
  

 
 

MĀCĪBU ĪSTENOŠANAS GRAFIKS 

“Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” 

apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44 
 

Mācību bloks Mežsaimniecība 

Mācību kursa nosaukums un 

numurs 
36. Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls 

Grupas nr. MKPC36DK05-M 

Datums Norises vieta Mācību tematika 
Mācību 
sākums 

(plkst.) 

Mācību 
noslēgums 

(plkst.) 

Mācību stundu skaits 

Lektora vārds, uzvārds Teorētiskās 

nodarbības  

Praktiskās 

nodarbības 

14.septembris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grobiņa, 

Atpūtas iela 4 

Īsa informācija par meža resursiem Latvijā 

(koku sugas, atjaunošana, jaunaudžu kopšana 

u.c.). Meža apsaimniekošanas cikls. 

09.00 09.25 

0.5  U.Šēnbergs 

Likumdošanas prasības attiecībā uz meža 

atjaunošanu, ieaudzēšanu un stādāmā 

materiāla iegādi. 

09.25 10.10 

1.0  U.Šēnbergs 

Kafijas pauze 10.10 10.30    

Īss ieskats meža tipoloģijā. Galvenās koku 

sugas. Atjaunošanas plānošana. Stādāmās 

sugas izvēle atkarībā no meža tipa. Tīraudzes 

un mistraudzes. Mistrojumu veidi, sugu 

saderība. 

10.30 11.40 

1.5  Kaspars Liepiņš 

SEG emisijas un CO2 piesaiste mežā. 11.40 12.00 0.5  Kaspars Liepiņš 

Pusdienas 12.00 12.30    

Augsnes sagatavošanas principi un veidi, to 

izvēle atkarībā no meža tipa. Augsnes 

sagatavošana ar dažādiem agregātiem (frēzi, 

ar vienkorpusa arklu, kupicās) – plusi un 

mīnusi. Stādīšana bez augsnes sagatavošanas. 

12.30 13.40 

1.5  Kaspars Liepiņš 



  

Dabiskās atjaunošanās veicināšana. 

Stādāmais materiāls. Selekcionēta stādāmā 

materiāla priekšrocības. Stādāmā materiāla 

veidi – sējeņi, kailsakņu stādi, ietvarstādi, 

stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu, dižstādi u.c.  

13.40 14.25 

1.0  Kaspars Liepiņš 

Kafijas pauze 14.25 14.30    

Mežeņi, to ieguve. Stādu vecums un tā 

apzīmējumi. Stādāmā materiāla izvēle 

atkarībā no meža tipa. 

14.30 15.15 

1.0  Kaspars Liepiņš 

Stādījumu kopšana, aizsardzība, atjaunoto 

platību agrotehniskā kopšana. Kopšanas 

biežums atkarībā no meža tipa, izvēlētās 

koku sugas un stādāmā materiāla. Stādījumu 

aizsardzība pret meža kaitēkļu un dzīvnieku 

bojājumiem. 

15.15 15.45 

0,5  U.Šēnbergs 

ES atbalsts mežaudžu nomaiņai, jaunaudžu 

kopšanai, meža ieaudzēšanai.  

Neproduktīvu mežaudžu nomaiņa. Baltalkšņu 

audžu nomaiņa ar vērtīgākām koku sugām. 

Stādāmās koku sugas izvēle, agrotehniskā 

kopšana, kopšanas reižu biežums. 

Meža ieaudzēšana. Likumdošanas prasības 

attiecībā uz meža ieaudzēšanu (saskaņojums 

ar novada detālplānojumu, tehniskie 

noteikumi meliorētām platībām u.tml.). 

Ieaudzējamās sugas izvēle atkarībā no 

augsnes apstākļiem. Plantāciju meži, to 

ierīkošana atkarībā no plantācijas mērķa. 

15.45 16.55 

1.5  U.Šēnbergs 

21.septembris Grobiņas 

pagasts 

“Vanadziņi”   

1 kv. 1 nog. 

Dunikas 

pagasts 

“Meža Grava” 

1Kv. 17nog. 

Prakse stādaudzētavā vai mežā: 

- Iepazīšanās ar dažādiem stādu veidiem: 

sējeņi, kailsakņu stādi, ietvarstādi, 

dižstādi u.c. 

- Formalitātes (etiķete, pavadzīme), 

iepakojums, transportēšanu, 

uzglabāšana. 

09.00 10.50  1.5 U.Šēnbergs 

Pārtraukums 10.50 11.00    

Prakse mežā (izcirtumā): 11.00 12.30  2.0 U.Šēnbergs 



  

- Lēmumu pieņemšana par atjaunošanas 

veidu un sagaidāmā rezultāta 

prognozēšana. 

- Augšanas apstākļu novērtēšana. 

- Augsnes sagatavošanas veida izvēle. 

- Pareiza stādu uzglabāšana (kastēs, 

maisos, pierakšana). Stādu sagatavošana 

stādīšanai. 

- Mežeņu ieguve, doblāpsta. 

- Praktiska iepazīšanās ar dažādiem 

stādīšanas darba rīkiem un 

instrumentiem: lāpsta, plūmes lāpsta, 

stādāmais šķēps, stobrs, stādu kastes. 

Pusdienas 12.30 13.00    

Praktisko stādīšanas iemaņu apguve, stādot 

dažādus stādus ar dažādiem instrumentiem. 

13.00 14.30  2.0 U.Šēnbergs 

Prakse mežā (izcirtumā) pēc stādīšanas: 

- Stādījumu kontrole (kvalitāte un skaits). 

- Iepazīšanās ar dažādiem aizsardzības 

līdzekļiem (Cervacol, Plantskyd, klipši 

u.c.). 

- Kā pareizi veikt agrotehnisko kopšanu. 

14.30 15.45  1.5 U.Šēnbergs 
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