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MEŽISTRĀDES DARBI 
 

«REĀLA RĪCĪBA KLIMATA LABĀ» 



Lai strādātu mežā, mežstrādniekam ir 
vajadzīgi atbilstoši darba rīki 

Tā noteikti ir mežstrādnieka 
aizsargķivere  

Ķiverei ir ir ausu aizsargi kas slāpē 
motorzāģa trokšņus un vizieris, kas 

aizsargā seju 



Pats galvenais darba rīks – motorzāģis.  
Vēl vajadzīgs: mērlenta, pacelšanas skava un degviela 

zāģa darbināšanai.  



Var doties mežā. Vislabāk meža griešanas darbus ir 
veikt ziemā, kad kokiem ir miera periods. Mūsdienās 

gan to dara visu gadu. 



Mežs, kurā notiks darbi ir pārsvarā skuju koku mežš. Bet šur tur ir arī 
bērzi. Tā kā ir mitra augsne, sastopams arī melnalksnis. Netālu no 

meža (200 m) tek Pededzes upe. 



Vasarā mežā bija plosījies liels vējš. Savukārt ziemā kokus postīja snieglauze. 
Mežs no tā cieta. Tika izgāzti koki  ar visām saknēm.... 



...nolauztas koku galotnes,  izgāzti koki. 



Apsaimniekojamā mežā ir jāizgriež  cietušie koki, 
lai mežs saglabātu savu vērtību, kā arī pasargātu mežu no 

slimībām un kaitēkļiem. 
Biotopos, aizsargājāmās teritorijās mežistrāde nenotiek, kritušie 

koki ir dzīvotne dažādām kukaiņu sugām. 
 



Katrs koks tiks lietderīgi izmantots. Nogrieztie koki tiek 
samērīti pēc noteiktiem mēriem 

Tālāk tie tiek sašķiroti – 

• Malka  

• Papīrmalka, 

• Sīkbaļķis, taras kluči 

• Zāģbaļķis 



Kas notiks pēc tam?  Lietderīgais kokmateriāls – papīrmalka, 
zāģbaļķis, taras kluči tiek nodoti uz lielajām kokzāģētavām. 

Malka tiek izmantota pašlietošanā.  



Kur paliek koku zari? Arī tie tiek 
izmantoti.  

 
Priežu un egļu zari pašlaik tiek 

izmantoti ceļa vietas 
sagatavošanai, jo mežā ir mitra 
augsne. Tā dara, lai negrimtu 
traktortehnika un neizbrauktu 

dziļas sliedes un nebojātu 
zemsedzi. 

 
 



 



Lapu koku zari tiks savesti ar traktoru vienkopus lielās kaudzēs, 
pēc tam tiks nodoti šķeldā, ar ko tiek kurinātas lielās krāsnis 
«Alūksnes Enerģijā». 
«Alūksnes Enerģijā», izmantojot modernas tehnoloģijas, ražo 
siltumu daudzdzīvokļu mājām un iestādēm Alūksnes pilsētā un 
novadā. 



MŪSU SENČI AUDZĒJA UN KOPA MEŽU 
MUMS, SAVUKĀRT MĒS AUDZĒJAM TO 

NĀKOTNES PAAUDZĒM – MŪSU BĒRNIEM UN 
BĒRNU BĒRNIEM. 




