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≤5cm 

≤5cm 

Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai pret 

briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem bojājumiem, 

lietojot nemazgātu aitas vilnu 
 
 

1. Jaunaudzē aizsargājamo mērķa sugas koku skaitam, ja vien mērķa sugas 

koku skaits to pieļauj, uz vienu hektāru jābūt ne mazākam par:  

Darba 

veids 

Koku 

augstums, 

m 

Mērķa sugas 

nosaukums, 

koku skaits 

Priede Egle 

Atjaunoto 

platību 

aizsardzība 

<0.5 3000 2000 

>0.5 2500 1500 

Jaunaudžu 

stumbru 

aizsardzība 

<2 1000 - 

>2 450 - 

 

2. Primāri jābūt aizsargātiem stādītiem mērķa sugas kokiem. Papildus 

jāaizsargā dabiski ieaugušie mērķa sugas koki, ja mākslīgi stādīto mērķa 

sugas koku skaits ir nepietiekošs. 

3. Aizsargātiem kokiem jābūt vienmērīgi izvietotiem nogabala platībā. 

4. Aizsargā veselos vai pēc iespējas mazāk bojātos kokus, nodrošinot 

aizsardzības pasākumu veikšanu visā platībā. 

5. Izpildot darbu, jāievēro prasības, kas norādītas darba uzdevuma laukā 

“Piezīmes”. Darba uzdevumā norādītās piezīmes ir saistošas darba izpildei. 

6. Strādājot ar aitas vilnu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi. 

 

 

Papildu noteikumi, lietojot aitas vilnu, ja darba uzdevumā norādīts darba 

veida kods – 1305 atjaunoto platību aizsardzība pret meža bojājumiem: 

1. Aitas vilnu aptin ap kārtējā gada centrālā dzinuma pieaugumu vai uzliek 

zem centrālā dzinuma pumpura. Pēc uzlikšanas pārliecinās, ka aitas vilna 

turas skujās un nav zemāk par 5 cm zem pumpura (sk. piemērus). 

 

     
2. Audzē, kur ir dažāda augstuma mērķa sugas koki (pamatā dominē īsāki 

mērķa sugas koki, bet ir atsevišķi mērķa sugas koki, kuru augstums ir virs 
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audzes vidējā augstuma), mazākiem mērķa sugas kokiem aizsargā centrālā 

dzinuma pumpuru, garākiem mērķa sugas kokiem – stumbru. 

3. Aizsargājamo koku apstrādes veids norādīts darba uzdevumā. 

 

Papildu noteikumi, lietojot aitas vilnu, ja darba uzdevumā norādīts darba 

veida kods – 1310 jaunaudžu stumbru aizsardzība: 

1. Aitas vilnu aptin ap koka stumbru tā, lai nenosegtā daļa starp tinumu nav 

lielāka par 10 cm. Aizsargā ne mazāk kā 2/3 no mietura garuma visapkārt 

stumbram.  

  
2. Koka stumbrs aizsargājams, sākot no 0,3-0,5m virs sakņu kakla līdz 2,0-

2,5 m augstumam. 

3. Audzē, kur ir dažāda augstuma mērķa sugas koki (pamatā dominē garāki 

mērķa sugas koki, bet to apjoms ir mazāks par 1000 gab/ha), garākiem 

mērķa sugas kokiem aizsargā stumbru, mazākiem mērķa sugas kokiem – 

centrālā dzinuma pumpuru. 

 
4. Aizsargājamo koku skaits un apstrādes veids norādīts darba uzdevumā. 

≤10cm 


