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INFORM ĀCIJA PAR DEMONSTRĒJUMU OBJEKTIEM 
 
 

Saimniecība, pagasts, 
novads 

Apraksts  
 

Kontaktinformācija 
 

Saimnieciskā darbība aizsargājamās teritorij ās, kurās ir saimnieciskās darbības ierobežojumi, labas 
prakses piemēri 

„Alksnāji”, 
Mazzalves pag., 
Neretas nov.  

Galvenā izlases cirte. Audze 1.kv. 8. nog. 0,70 ha,  atrodas Dzilnas upes 
aizsargjoslā. Audzes sastāvs: 9Ba1B 48, aizliegta kailcirte. 2006. gadā audzē 
veikta galvenā izlases cirte. Ciršanas intensitāte sausā mežā apmēram 30%. 5 
gadu laikā zem mātes audzes izveidojusies spēcīga baltalkšņu paauga. Kociņu 
vidējais garums pārsniedz 2 metrus. 2011. gada jūlij ā veikta nākamajā izlases 
cirtes paņēmienā cērtamo koku izzīmēšana dabā. Paredzēts cirst bojātos 
baltalkšņus un atsevišķus kalstošus bērzus. Meža izstrādes darbi plānoti 2012. 
gadā. Šajā paņēmienā paredzēts izcirst aptuveni 15 % no kopējās audzes 
krājas. 

Meža īpašniece Lilija 
Zenta Mežaka 
Kontakttālrunis:  
Raimonds Mežaks 
29639946 

Alksnāji”, 
Mazzalves pag., 
Neretas nov.  

Ekoloģiskā cirte. Audze − 1. kv. 9. nog. 0,20 ha. Audzes sastāvs: 10 Ba5. 2006. 
gadā veikta ekoloģiskā kailcirte. Atstāti dažādu sugu ekoloģiskie koki un egļu 
paauga. Nogabals dabiski atjaunojies ar baltalksni. 2008. gadā veikta 
jaunaudžu kopšana. Nākamā ciršana paredzēta aptuveni 2026. gadā, kad koki 
būs sasnieguši vismaz 20 cm caurmēru 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla. 
Ciršanas veids – izlases cirte. 

Meža īpašniece Lilija 
Zenta Mežaka 
Kontakttālrunis:  
Raimonds Mežaks 
29639946 

„Alksnāji”, 
Mazzalves pag., 
Neretas nov.  

Izlases cirte. 1. kv. 6. nog 0,50 ha. Audzes sastāvs: 7Ba38 2B68 1Ba 53. 2006. 
gadā audzē veikta izlases cirte. Ciršanas intensitāte  sausā mežā apmēram 25 
%. Cirsti vismaz 28 cm sasniegušie bērzi un vismaz 20 cm sasniegušie 
baltalkšņi. Pēc ciršanas izveidojusies spēcīga baltalkšņu paauga. Attīstījusies 
jau esošā egļu-kļavu paauga. Nākamo ciršanas paņēmienu paredzēts veikt 
2012. gadā, kad ar aptuveni 15 % intensitāti veiks bojāto bērzu un bojāto, kā 
arī vismaz 20 cm caurmēru sasniegušo baltalkšņu ciršana. Ciršanas veids – 

Meža īpašniece Lilija 
Zenta Mežaka 
Kontakttālrunis:  
Raimonds Mežaks 
29639946 



 

 

 

 

izlases cirte.  
„Alksnāji”, 
Mazzalves pag., 
Neretas nov.  

Galvenā izlases cirte. 1. kv. 2. nog 0,40 ha. Audzes sastāvs: 4P4B782Ma68. 
2006. gadā audzē veikta galvenā izlases cirte mitrā mežā pēc caurmēra. 
Ciršanas intensitāte apmēram 20 %. Nākamais ciršanas paņēmiens ne agrāk, kā 
2016. gadā. 
1. kv 5. nog. 0,30 ha. Audzes sastāvs: 7 Ba302B451B65. Audzē saimnieciskā 
darbība nav veikta. 2010. gada rudenī atrasts dižkoka izmērus sasniedzis 
hibrīdais alksnis. Saimniecisko darbību plānos pēc konsultācijām ar vides 
organizācijām. Iespējams nākotnē  dižkoku iekļaus Neretas novada teritorijas 
plānojumā.  

Meža īpašniece Lilija 
Zenta Mežaka 
Kontakttālrunis:  
Raimonds Mežaks 
29639946 

„Renderi”, 
Jaunjelgavas pag., 
Jaunjelgavas nov.  

Izlases cirte. 1. kv 2. nog. 0,30 ha. Audzes sastāvs: 6B4P 96. 2010 gadā audzē 
veikta izlases cirte. Ciršanas intensitāte aptuveni 30 %. Nākamā ciršana 
plānota ap 2030. gadu. 

Meža īpašnieks  
Raimonds Mežaks 
29639946 

„Pāķi”, Staburaga 
pag., Jaunjelgavas 
nov. 

Audze atrodas aizsarg. zonā gar ūdeņiem. 1.kv.12.nog. – 0,4 ha, augšanas 
apstākļu tips: Vrs (slapjais vēris), Audzes sastāvs: 6Ba43 2M531B531Ba33, 
Ir plānots veikt izlases cirti. 

Meža īpašnieks 
Igors Gabaliņš, Maigurs 
Blaus  
Kontakttālrunis: 
29496737 

„Svīres”,  
Litenes pag., 
Gulbenes nov.,  

Meža apsaimniekošana upes Guldupe aizsargjoslā. Īpašuma kopējā platība 
1,6 ha, ko veido ciršanas vecumu sasniegušas melnalkšņa, baltalkšņa, apses un 
bērza audzes uz vēra un slapjā vēra tipa augsnēm. 

Meža īpašnieks 
Normunds Kinne  
29164208 

„Jaunslokas”, 
Daukstu pag., 
Gulbenes nov.,  

Meža apsaimniekošana senkapu teritorijā. Kopējā platība īpašumā 2.2 ha, 
Periodiski tiek iegūti kokmateriāli kailcirtē 0.3-0.5ha platībā. Sekmīgi noris 
dabiskā meža atjaunošanās. Meža augšanas apstākļu tips Dm (Damaksnis) 
Iecere − veikt jaunaudžu kopšanu.  

Meža īpašnieks 
Vilnis Ziediņš 8369101 

,,Druvas,, Aronas 
pag., Madonas 
nov. 
 

Saimnieciskā darbība aizsargājamās teritorijā . 1. kv 1. nog.1,3 ha Gr īpaši 
aizsargājams meža iecirknis – Gravu mežs un arī kultūras piemineklis − 
dzirnavas. Gravu un ūdeņu joslām raksturīgu koku sugu audze. Audzes 
formula:5A562Ba501Ma561Os561G56. Šajā nogabalā aizliegta galvenā cirte, jo 
tas atrodas kultūras pieminekļa aizsargājamā zonā. 

Meža īpašnieks  
Guntis Ezis 29471396 

 


