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Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi  

  

KC – koksnes autoceļš.  

    

Vispārīgie noteikumi  
  

1. Noteikumu mērķis ir noteikt vienotas prasības KC izgatavotājiem.  

2. Noteikumi nosaka prasības KC izgatavošanā nepieciešamajiem materiāliem.  

3. Noteikumi nosaka KC vairogu izgatavošanas nosacījumus.  

  

Prasības materiāliem  
  

4. Kokmateriāli izgatavojami no egles vai priedes koku sugām.  

5. Ir izmantojami gan sausi, gan svaigi zāģēti kokmateriāli.  

6. Ir atļauts izmantot impregnētus kokmateriālus.  

7. Garenbrusas un gulšņi nedrīkst būt izgatavoti no līmēta kokmateriāla. 

8. Ir pieļaujamas atkāpes no projekta izmēriem - koka elementu šķērsvirzienā ± 1 

mm, koka elementu garenvirzienā ± 2 mm.  

9. Ir pieļaujamas koksnes vainas:  

9.1. Zaru vietas:  

9.1.1. Zari saauguši, veseli pieļaujami ar izmēru ne lielāku par 1/2 no 

jebkuras elementa skaldnes platuma un skaitā ne vairāk kā 3 jebkurā 1 

m garā elementa posmā.  

9.1.2. Zari daļēji saauguši, nesaauguši, veseli pieļaujami ar izmēru ne lielāku 

par 1/3 no jebkuras elementa skaldnes platuma un skaitā ne vairāk kā 

2 jebkurā 1 m garā elementa posmā.  

9.1.3. Zari bojāti pieļaujami tikai pusē no zaru kopskaita.  

9.1.4. Zari, kas mazāki vairāk par pusi no pieļaujamā zaru izmēra, netiek 

ņemti vērā.  

9.2. Plaisas:  

9.2.1. Necaurejošās (seklās) pieļaujamas ne vairāk kā 1/3 no elementa 

garuma.  

9.2.2. Caurejošās pieļaujamas ne garākas par 200 mm, bet ne vairāk kā 1/6 

no elementa garuma.  

10. Pieļaujami arī citi defekti:  

10.1. Šķiedru savērpums pieļaujams.  

10.2. Serdes vietas pieļaujamas bez atdalīšanās un radiālām plaisām.  

10.3. Sēnīšu bojājumi pieļaujami ne vairāk kā 20% no skaldņu koplaukuma.  
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10.4. Sēnīšu iekrāsojums pieļaujams ne vairāk kā 50% no skaldņu 

koplaukuma.  

10.5. Trupe nav pieļaujama.  

10.6. Koksngraužu ejas pieļaujamas uz jebkuru 1 m garu posmu skaitā ne 

vairāk kā 3.  

10.7. Bomkantes pieļaujamas ne vairāk kā 1/6 no elementa skaldnes 

platuma visā garumā, pieļaujamas ne vairāk kā 1/3 no elementa skaldnes 

platuma, ja bomkante ir tikai 1/6 no elementa garuma garumā. Miza uz 

bomkantēm nav  

11. Skrūves – cinkotas kokskrūves  6x100mm, atbilstoši SPEC 17. 

  

KC vairogu izgatavošanas nosacījumi  
  

11. KC sastāv no 3 veidu vairogiem – vairoga, pusvairoga un uzbraukšanas vairoga.  

12. Apgriešanās laukums sastāv no standarta vairogiem un pusvairogiem, kā arī 

specifiskiem apgriešanās laukuma vairogiem.  

13. KC vairogus un pusvairogus izgatavo atbilstoši pielikumam Nr.1.  

14. KC uzbraukšanas vairogu izgatavo atbilstoši pielikumam Nr.2.  

15. Specifiskos apgriešanās laukuma vairogus izgatavo atbilstoši pielikumam Nr.3.  

  

  


