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Mežizstrādes norādījumi bojātu koku izlases cirsmās 
 

Ievads 
 

Bojātu koku izlases cirtes uzdevumi ir: 

 iegūt koksni no dažādā pakāpē meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku un dabas spēku bojātiem 
kokiem, 

 atbrīvot mežaudzi no slimiem, kukaiņu un sēnīšu inficētiem kokiem, vai tādiem, kuri kalpo to 
izplatībai, tādējādi apdraudot audzes pārējos kokus. 

 
Ja vienlaidus bojātu koku platība lielāka par 0,2 ha un audzes šķērslaukums tajā zem kritiskā, jāveido bojātu 
koku kailcirte. 

  
1. Norādījumi satur bojātu koku izlases cirtēm kopīgos norādījumus, kas kopā ar Cirsmas mežizstrādes 

norādījumiem (Cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti) izvirza prasību kopumu bojātu koku izlases cirtes 
izpildei. Norādījumi satur prasības un norādes:  
1.1. cirsmas robežas ievērošanai, 
1.2. paliekošo un izcērtamo koku izvēlei, 
1.3. vides aizsardzībai, 
1.4. kokmateriālu pievešanai un krautnēšanai, 

 
2. Cirsmas robeža: 

2.1. koku ciršana veicama tikai cirsmas robežās,  
2.2. cirsmas robežas norādītas Cirsmas izstrādes tehnoloģiskajai kartei (Cirsmas mežizstrādes 

norādījumiem) pievienotajā skicē, 
2.3. marķēta cirsmas robeža vietās, kur  cirsma robežojas ar aizsargājamu dabas teritoriju, dabisko 

meža biotopu vai cita īpašnieka zemi, kā arī tad, ja nogabala robežas dabā nav skaidri saskatāmas 
(ārpus cirtes, robežai tuvāk augošo koku stumbri apzīmēti  ar sarkanas noturīgas krāsas  
horizontālu līniju (vismaz ½ stumbra apkārtmēra) un cirtes stūriem  tuvākie koki atzīmēti ar divām 
paralēlām horizontālām līnijām) 

2.4. jebkuru neskaidrību gadījumā ciršana jāpārtrauc un jāsazinās ar atbildīgo LVM darbinieku. 
 
3. Paliekošo un izcērtamo koku izvēle: 

3.1. Bojātu koku izlases cirtēs jācērt: 
3.1.1. gāzti vai/ un lauzti koki,  
3.1.2. trupējuši, sausi koki; 
3.1.3. stumbra kaitēkļu invadēti koki ar invāzijas pazīmēm,  
3.1.4. egles, kurām ir mizas bojājumi - brūces platums ir lielāks par ¼ daļu no stumbra apkārtmēra 

bojājuma vietā,  
3.1.5. priežu mizas rūsas jeb sveķu vēža inficētas priedes, kurām slimības dēļ radusies brūce atrodas 

zemāk par vainaga augšējo trešdaļu, 
3.1.6. koki, kuram dažādu bojājumu radīta vainaga atlapošanās vai dzeltēšana ir lielāka par 60 

procentiem no vainaga (izņemot skujgraužu un lapgraužu kaitēkļu bojājumus),  
3.1.7. slīpi un/vai noliekti koki - koki, kuru galotne ir pastāvīgi novirzījusies no vertikālās ass vairāk par 

40 grādiem vai stumbra apakšējā trešdaļa – vairāk par 20 grādiem (izņemot LR noteiktajās Īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās). 

3.2. Bojātu koku izlases cirtēs nebojātus kokus cērt, ciršanai izvēloties pēc iespējas mazākus kokus, tikai 
tādā gadījumā, ja tas nepieciešams kokmateriālu pievešanai. 

3.3. Valdaudzes koku ciršana pieļaujama gadījumos, kad nav iespējams nodrošināt Sortimentu 
pievešanu, nozāģējot paaugas, II stāva un starpaudzes kokus.  

3.4. Jāievēro LVM „Norādījumi koku bojājumu novēršanai”.  
3.5. Pieļaujamās atkāpes: 

3.5.1. var necirst bojātus kokus, ja tie tievāki par 8 cm krūšu augstumā, 
3.5.2. ja ir risks izveidot dziļas risas (augsne nav sasalusi un prognozējami augsnes bojājumi), neveic 

ciršanu mitrās vietās (līdz 0,3 ha), kas atrodas uz ļoti zemas nestspējas augsnēm. 
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4. Vides aizsardzība: 

4.1. Papildus Cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē (Cirsmas mežizstrādes norādījumos) noteiktajām 
saglabājamām vides vērtībām, jāievēro LVM: 

4.1.1.  „Dabas aizsardzības prasības meža darbos”, 
4.1.2.  ”Prasības vides piesārņojuma samazināšanai”, 
4.1.3.  “Norādījumi augsnes un ūdeņu  aizsardzībai meža darbos”.  

 
5. Kokmateriālu pievešana un krautnēšana: 

5.1. Bojātu koku izlases cirtēs kokmateriālu pievešanu līdz augšgala krautuvei organizē cik iespējams 
izmantojot dabiskus tukšumus audzē vai/ un esošus tehnoloģiskos koridorus, ievērojot šādus 
nosacījumus: 

5.1.1.  Ja bojātie koki izvietoti grupās, veido atsevišķus tehnoloģiskos koridorus 4-5m platumā. 
5.1.2.  Ja bojātie koki izvietoti izklaidus un apjoms pārsniedz 15 m³/ha, var veidot vienlaidus 

tehnoloģisko ceļu tīklu vai izmantot esošos. 
5.1.3.  Ja bojātie koki izvietoti izklaidus un apjoms nepārsniedz 15 m³/ ha, vienlaidus tehnoloģisko 

ceļu tīklu neveido. Izmanto esošus tehnoloģiskos koridorus (iepriekš veikta krājas kopšanas 
cirte) vai/ un dabiskus tukšumus audzē. 

5.2. 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. 

5.3. Tehnoloģisko koridoru kopējā platība cirsmā nepārsniedz 20% no cirsmas platības.  
5.4. Jāievēro LVM „Kokmateriālu krautuvju un krautnēšanas norādījumi”. 


