
 

 

Meža nekoksnes materiālo vērtību ieguves nosacījumi nelielos apjomos 

Ikviens Latvijas iedzīvotājs katru gadu bez maksas nelielos apjomos drīkst iegūt zemāk minētās meža 

nekoksnes materiālās vērtības ievērojot uzskaitītos nosacījumus: 

I. Zari (pirtsslotām, slotām, augu piesegšanai pret salu, svētku sajūtas radīšanai u.c.). 

Zarus neatkarīgi no koku sugas bez maksas drīkst iegūt 1m³(kraujmetrs)* apjomā ievērojot 

nosacījumus: 

1. Zarus atļauts iegūt cirsmās pēc mežistrādes darbu pabeigšanas no ciršanas atliekām; 

2. Zarus atļauts iegūt no augošiem kokiem, kas garāki par 3 m; 

3. Zarus atļauts iegūt no koka zemākajiem zariem atstājot neskartus augšējos zarus, lai to 

zaļais vainags būtu vismaz 2/3 no koka augstuma; 

4. Aizliegts bojāt koka stumbru un galotni. 

*sakrauto zaru aizņemtās telpas daļa, m³. 

II. Bērzu meijas. 

Drīkst iegūt ne vairāk kā piecas bērzu meijas. 

1. Bērzu meijas atļauts cirst: 

• meža ceļu malās; 

• uz stigām; 

• grāvju malās; 

• zem elektrolīnijām; 

• pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem.  

2. Aizliegts cirst bērzus, kas garāki par 3m. 

3. Aizliegts cirst bērzu meijas jaunaudzēs, izņēmums ir priežu jaunaudzes, kurās drīkst 

cirst bērzus, kas nomāc jaunaudzē augošās priedes. 

4. Bērza meija jānocērt līdz ar zemi. Aizliegts cirst bērzus, kuru celmu caurmērs 10 cm 

augstumā virs sakņu kakla pārsniedz 12 cm. 

 

III. Ziemassvētku eglīte. 

Drīkst nocirst vienu ziemassvētku eglīti: 

1. Ziemassvētku eglīti atļauts cirst: 

• meža ceļu malās; 

• grāvju malās; 

• uz stigām; 

• zem elektrolīnijām; 

• pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem. 

2. Eglīte nedrīkst pārsniegt trīs metru garumu. 

3. Eglīte jānocērt līdz ar zemi. Aizliegts cirst eglītes, kuru celmu caurmērs 10 cm augstumā 

virs sakņu kakla pārsniedz 12 cm. 

IV. Bērzu sulas. 

Katrs iedzīvotājs drīkst ieurbt tikai vienu urbumu. 

1. Aizliegts veikt sulu urbšanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; 

2. Atļauts urbt kokos kuru diametrs urbšanas vietā (50cm no sakņu kakla) ir lielāks par 

40cm; 



 

 

3. Aizliegts veidot urbumu dziļāku par 10cm; 

4. Aizliegts notēst mizu līdz kambijam;  

5. Pēc sulu tecināšanas beigām obligāti jāaiztaisa urbums ciet. 

 

V. Sūnas un ķērpji. 

Katrs iedzīvotājs drīkst iegūt sūnas un ķērpjus 10 m³(kraujmetru)** apjomā. 

1. Atļauts iegūt sūnas un ķērpjus tikai izcirtumos vai, saskaņojot ar iecirkņa mežkopi,  

atjaunošanas cirtes ciršanai sagatavotās platībās; 

2. Aizliegts iegūt sūnas un ķērpjus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. 

** sakrauto sūnu vai ķērpju aizņemtās telpas daļa, m³. 

 

 

Meža nekoksnes materiālo vērtību ieguves nosacījumi pārdošanai vai 

izsniegšanai bez samaksas sociālām iestādēm. 

 

1. Eglītes nedrīkst cirst egļu audzēs vecumā līdz 20 gadiem; 

2. Koku zarus atļauts iegūt tikai cirsmās no nocirstiem kokiem vai mežaudzēs, kurās ir 

veikta augošu koku atzarošana, savācot atzarošanas procesā nocirstos zarus; 

3. Bērzu meijas iegūst vietās, kur nevar tikt ietekmēta bērza jaunaudžu  kvalitāte; 

4. Bērzu sulas atļauts iegūt mežaudzēs ne agrāk kā 5 gadus pirms to nociršanas 

atjaunošanas cirtē; 

5. Bišu dravas drīkst izvietot vietās, kur tās netraucē iedzīvotāju uzturēšanos mežā, 

mežizstrādes un citu mežsaimniecisko darbu veikšanu. Bišu saimes var novietot: uz 

laukiem - vismaz piecpadsmit metrus, bet pilsētās un ciemos - vismaz divdesmit piecus 

metrus no satiksmes ceļiem vai kaimiņu zemes robežas, skaitot šo atstatumu no stropa 

vidus līdz ceļa malai vai robežai; 

6. Niedru ieguves vietas, nepieciešamības gadījumā, saskaņo ar Reģionālo vides pārvaldi; 

7. Sūnu/ķērpju ieguve atļauta tikai izcirtumos un atjaunošanas cirtes ciršanai sagatavotās  

platībās; 

8. Māzeru ieguve atļauta tikai atjaunošanas cirtes ciršanai sagatavotās platībās; 


