

Tehnoloģiskajā Kartē norādīto paliekošo šķērslaukumu nogabalā; 

5.4.3. cērtamie koki atvērumos: 

 I – V krafta klases visu sugu koki, izņemot atjaunojamo koku sugu paaugu un labas kvalitātes 

2.stāva kokus; 

 pamežs (ievērojot dabas aizsardzības prasības); 

5.4.4. atstājamie koki atvērumos: 

 ja atjaunojamā suga ir egle, tad saglabā egles paaugu un labas kvalitātes 2.stāva egli; 

 ja atjaunojamā ir lapu koka suga, tad saglabā lapu koku paaugu un labas kvalitātes 2.stāva 

lapu kokus; 

 ja atjaunojamā suga ir egle un lapu koki, tad saglabā visu paaugu un labas kvalitātes 2.stāva 

kokus; 

5.5. Egle, egles un lapu koku mistrojums, lapu koku suga_ Izlases_ Vienmērīgi:  

5.5.1. saglabā cirsmā atzīmētos saglabājamos kokus un koku grupas; 

5.5.2. cērtot kokus, nodrošina Tehnoloģiskajā Kartē norādīto paliekošo šķērslaukumu nogabalā; 

5.5.3. cērt atsevišķus kokus vai koku grupas, kas mazākas par 0.01 ha (10x10m); 

5.5.4.  cērtamie koki: 

 bojātie un nomāktie koki; 

 pieaugušie koki ar lielāko caurmēru; 

 ja atjaunojamā ir lapu koka suga, tad cērt egles paaugu un egles 2.stāva kokus;  

5.5.5. atstājamie koki: 

 augtspējīgi 1. un 2. stāva koki; 

 ja atjaunojamā suga ir egle, tad saglabā egles paaugu; 

 ja atjaunojamā ir lapu koka suga, tad saglabā lapu koku paaugu; 

 ja atjaunojamā suga ir egle un lapu koki, tad saglabā visu paaugu. 

5.6. Pieļaujamās atkāpes: lokālās mitrās ieplakās kokus var necirst, ja pastāv risks izveidot risas, kas 
pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz pieļaujamo risu kopgarumu. 

 
6. Kokmateriālu pievešana un krautnēšana: 

6.1. Pakāpeniskajās un izlases cirtēs pieļaujami šādi ciršanas atlieku izmantošanas veidi: 
6.1.1. ciršanas atliekas ieklājot tehnoloģiskajos koridoros; 
6.1.2. ciršanas atliekas atstājot izklaidus; 
6.1.3. ciršanas atliekas savācot un izvedot tālākai pārstrādei; 

6.2. Cirsmā atstāto skuju koku un ošu (izņemot sausos kokus) kokmateriālu, kuru tievgaļa diametrs ir 
lielāks par 15 cm, apjoms nedrīkst pārsniegt 5 m³ uz hektāra. 

6.3. Tehnoloģisko koridoru kopējā platība cirsmā nepārsniedz 20% no cirsmas platības. 
6.4. Jāievēro LVM „Kokmateriālu krautuvju un krautnēšanas norādījumi”. 
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1. pielikums 

Mežaudzes pirmajā stāvā augošo koku kritiskais šķērslaukums (Gkrit.) atkarībā no valdošās koku sugas un 
koku vidējā augstuma (normatīvajos aktos par koku ciršanu noteiktās vērtības) 

Koku vidējais 

augstums (m) 

Valdošā koku suga 

priede egle un citi skuju koki bērzs, liepa apse, melnalksnis 

Gkrit. Gkrit. Gkrit. Gkrit. 

12 7 6 4 5 

13 8 6 5 6 

14 8 7 5 6 

15 8 7 5 6 

16 8 7 6 6 

17 8 8 6 7 

18 8 8 6 7 

19 8 8 6 7 

20 9 8 6 8 

21 9 8 7 8 

22 9 9 7 8 

23 9 9 7 8 

24 9 9 7 9 

25 9 10 8 9 

26 9 10 8 9 

27 9 10 8 10 

28 9 10 8 10 

29 9 10 8 10 

30 9 10 8 10 

31 9 11 8 10 

32 9 11 9 10 

33 10 11 9 11 

34 10 11 9 11 

35 un vairāk 10 11 9 11 

 


