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1.KOKU INVENTARIZĀCIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.1. VISPĀRĒJS KOKU NOVĒRTĒJUMS 
UN RĪCĪBAS IETEIKUMI 

 
Koku inventarizācija Kokneses prospektā 1A, Rīgā, Mežaparkā veikta no 2012.gada 27.septembra līdz 18.oktobrim pēc SIA „Jaunais 

Mežaparks” pasūtījuma. Kopā inventarizēti 878 koki. Koki numurēti dabā pēc vienotas sistēmas, numerācija atspoguļota inventarizācijas plānā 

un tabulās. Koku fiziskais stāvoklis novērtēts pēc 10 baļļu sistēmas, nosakot vitalitāti un piešķirot noteiktu krāsu (sk. koku vērtēšanas kritēriji), 

un apskatāms koku novērtējuma tabulās. Inventarizācija veikta laikā, kad kokiem notiek dabīga lapu krāsošanās, kas var ietekmēt koka 

vispārējo novērtējumu, to pasliktinot. Ņemot vērā paredzētos teritorijas rekonstrukcijas darbus, papildus izstrādāti ieteikumi koku saglabāšanai 

un aizsardzībai labiekārtošanas darbu laikā.  

Veicot koku stāvokļa novērtējumu, secināts: 

1. Vecāko koku vecums ir apmēram 140 -160 gadi, vidējais koku vecums ir 60 gadi.  

2. Apsekotajā teritorijā pavisam aug 21 dažādas koku sugas. Konstatētās koku sugas – āra bērzs, balzama papele, bumbiere, krastu kļava, 

mājas ābele, mājas plūme, ošlapu kļava, parastais ozols, parastā apse, parastā goba, parastā ieva, parastā kļava, parastā liepa, Holandes 

liepa, Pensilvānijas osis, purva bērzs, pūpolvītols, trauslais vītols, Krievijas lapegle, parastā egle, parastā priede, rietumu tūja. 

3. Vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 6,18 no 10. 

4. Apsekotajā teritorijā saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 264 konstatēts 1 valsts nozīmes dižkoks – parastā priede (Nr.5735), kuram 

saskaņā ar MK noteikumiem Nr.264 (38.2 punktu) noteikta aizsardzības zona vainaga projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās. 

5. Lielākai daļai koku vainagi nav kopti, ir daudz sausu zaru. Teritorijā ir 5 bīstami koki (Nr.5281, 5426, 5637, 5638, 5807), kuriem 

nepieciešama steidzama vainaga kopšana vai koka likvidēšana; 5 relatīvi bīstami koki (Nr.5295, 5591, 5603, 5661, 5803), kuru stāvokļa 

attīstība ir jānovēro un 9 koki (Nr.5420, 5355, 5360, 5674, 5688, 5694, 5727, 5894, 5836), kuru vainagā ir bīstami, sausi vai iekārušies 

zari, kas nekavējoties jāizzāģē. 

6. Mazvērtīgi un nevērtīgi (pilnībā nokaltuši vai stipri bojāti) koki – 216 gab., plānā ir atzīmēti ar pelēku un gaiši pelēku krāsu.  

7. Koki, kuri novērtēti kā izcili (13 gab.) un ļoti vērtīgi (82 gab.), būtu noteikti jāsaglabā, plānā iekrāsoti violetā un sarkanā krāsā.  

8. Pārējie koki, kopumā 567 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar zaļu krāsu, ir vērtīgi koki un iespēju robežās ir saglabājami. 
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Aizsardzības pasākumi koku saglabāšanai labiekārtošanas darbu laikā 
9. Labiekārtošanas darbus veikt, saudzējot saglabājamo koku sakņu sistēmas - izvairoties no augsnes sablīvēšanas un sakņu mehāniskas 

bojāšanas.  

10. Ja tomēr jāveic rakšanas darbi saglabājamo koku sakņu zonā, kur sakņu diametrs pārsniedz 2 cm, darbus veikt ar lāpstu vai mazgabarīta 

traktortehniku. Atraktās saknes nozāģēt ar rokas zāģi. Apgrieztos sakņu galus uzreiz piesegt. Ja sakņu diametrs ir lielāks par 5 cm, tad 

komunikācijas jāievieto zem saknēm, tās nebojājot. Komunikācijas koku sakņu zonā jāievieto aizsargcaurulēs. 

11. Labiekārtošanas darbu laikā nav pieļaujama augsnes līmeņa paaugstināšana. Šādu lēmumu pieņemt tikai konsultējoties ar sertificētu 

arboristu, respektējot koka sugas augšanas īpatnības un apstākļus. 

12. Vietās, kur gājēju/transporta kustība notiek koku sakņu zonā un var radīt sakņu bojājumus, vēlams ierīkot laipas.  

13. Labiekārtošanas darbu laikā nepieciešams veikt aizsardzības pasākumu monitoringu (uzraudzību). Monitoringu ir tiesīgs veikt uzņēmums 

ar 3 gadu pieredzi koku kopšanā, kurā strādā EAC (European arboricultural Council) atzīti speciālisti - sertificēti arboristi. Monitoringa 

veicējam ir jābūt gatavam uzņemties pilnu atbildību pār koku aizsardzības pasākumu ievērošanu un izpildāmo darbu kvalitāti. 

