
 1 

 

 

Apstiprināts ar AS ,,Latvijas valsts meži” valdes locekļa 

A.Meļņa 18.08.2008. rīkojumu Nr.3.1-2.1/002u/101/08/34 

 

Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža meliorācijas grāvjos un to joslās 

pirms renovācijas vai rekonstrukcijas darbu veikšanas 

 

Mērķis - atbrīvot meža melioracijas sistēmas no apauguma (kokiem, krūmiem un      

     atvasēm). 

 

Mērvienība - izcirstā apauguma platība - ha. 

 

Veicamo darbu kvalitātes prasības: 

 

1. Koku zāģēšana, krūmu un atvašu ciršana jāveic grāvja trases ciršanas shēmā 

norādītajā nocērtamajā joslā.  

2. Zīmējumā Nr.1 nocērtamā joslā ietilpst: 

2.1. ceļa josla;  

2.2. grāvja gultne (nogāzes un grāvja tekne); 

2.3. atbērtne. 

3. Zīmējumā Nr.2 nocērtamā joslā ietilpst: 

3.1. atbērtne; 

3.2. grāvja gultne (nogāzes un grāvja tekne); 

3.3. berma - vienu metru no grāvja krants meža pusē. 

4. Apaļo kokmateriālu sortimenti vai ciršanas atliekas, pēc darbu beigšanas, nedrīkst 

palikt grāvja gultnē.  

5. Vienlaikus ar koku zāģēšanu, krūmu un atvašu ciršanu grāvja gultne jāatbrīvo no 

kritalām, vēja lauztiem, gāztiem kokiem, kas cērtamā trasē ir bijuši pirms apauguma  

novākšanas darbu uzsākšanas. 

6.  Ja grāvis robežojas ar mežaudzi, tad augošā kokaudze, atbilstoši grāvju trases 

ciršanas shēmā norādītajiem parametriem, pilnībā jānocērt. 

7. Nocērtamā joslā, kurā tiek veikta koku zāģēšana un krūmu ciršana, pieļaujama 

atsevišķu koku saglabāšana pēc mežsaimniecības atbildīgā darbinieka rakstveida 

norādījuma.  

8. Grāvja bermai, gultnei un atbērtnei jābūt attīrītai no atvasēm, kuru augstums 

pārsniedz 1,5m. 

9. No nocērtamās joslas apaļo kokmateriālu sortimenti, ciršanas atliekas un apaugums, 

kas paredzēts tālākai pārstrādei, ir jāpieved līdz krautuves vietām.  

10. Apaugums, kas netiek pievests novietojams uz izcirstās trases perpendikulāri grāvja 

asij, ne tuvāk kā  2m attālumā no pastāvošā grāvja krants. 

11. Pieļaujamais koku celmu augstums nocērtamā joslā: 

       11.1.  ja grāvja gultnei piekļaujas meža auto ceļš (Zīmējums Nr.1),  līdz 10cm no     

      koka sakņu kakla;  

11.2. uz atbērtnes līdz 20cm no koka sakņu kakla (Zīmējums Nr.2); 
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11.3. uz bermas meža pusē, grāvja gultnē (nogāzēs un grāvja teknē) līdz 50cm no 

koka sakņu kakla.   

Izpildītā darba kvalitāti nosaka pēc darbu pabeigšanas. Kvaltātes prasību neizpildes 

gadījumā jāveic pasākumi minēto prasību nodrošināšanai. 

 

 

 

 

Trases ciršanas shēmas                    
  Zīmējums Nr.1 

Nocērtamās joslas parametri, kad grāvja gultnei piekļaujas meža 

autoceļš. 
 

 

 

 

 
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zīmējums Nr.2 

 

Nocērtamās joslas parametri, kad atbērtnes pusē ir celmu josla. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


