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 Mājas kokos pasaulē

 Koku šūpošanās

Koku atlase, novērtēšana

Balstu izvietojuma principi

Nesošo konstrukciju izbūve

”Katrs koks ir personība, kas ir jāiepazīst un jāizprot pirms sāk savu darbību. Pirms būves svarīgs 

priekšnoteikums, ir atrast mājai piemērotākos kokus. Atlasi var izdarīt apsēžoties pie koka, atspiežot 

pret to muguru un izjūtot koka enerģiju. Nevajag kautrēties sazināties ar koku, cilvēki ir radīti, lai 

saplūstu ar dabu. Māja kokos ir izcils veids kā to izdarīt. Dzīvojot šādā mājā, cilvēks dzīvos koka 

gādīgajās rokās. Svarīgs priekšnoteikums, ir kvalitatīvi materiāli un rūpīgi pārdomāts projekts. Un viss 

jādara ar prieku, iespēju robežās iesaistot arī ģimeni. Īstenot fantāzijas kokos nav viegli. Lai uzbūvētu 

šīs miera ostas jācīnās ar dabas untumiem, jāstrādā bīstamos apstākļos un galvu reibinošā augstumā."

Pīts Nelsons “Treehouse Masters”



Senākā māja kokos (Anglija) 

uzbūvēta 1692.g. Princesei Viktorijai 

Lielākā māja kokos 

(ASV, Tennessee) 

balstīta uz 6 ozoliem

Augstākā māja kokos (Laosa) 
36,5m augstumā



Pieredze (vairāk kā 25 gadi)

Pete Nelson (ASV)

Michael Garnier (ASV)



Koku šūpošanās 
(video - https://failiem.lv/u/k4zspv7x)

 Koku kustēšanās virziens NAV paredzams.  

 Novirzes mērījumi ar lāzera staru 

(2014.g.) 

5m augstumā, attālums starp priedēm 5m, 

vēja ātrums ~20m/sek, 

maxnovirzes +/-25mm



Koku atlase, novērtēšana

 svarīgie nosacījumi:

1) koku stumbra diametrs (ne mazāk kā 45 cm);

2) ieteicamais attālums starp kokiem 5-6 m; 

3) koku suga ar labu vitalitāti un koksnes blīvumu; 

 stiprinājuma vietu un veida izvēle

 koka nestspējas noteikšanai - slogošanas testi balsta elementiem:

 Balsta tapām

 Atsaites bultskrūvēm



Ozola tests 

 Testa rezultāti:

a. Tapas pieļaujamā nobīde 

0,7mm tika sasniegta pie 35 kN 

(3,5t) pieliktās slodzes;

b. Max.koka nestspēja vienai 

tapai ~70 kN (7t)



Kļavas tests

Testa rezultātus iegūt neizdevās, pie pieliktās slodzes 30kN (3t), 

slogotais paraugs zaudēja noturību

Priedes tests

Testa rezultāti:

a.Tapas pieļaujamā nobīde 0,7mm tika sasniegta pie 15 kN (1,5t) 

slodzes;

b.Max.koka nestspēja vienai tapai ~23 kN (2,3t)

Egles tests

Testa rezultāti:

a.Tapas pieļaujamā nobīde 0,7mm tika sasniegta pie 10 kN (1t) slodzes;

b.Max.koka nestspēja vienai tapai ~16 kN (1,6t)

Bērzam tests netika veikts

Bērzam ir blīva koksne, bet to NAV ieteicams izmantot māju 

būvniecībai, jo vāja pretošanās nodarītajiem stumbra bojājumiem. 



Tests (egle, ozols) (video - https://failiem.lv/u/k4zspv7x)



 Lai veiksmīgi nobalstītu kādu konstrukciju (~15-30 m2) uz kokiem ir 
nepieciešama koku grupa kuri augtu ne talāk kā 5 – 6 m viens no otra. Tiem ir 
jābūt kokiem ar kompaktu vainagu un stumbra diametru ne mazāk kā 45 cm. 
Latvijas platuma grādiem tās ir priedes, kuras vislabāk atbilst šiem 
nosacījumiem. 

 Neliela izmēra konstrukciju (~4 – 10 m2) var nobalstīt arī uz atsevišķi augoša 
koka, ja ir labs zarojums, kas ļaus izvietot konstrukciju nepieciešamajā 
augstumā (piemēram ozols ar platā leņķī vērstiem zariem).

Balstu izvietojuma principi



Nesošo konstrukciju izbūve
Platformas «ČIEKURS 2» konstrukcija (5 koki)

1) Koku uzmērīšana



2) Balsta konstrukciju izvietojuma plāns



 3) Nesošo balsta elementu iebūve



Nesošo balsta elementu uzstādīšana
(video - https://failiem.lv/u/k4zspv7x)









Paldies par uzmanību


