
 

Uzdevums – Izvēlies savu koku parkā, dārzā vai mežā 

un izpēti to! 

Koka Pase 

Koka ĀRĒJĀS PAZĪMES 

Mans koks ir (apvelc visus atbilstošos vārdus): 

resns   augsts  taisns  raupjš  tievs   īss  līks 

gluds   lapkoks  vesels  skaists  laimīgs  skujkoks 

slims   neglīts  bēdīgs ziedošs ar augļiem durstīgs 

Koka LAPA/SKUJA 
Apskati sava koka lapu vai skuju. Apvelc šeit tās kontūru! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koka MIZA 
Apskati sava koka mizu. Raksturo to (apvelc atbilstošo vārdu)! 
 

Raupja slapja spīdīga gluda sausa zaļa brūna pelēka
 balta melna  smaržīga saplaisājusi 
 
Koka SUGA 
Kā sauc tavu koku?__________________________________________ 
 
Koka BĒRNI 
Koki atjaunojas ar sēklām un dzinumiem vai atvasēm. 
Saskaiti, cik līdzīgi, bet mazāki kociņi aug 4 soļu attālumā no Tava Koka. 
 



 

2 soļu attālumā aug ________________kociņi. 
 
Koka APKĀRTMĒRS 
Kokam apkārtmērs jāmēra 1,30 m augstumā no zemes! 
 
Mana koka apkārtmērs ir ________________m, ________________cm. 
Koka AUGSTUMS 
Koka augstumu var noteikt dažādos veidos. Lūk, vienkāršākais: atkāpies 
no koka tik tālu, lai, skatoties uz to atmuguriski sev starp kājām, redzētu 
koku līdz pat tā galotnei. No šīs vietas dodies atpakaļ pie sava koka, 
sperot lielus, metru garus soļus. Soļu skaits līdz kokam būs arī aptuvenais 
koka augstums metros. 
 
Mana koka augstums ir ________________m,________________ cm. 
 
Koka VECUMS 
Koka vecumu atkarībā no koka sugas un koka augstuma vari noteikt šādi: 
eglēm (2–5 m garām) saskaitot zaru vainagu stāvus (katru gadu skujkoki 
aug, veidojot jaunu zaru vainagu) un pieskaitot šim skaitlim vēl 3 gadus. 
Ja kociņš ir mazāks par 2 m, tad attālums no zemes līdz pirmajiem zariem 
ir viens gads utt. 
Aptuvenu koku vecumu vari noteikt, izmantojot arī doto tabulu.  
Atrodi sava koka nosaukumu tabulas kreisajā pusē, pasvītro to. Atrodi 
ailītē – pa labi no koka sugas – skaitli, kas ir tuvākais tava koka 
apkārtmēram. Apvelc to un virzies taisni uz augšu līdz ailei “Gadi”, kur 
ieraudzīsi sava koka aptuveno vecumu. 
 
Manam kokam ir ________________gadi. 
 
Gadi 
Suga 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Priede 32 47 59 70 82 107 122 144   

Egle 32 47 56 66 90 104 121    
Baltegle 48 53 62 70 79 89 99 110 123 137 

Lapegle 25 33 43 54 66 80 95 111 129 145 

Dižskabārdis 55 65 71 82 92 108 128 138   
Ozols 38 48 56 66 75 84 94 104 113 124 

Bērzs 32 43 58 73 102      
 
 



 

Vajadzības gadījumā nepieciešamos nodarbības materiālus iespējams 

iegūt sazinoties ar tuvākās Mežakonsultāciju pakalpojumu centra 

nodaļas mežsaimniecības konsultantiem. Kontakti pieejami: 

http://new.llkc.lv/lv/biroji/meza-konsultaciju-pakalpojumu-centrs. 

 

Nodarbības programmas autore: MKPC Cēsu nodaļas vecākā 

mežsaimniecības konsultante Laila Šestakovska. Mobilais telefons: 

28323647, E pasts: laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv. 
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