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Mērķis: 

Nodrošināt mērķa koku (priežu) aizsardzību no briežu dzimtas dzīvnieku radītiem 

dzinumu un stumbra mizas bojājumiem/skrāpējumiem 

 

Mērvienība: platība hektāros (ha) 

 

Prasības kvalitatīvai darba izpildei: 

 

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

to pieļauj, ir robežās no 500gb/ha līdz 3000gb/ha. Aizsargājamo koku skaits 

atkarīgs no audzes vidējā augstuma un koku sugas; 

2. Primāri jābūt aizsargātiem stādītiem mērķa sugas kokiem. Papildus jāaizsargā 

dabiski ieaugušies mērķa sugas koki, ja stādīto mērķa sugas koku skaits ir 

nepietiekošs; 

3. Aizsargātajiem kokiem jābūt vienmērīgi izvietotiem visā nogabala platībā; 

4. Pirmkārt aizsargā veselus, nebojātus kokus (kuriem nav stumbru mizas bojājumu 

nevienā no stumbra posmiem starp zaru mieturiem, koka galotne vesela, 

nenograuzta, veseli sānu zari). Ja nav pietiekams veselo koku skaits, izvēlas pēc 

iespējas mazāk bojātos kokus (stumbra mizas bojājums attiecīgajā stumbra posmā 

starp zaru mieturiem nav lielāks par ½ no stumbra apkārtmēra, koka galotne 

vesela, nenograuzta, bet ir atsevišķi apgrauzti sānu zari); 

5. Papildus nosacījumi, lietojot aitas vilnu, ja darba uzdevumā norādītā darba veida 

kods – 1305 “atjaunoto platību aizsardzība”: 

5.1. 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; 

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

sugas koki, bet ir atsevišķi mērķa sugas koki, kuru augstums ir virs audzes 

vidējā augstuma), mazākiem mērķa sugas kokiem aizsargā centrālā dzinuma 

pumpuru, garākiem mērķa sugas kokiem – stumbru. 

 

 

 

 



6. Papildu nosacījumi, lietojot aitas vilnu, ja darba uzdevumā norādītā darba veida 

kods – 1310 “jaunaudžu stumbru aizsardzība”: 

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

lielāka par 10 cm; 

 
6.2. Koka stumbrs aizsargājams augstumā sākot no 0,3 - 0,5m virs augsnes 

virskārtas un līdz 2 - 2,5m augstumam. Aitas vilnu nav nepieciešams likt uz 

stumbra daļas, kurai ir izveidojusies kreves miza (bieza, raupja). Aizsardzības 

darbi ir veicami virs kreves mizas; 

6.3. 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. 

 
7. Veicot darba izpildi, obligāti ievēro prasības, kas norādītas darba uzdevuma 

“Piezīmes” laukā; 

8. Aizsargājamo koku skaits, aizsardzības darba veids, apstrādes veids, vidējais 

aizsargājamā stumbra posma garums, paredzētais aitas vilnas apjoms 

nogabalam ir redzams izsniegtajā darba uzdevumā; 

9. Veicot aizsardzības darbus ar aitas vilnu, lietojami individuālie aizsardzības 

līdzekļi (aizsargcimdi, darba apģērbs, darba zābaki); 

10. Neizlietotais aitas vilnas apjoms jāatgriež atpakaļ saņemšanas vietā pēc visu 

aizsardzības darbu pabeigšanas. 

  

Veicot darbu periodiski jāveic darba izpildes kvalitātes novērtēšana. Pēc darbu 

pabeigšanas ievāktos datus ievada paškontroles aktā, kuru iesniedz LVM. Kvalitātes 

prasību neizpildes gadījumā jāveic papildus darbības, par kurām informē LVM 

darbinieks, lai sasniegtu kvalitātes prasībām atbilstošu darba izpildi. 


