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Kvalitātes prasības mašinizētai meža un plantāciju meža stādīšanas darbu izpildei 

Mērķis: nodrošināt kvalitatīvu meža un plantāciju meža stādīšanas darbu izpildi, vienlaicīgi uzlabojot 
augsnes fizikālās un ķīmiskās īpašības, samazinātu dzīvās zemsedzes augu konkurenci, nodrošinot 
vienmērīga biezuma stādījumu ierīkošanu, optimizējot stādvietās mitruma režīmu platībās ar zemu augsnes 
nestspēju vai paaugstinātu gruntsūdens līmeni. 

 

Mērvienība: platība hektāros (ha) 
Prasības kvalitatīvai darbu izpildei:  

1. Stādvietas (pacilas veidā) izvieto vienmērīgi visā  darba platībā nodrošinot  šādu, iestādītu stādu uz 
pacilas, skaitu atkarībā no darba uzdevumā norādītās sugas un meža tipa: 
1.1. priede (P)  2400 +/-200 gab/ha visos meža tipos, 
1.2. egle (E): 

1.2.1.  šaurlapju kūdrenī (Ks) un platlapju kūdrenī (Kp)   2000 +/- 200 gab/ha,  
1.2.2.  pārējos meža tipos 1800 +/-200 gab/ha, 

1.1. iestādīto stādu skaits var būt mazāks, ja izcirtumā saglabātas paaugas un/vai saglabājamo koku 
grupas, kā arī mikroieplakas; 

2. Stādvietas izvieto joslās tā, lai vidējais attālums starp joslu centriem atbilst 2.0 – 2.5 m attālumam; 
3. Stādvietas gatavo tā, lai starp apvērsto velēnu un apakšējo augsnes slāni neveidotos gaisa spraugas; 
4. Stādvietu pēc apvēršanas sablīvē;  
5. Stādvietas (pacilas) minimālie izmēri (pēc sablīvēšanas) ir– platums 0.5 m, garums 0.6 m, augstums 

0.15 m, sk. 1.att.; 
6. Ietvarstādu stāda taisni (vertikāli) pacilas vidū; 
7. Ietvarstādu stāda tādā dziļumā, lai minerālaugsne nosegtu ietvarstāda augsnes substrātu 1-2 cm biezumā; 
8. Ja sagaidāma augsnes sēšanās, izkalšana, u.tml., ietvarstāda augsnes substrātam jāatrodas 3-5 cm zem 

augsnes virskārtas; 
9. Augsni ap stādu pēc stāda iestādīšanas piespiež; 
10. Stādīšanā izmantot  tikai atlaidinātus un pietiekoši samitrinātus ietvarstādus; 
11. Stādu saņemšanu, transportēšanu un uzglabāšanu veic atbilstoši stādīšanas, sēšanas un papildināšanas 

instrukcijai; 
12. Ja darba platībā, mežizstrādes procesā, veidoti pievešanas ceļi, ieklājot tajos ciršanas atliekas un zarus, 

tad stādvietas izvieto tieši gar pievešanas ceļu malām. Stādvietu attālums, gadījumos, kad starp tām ir 
pievešanas ceļš, nedrīkst būt lielāks par 4 m; 

13. Ja darba  platību šķērso grāvis vai arī grāvis atrodas tās malā, tad stādvietu veido tieši gar grāvja 

atbērtnes malu vai ne tuvāk par 1 m no grāvja krants (malas) sk. 2.att.; 
14. Ja darba platības malā atrodas meža autoceļš bez sāngrāvjiem, tad stādvietu veido ne tuvāk par 4 m no 

meža autoceļa malas; 
15. Ja darba platību šķērso dabiska brauktuve vai arī dabiska brauktuve atrodas tās malā, tad stādvietu  

veido ne tuvāk par 2 m no dabiskās brauktuves malas; 
16. Stādvietas neveido uz pievešanas ceļiem, grāvju/ceļu atbērtnēm, robežstigām, kritalām, celmiem un 

akmeņiem; 
17. Darba platībā, kurā uzkrājies virsūdens ārpus mikroieplakām,  vienlaicīgi ar mašinizēto stādīšanu 

gatavo ievalkas* liekā mitruma novadīšanai. Ar ievalku palīdzību nodrošina virsūdens plūsmu uz 
dabiskajām mikroieplakām, kas atrodas platībā vai piegulošajā mežaudzē, vai blakusesošajā grāvī;  

18. Ievalku ieteku grāvī neveido tuvāk par 200 m līdz tā ietekai dabiskā ūdenstecē vai ūdenstilpē, ja darba 
uzdevumā nav norāde par darbības ietekmes uz vidi novērtējumu;  

19. Darba procesā nedrīkst iznīcināt vai bojāt cirsmu izstrādes laikā saglabātās, bioloģiskai daudzveidībai 
nozīmīgās struktūras (saglabājamie koki, lielās kritalas, mikroieplaku apaugums, kadiķi, mežābeles, alas 
u.t.t.); 

20. Stādvietu veido ne tuvāk par 2 m no darba platībā saglabātajiem ekoloģiskajiem kokiem; 
21. Darba uzdevumā norādītās piezīmes ir saistošas darba izpildei. 
 
* Ievalkas - līdz 30 cm dziļas un līdz 70 cm platas vagas periodiski veidojošos virsūdeņu novadīšanai no platības 

Kvalitātes prasību neatņemama sastāvdaļa ir stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcija  
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1.att. 
Stādvietas (pacilas) izmēri  

    
 
 

2.att 

 

Grāvja šķērsprofila SHĒMA 
 

 

 


