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Ievads 

 

 

Autors šo profesiju izvēlējās jo  daudzi skolēni nemaz nezina  kas ir meža tehnika jeb 

meža kopšana. Autors šo  profesiju izvēlējās ari tāpēc ka pats vēlas uzzināt vairāk par 

šo tēmu. Autoram šī tēma varētu  būt vairāk aktuāla jo ģimenes loceklis pat strādā 

šajā profesijā. Un autoram sāka ieinteresēt šī tēma. Visā pasaulē pieaug meža 

izciršana un to nav tik viegli apturēt. Katru dienu Pasaulē izcērt tūkstošiem hektāru 

un tas nav uz labo pusi. Cērtot mežus iet boja miljons kukainīšu ka arī daudzi 

dzīvnieki paliek bez mājvietām. Pēc autora domām vajadzētu izveidot dabas fondus 

jeb rezervātus kur dzīvnieki var apmesties un mežu izciršana viņiem tad nekaitētu. 

Lai izaugtu mežs vajag daudzus gadus un ne visi koki aug vienmērīgi. Visa ātrāk  no 

kokiem aug Bērzs. Bērzam lai  būtu jau pieaudzis koks vajag tikai 10-20 gadiem. 

Latvija viss lēnāk augošais koks ir Ozols kuš apmēram var augt sakot no 100-200 

gadiem.  

Darba mērķis: Izpētīt kādus postījumus nodara meža izciršana un kā tas kaitē dabai. 

 

Darba uzdevumi:1.Izpētīt meža attīstību Pasaule un Latvija.  

                             2.Uzināt kādus postījumus nodara meža izciršana. 

 3.Uzināt ka pareizi apsaimniekot mežus. 

 4.Uzināt kā tiek izcirsti meži. 

 5.Uzināt ka sagatavo augsni jaunajam mežam. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Meža vēsture Latvijā 

 

Latvijas meži ir tūkstošiem gadu izturējuši mūsu tautu snieguši tām siltumu un 

sargājuši no slimībām. Koks ir pavadījis visus Latvijas iedzīvotājus no  šūpuļa līdz 

mūža mājai. Laika gaitā ir mainījusies gan meža izmantošanas veidi gan arī pati 

ainava. Tur kur agrāk šalca mežs šodien ir iekopti lauki. Un arī otrādi. Visas šis 

pārmaiņas  ir saistītas gan ar sabiedrību gan ar tehnikas attīstību gan cilvēku 

vajadzībām un iespējam. Lai  nodrošinātu sev mājvietu  mežs tika izmantots gan 

kokmateriālu ieguvei gan mežam tika atņemtas platības tīrumu laukumu ierīkošanai. 

Līdz ar līdumu līšanu meža platības sāka samazināties. Cilvēku darbības rezultātā 

mainīsies ne tikai mežainums bet arī koku sugu un meža iedzīvotāju sastāvs. 

Attīstoties un tehnikai izmainījās ari meža  izmantošana.  Sākotnēji  vērtīgākā meža 

prece Latvijā bija zvērādas (visvērtīgākā bija vāverādiņas) un vasks ko ieguva no 

dižkokiem. Daļēji pie meža produktiem tajā laika pieskaitīja arī visai nozīmīgu 

eksportpreci- linus kaņepājus jo to audzēšanai izmantoja līdumus un meža zemes. 

Latvijā sāka ievest arī pelnus sveķus darvu no ozolkoka tēstus dēļus mucu 

izgatavošanai.  No 17 gadsimta palielinājās tirdzniecība ar kokmateriāliem. Īpaši 

likumi regulēja mastu koku izmantošanu jo tas bija visdārgākais materiāls. Otra  

vērtīgākā prece  - ozolkoka bluķi ko izmantoja kuģu būvniecībai un sliktākas kvalitātes 

mucu būvēšanai. Attīstoties rūpniecībai  kokmateriālus vairāk izmantoja dzelzceļu 

būvei nekā kuģubūvei. Cēlās zāģētavas un mēbeļu ražotnes. Tomēr  vēl  aizvien cieņa 

ir meistari kuri gatavo saimniecība noderīgas lietas un priekšmetus pazina senču 

gudrība laivu un māju būvniecībā. No mežiem ne tikai ņemts bet ari dots. Meža 

apsaimniekošanu regulēja likumi notika dažādi pasākumi lai palielinātu meža 

platības. Latvijā šogad jau 78 reizi notiek "Meža dienas" kad visi tiek aicināti 

piedalīties meža stādīšana un sakopšanas darbos.  
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Meža tehniku apraksts 

