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Augsni gatavo joslās visā platībā, 
saglabājot ekoloģiskos kokus, lielās 
kritalas (D>50 cm), mikroieplaku 
apaugumu, kadiķus, mežābeles, alas.

Josla ne tuvāk
par  2 m no 
saglabātajiem 
kokiem

Attālums starp 
joslām gar 
pievešanas 
ceļiem nav 
lielāks par 4 m

Joslas attālums 
no grāvja malas 
1 m. Ja ir atbērtne, 
joslu veido gar
atbērtnes malu

Joslas attālums 
no dabiskas 
brauktuves 2 m

Joslas attālums 
no autoceļa bez 
sāngrāvja 4 m

Attālums starp
joslu viduslīnijām 
2–2,3 m

Parauglaukumā, kura rādiuss ir 2,82 m, saskaiti 
kvalitatīvi sagatavotās stādvietas.
Piemērs: ja parauglaukumā ir 7 stādvietas, tad vienā 
hektārā ir 400 x 7 = 2800 stādvietas.

priede (P)

pārējās sugas (E, B, M)

kūdreņos 
(Kv, Km, Ks, Kp), 
izņemot priedi

vismaz
3000

DISKU 
ARKLS

ROTĒJOŠAIS
PACILOTĀJS

EKSKAVATORS

PĀRBAUDI KVALITATĪVI 
SAGATAVOTO STĀDVIETU 
SKAITU HEKTĀRĀ!

GATAVOJOT 
AUGSNI, 
IEVĒRO!
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PACILAS NEVEIDO  
uz pievešanas ceļiem, grāvju/ceļu atbērtnēm, 
robežstigām, kritalām, celmiem un akmeņiem.

PACILU PĒC APVĒRŠANAS SABLĪVĒ, 
lai starp apvērsto velēnu un apakšējo augsnes slāni 
neveidotos gaisa spraugas. 

PACILAS GATAVO IESPĒJAMI 
TAISNĀS RINDĀS,
netaisot pagriezienus.

PACILAS MINIMĀLIE IZMĒRI 
(pēc sablīvēšanas): platums 0,5 m, garums 0,6 m un 
augstums 0,15 m.

 garums 
0,6 m

platums
0,5 m

PACILA

AR KAUSU VEIDO IEVALKAS,
lai, vienlaicīgi ar pacilu veidošanu, no darba 
platības novadītu lieko mitrumu. 

IEVALKAS 
nodrošina virsūdens plūsmu uz dabiskajām 
mikroieplakām, kas atrodas darba platībā, 
piegulošajā mežaudzē, vai grāvi.

IEVALKAS IETEKU GRĀVĪ NEVEIDO 
TUVĀK PAR 200 METRIEM 
līdz tā ietekai dabiskā ūdenstecē vai ūdenstilpē, ja 
darba uzdevumā nav norādes par darbības 
ietekmes uz vidi novērtējumu.

VAGAS DZIĻUMS

KĀ PĀRVIETOTIES?
Ja tas neapdraud darba drošību, nogāzēs 
pārvietojies paralēli to horizontālēm. Ja tas 
nav iespējams, virzies augšup pa lēzenāko 
nogāzi, bet lejup – pa stāvāko.

Apvērstā velēna
NAV atrauta
un aizmesta

Apvērstā velēna 
IR atrauta
un aizmesta

KVALITATĪVI 
SAGATAVOTA 
AUGSNE

NEKVALITATĪVI 
SAGATAVOTA 
AUGSNE

200 m

IEVALKA

PAPILDUS 
IEVĒRO! GATAVOJOT PACILAS GATAVOJOT VAGAS

augstums
0,15 m

grāvis
ievalka

upe

Pārējos meža tipos 
no 15 līdz 30 cm

Silā, mētrājā, lānā
(nabadzīga smilts augsne) – 
no 5 līdz 15 cm


