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Kvalitātes prasības krūmu un koku ciršanai meliorācijas grāvjos 

Mērķis: uzlabot brīvu ūdens teci meliorācijas grāvjos un/vai nodrošināt meliorācijas sistēmas 

uzturēšanas darbus. 

 

Mērvienība: izcirstās grāvja trases garums kilometros (km). 

 

Veicamo darbu kvalitātes prasības: 

1. krūmu un koku ciršana veicama grāvja trases nociršanas shēmā norādītajā nocērtamajā joslā. Krūmi 

un koki jānocērt grāvja gultnē (nogāzes un grāvja tekne) un 1 m platā joslā no grāvja krants. Uz grāvja 

atbērtnes augošie krūmi un/vai koki jānocērt pēc reģiona atbildīgā darbinieka norādījuma darba 

uzdevumā (atbērtnes platums noteikts normatīvajos tiesību aktos un nepārsniedz 8 m); 

2. ciršanas atliekas nedrīkst palikt grāvja gultnē. Tās jānovieto perpendikulāri vai paralēli grāvim 

vienmērīgā slāni un veidojot ik pa 50m pārrāvumus četru metru platumā, lai nodrošinātu dzīvnieku 

pārvietošanos. Atliekas novieto tādā attālumā no grāvja krants, lai nebūtu iespējama to ieslīdēšana 

grāvī (nepieciešamības gadījumā sagarumojot); 

3. vienlaikus, ar koku zāģēšanu, krūmu un atvašu ciršanu, grāvja gultne jāatbrīvo no sadzīves 

atkritumiem, kritalām, vēja lauztiem un gāztiem kokiem, kuru diametrs nav lielāks par 20 cm, kas 

cērtamā trasē ir bijuši pirms darbu uzsākšanas; 

4. no nocērtamās joslas apaļo kokmateriālu sortimenti, ciršanas atliekas un apaugums, kas paredzēts 

tālākai pārstrādei, ir jāpieved līdz krautuves vietām, kas rakstiski saskaņotas ar reģiona atbildīgo 

darbinieku; 

5. pieļaujamais koku celmu augstums nocērtamā joslā: 

5.1.uz atbērtnes līdz 20cm no koka sakņu kakla; 

5.2. uz bermas meža pusē, grāvja gultnē (nogāzēs un grāvja teknē) līdz 50cm no koka sakņu kakla, 

ja ir paredzēti ranovācijas/rekonstrukcijas vai ikdienas uzturēšanas darbi; 

5.3. uz bermas meža pusē, grāvja gultnē (nogāzēs un grāvja teknē) līdz 20cm no koka sakņu kakla ja 

nav paredzēti ranovācijas/rekonstrukcijas vai ikdienas uzturēšanas darbi; 

6. joslā, kurā tiek veikta krūmu un koku ciršana, pieļaujams saglabāt atsevišķus kokus un krūmu 

pudurus pēc reģiona atbildīgā darbinieka rakstveida norādījuma. 

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: izpildītā darba kvalitāte kontrolējama visā ierādītajā garumā, 

neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai. 

 

 
 
 