 

 

Pēc autora domām ja nebūtu izgudrotas šādās tehnikas kā Hārvesters  Forvārders  

Šķeldotājs  Augšņu sagatavotājs un Baļķu mašīna tad cilvēki būtu neiespējami   veikt 

meža darbus ar rokam vai motorzāģiem un Autors vēlas jums raksturot šās tehnikas 

Hārvesters -  Ar šo tehniku brauc mežā un zāģē kokus kā ari vāc zarus gan no 

pameža gan no koka zariem. Šī tehnika arī pati automātiski sagarina koku kuru jūs 

tikai jānozāģē  un jānoliek pareizā kaudzīte vainu pie papīrmalkas vai pie citas 

vajadzīgās kaudzītes.  

Forvārders -  Ar šo tehniku brauc mežā un vāc kokus  kurus vēlāk ved lauka un 

krāmē krautuvēs. Pēc tam kad cirsma ir izvesta un visi koki sakrāmēti krautuvēs šī 

tehnika brauc un savāc cirsmā atstātos zarus kurus arī ved lauka un krāmē lielās 

čupas. 

Šķeldotājs -  Ar šo tehniku kad ir izvesti visi koki un ari visi zari tad šī tehnika 

piebrauc un zarus sasmalcina un skaidas ieber lielā furgonā pēc tam skaidas nonāk 

siltuma joslas jeb izmanto ka kurināmo. 

Augšņu sagatavotājs – Ar  šo tehniku kad cirsma ir palikusi tukša šī tehnika brauc 

iekša un ar saviem specialajam frēzēm sadzen pa visu cirsmu vagas kur pēc tam var 

iet cilvēki un stādīt jaunu mežu ar jaunajiem kociņiem. 

Baļķu mašīna -  Ar šo transportu piebrauc pie krautuves iekrauj kokus un brauc uz 

ostu nodot tālāk kokus vai uz kokzāģētavu ved šos te kokus. 

 

  

 

 



 

 

Kādus postījumus nodara meža izciršana 

 

 

Meža izciršana ir process kura laikā mežu kas ir ideāli piemērots  kultūru izpratnes  

urbanizācijas un industrializācija. Meža izciršana ir nopietnas koncepcijas tāpēc arī ir 

nopietnas sekas uz vidi.  Meža izciršanas sekas var klasificēt un sagrupēt  ietekmi uz 

bioloģisko daudzveidību vidi sociālo  iestatījumus. Jo mežu izciršana būtībā ietver 

koku nogalināšanu mežos ir tik daudz sekas kas var uzskatīt kā darbības rezultāti. Kad 

meži tiek nogalināti raksturs būtībā prasa cilvēkus atjaunot mežus. Apmežošana ir 

viens jēdziens kas ir pretējā virzienā kā meža izciršana bet ir pierādīts ka daudz 

gūtākas  pūles nekā mežu izciršana. Tātad likme mežu izciršanā ir nav korespondējusi 

apmežošanas likmi. Tādejādi pasaulē ir tagad stāvoklis satraukts kad runa ir par 

jautājumiem saistība ar vidi.  Piesārņojums ir strauji augošs iedzīvotāju skaits kopā. 

Mežu ievērojami palīdz samazināt piesārņojošo vielu gaisā. Tātad samazināšanos šo 

koku grupas ievērojami pieaug risks ka oglekļa oksīds varētu sasniegt atmosfērā un 

ozona slāņa sarukšana kas savukārt rezultātus lai globālā sasilšana neiestātos. 

Vides pārmaiņas: Viena būtiska ietekme no mežu izciršanas ir klimatu pārmaiņas. 

Apkārtnes mežu izciršanu veic izmaiņas Darbu daudzos veidos. Viens ir krāsas 

pārmaiņas temperatūras tuvējas teritorijas. Meži dabiski atdzist jo tie palīdz saglabāt 

mitrumu gaisā. Otrkārt ir ilgs process globālo klimatu pārmaiņu. Kā minēts iepriekš ir 

konstatēts meža izciršana veicināt globālo sasilšanu vai šo procesu kad klimats visā 

pasaule kļūs sliktāks kā vairāk kaitīgo saule staru nāks cauri atmosfērai.  
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Mežu stādīšana 

 

 

 

Arī meža stādīšanai ir savas priekšrocības un savi trūkumi. Ja priedi stāda, to mazāk 

bojā skujbire. Jebkuras sugas koku stādītās  mežaudzes vieglāk pārvar zemsedzes 

augu konkurenci, pirmās kopšanas cirtēs tajās var uzsākt vēlāk nekā sētajās 

mežaudzēs, turklāt tajās iespējams iegūt jau  pielietojumus sortimentus. Izvēloties 

stādiņus jāatceras, ka nepieciešams izvairīties no iespējamas sakņu deformācijas un 

ievainošanas, kā ari no nepiemērotas koku sugu izvēles. 

Koku sugu izvēle: Latvijas klimats, kam raksturīga nepastāvīga temperatūra un 

nokrišņu daudzums, ierobežo koku sugu izvēli meža atjaunošanai. Vairākas sugas, kas 

ir nozīmīgas Viduseiropas un Rietumeiropas mežsaimniecība (piemēram, 

dižskābardis, vairākas baltegļu un briežu sugas), mūsu apstākļos audzēt ir riskanti jo 

sals ziemās tām var būt pārāk viegls. Tāpēc ļoti uzmanīgi jāizturas pret importētajiem 

stādiņiem. Labāk pirkt Latvijas kokaudzētavās piedāvātos stādiņus, kas audzēti no 

vietējās izcelsmes sēklām bet, ja stādu trūkumu dēļ tas nav iespējams, jāceras, ka 

Latvijas klimatam būs piemēroti tikai pierobežas izcelsmju stādi, citu reģionu var būt 

riskanti. 
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Kā notiek augsnes sagatavošana 

 

LVM mežus atjauno dabiski un mākslīgi, viena nocirstā koka vietā iestādot divus. 

Mežu atjaunošanas plānošanā pa atjaunošanas veidiem, atjaunojamām sugām un 

atjaunošanas termiņiem tiek veikti vienlaicīgi ari lēmumu pieņemšana par galvenās 

cirtes veikšanu mežaudzē. Produktīvi un ekoloģiski noturīgu mežu izaudzēšanas 

priekšnosacījums ir kvalitatīva meža atjaunošana ar katrām izcirtuma 

piemērotākajām koku sugām. 

Dabiska mežu atjaunošana – nocērtamajā mežaudzē saglabājot paaugas kociņus, ar 

nocirsto koku atvasājiem, ar izcirtuma atstāto sēklas koku vai ari apkārtējo mežaudžu 

koku sēklām.  Dabiskā atjaunošana tiek plānota, ja likumdošanā noteiktajos termiņos 

izcirtumā iespējams izveidot produktīvu mežaudzi. Meža atjaunošanas termiņi 

Latvijā, atbilstoši meža tipam, noteikti 3, 5 un atsevišķos gadījumos 10 gadu laikā pēc 

mežaudzes nociršanas. 

Mežu mākslīgā atjaunošana - stādot vai sējot. Ģenētiski kvalitatīvās īpašības katram 

kokaugam ir ietvertas jau sēklā, tādēļ meža mākslīgajā atjaunošanā tiek izmantots 

tikai selekcionēts meža reproduktīvais materiāls, tā nodrošinot un veicinot vēlamā 

sugu sastāva mežaudžu izveidi vietās, kur tas ir apgrūtināts vai nav iespējams 

pielietojot dabisko atjaunošanu. Mežā stādīšanā tiek izmantots LVM kokaudzētavās 

izaudzēts kvalitatīvs stādāmais materiāls. 
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Secinājumi 

 

 

 

Autors secina kad pasaule pārāk daudz ir attīstījusies tehnika. Un šīs tehnikas pat ļoti 

labi ir palīdzējušas cilvēkiem no smagā darba. Senos laikos cilvēki ar motorzāģiem 

zāģēja kokus un vāca zarus ar rokām un vis notika ar paša spēkiem  bet tagad jaunās 

tehnoloģijas ir tik tāli attīstījušās ka cilvēkam nav jāpielieto spēks meža kopšanai un 

ciršanai. Autors uzzināja kā notiek meža izciršana un kā notiek jaunā meža 

sagatavošana un stādīšana. Autors uzzināja cik tālu ir attīstījušās tehnoloģijas un kā 

norisinās meža darbi. Autors vel vēlētos uzzināt vairāk par meža darbiem  piemēram 

kā uz aci var noteikt koka diametru ka ražo meža tehniku. 
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