Monitoringa veicēja pienākumi ir: 

- konstatēt pārkāpumus vai izmaiņas aizsardzības pasākumu ievērošanā; 

- brīdināt pasūtītāju par jebkāda veida izmaiņām vai pārkāpumiem, kas skar koku aizsardzību; 

- noteikt bojājumu pakāpi un atbilstošu sodu naudas apmēru. 

14. Pabeidzot labiekārtošanas darbus, jāveic paliekošo koku sakopšana. Sakopšanas darbus uzticēt profesionāliem koku kopējiem - 

arboristiem.  
 

SIA LABIE KOKI valdes priekšsēdētājs Edgars Neilands...............................................14.12.2012. 
                                                                      

ZV. 
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1.2. KOKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
UN PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI DENDROLOĢISKĀS IZPĒTES TABULĀ 

 
 

 
 
 
 

5



N
.P

.K 1/5204 2/5205 3/5206 4/5207 5/5208
Betula pendula Quercus robur Acer negundo Acer negundo Acer negundo

āra bērzs parastais ozols ošlapu kļava ošlapu kļava ošlapu kļava
↕: 22 m ↕: 11 m ↕: 13 m ↕: 15 m ↕: 14 m
↔: 10 m ↔: 2 m ↔: 4 m ↔: 6 m ↔: 2 m
Stumbra apkārtmērs: 1,48m Stumbra apkārtmērs: 0,30m Stumbra apkārtmērs: 0,49m Stumbra apkārtmērs: 0,53m Stumbra apkārtmērs: 0,35 m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2

A
pr

ak
st

s

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs, nedaudz skrajš , 
novērojama defoliācija (15-20 %). 
Saknes nebūtiski bojātas rakšanas 
rezultātā. Sakņu zonā 30 - 40 cm 
smilšainas grunts uzbērums.

Viens stumbrs no zemes.  
Stumbram vairāki mehāniski mizas 
bojājumi. Vainags ļoti šauri 
iespiests, vērsts DA virzienā. Koka 
sakņu sistēma apbērta, iespējami 
sakņu bojājumi. 

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Sakņu 
sistēmas zonā veikti rakšanas 
darbi.

A
tt
ēl

s

ļoti vērtīgs 6 vērtīgs 5 mazvērtīgs 5 vērtīgs 6 vērtīgs 6

Ie
te

ik
um

i

Nepieciešama vainaga pacelšana Pārstādīšanai nav piemērots. 
Nepieciešama apakšējo nolauzto 
zaru nozāģēšana, vainaga 
pacelšana.

Koku pieļaujams nozāģēt. Nepieciešama apakšējo sauso zaru 
izzāģēšana no pamatnes.

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

N
os

au
ku

m
s u

n 
pa

m
at

rā
dī

tā
ji

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 6
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6/5209 7/5210 8/5211 9/5212 10/5213
Acer platanoides Acer negundo Tilia cordata Salix fragilis Acer platanoides

parastā kļava ošlapu kļava parastā liepa trauslais vītols parastā kļava
↕: 13 m ↕: 13 m ↕: 10 m ↕: 22 m ↕: 18 m
↔: 6 m ↔: 9 m ↔: 10 m ↔: 20 m ↔: 6 m
Stumbra apkārtmērs: 0,49m Stumbra apkārtmērs: 0,46m Stumbru apkārtmēri: 0,53; 0,47; 

0,34; 0,32; 0,28m
Stumbru apkārtmēri:  1,90; 1,57m Stumbru apkārtmēri:  1,02; 0,64; 

0,53; 0,49; 0,45m
Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V3
Pie stumbra pamatnes "V" veidā 
saauguši divi stumbri. Vainagā 
vairāki sausie zari. Bojāta sakņu 
sistēma. Uz koka lapām 
novērojama Rhytisma acerinum  - 
lapu plankumainība. 

Koks ar trīs stumbriem, divi 
stumbri pie pamatnes "V" veidā 
saauguši kopā. Stumbri sasvērti par 
450.

Koks ar vairākiem stumbriem 
(celmu atvasēm)  no pamatnes. 
Koks ieaudzis vecajā vītolā, stipri 
bojāts.

Kokam pie pamatnes 1,5 m 
attālumā šaurā leņķī atdalās liels 
stumbrs, 2 m augstumā stumbrs 
sadalās divās asīs. Vainagā 
ieaugusi blakus augošā liepa. 
Pirms 15 - 20 gadiem koks 
galotņots, veido jaunu vainagu. 
Vainagā daudz sauso zaru. 

Pie stumbra pamatnes sadalās 
piecos stumbros. Stumbri stipri 
izlocīti. Pie sakņu kakla attīstās 
trupe. 

mazvērtīgs 5 mazvērtīgs 5 mazvērtīgs 3 vērtīgs 4 mazvērtīgs 4
Abu stumbru saglabāšana nav 
lietderīga.

Atsevišķi augošais stumbrs 
likvidējams. Nepieciešama vainaga 
pacelšana. 

Koka saglabāšana nav lietderīga. Nepieciešama sauso zaru 
izzāģēšana.

Pieļaujama koka likvidēšana. Koka 
saglabāšana ilgtermiņā nav 
perspektīva.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 7
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11/5214 12/5215 13/5216 14/5217 15/5218
Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides

parastā kļava parastā kļava parastā kļava parastā kļava parastā kļava
↕: 19 m ↕: 17m ↕: 18 m ↕: 18m ↕: 18m
↔: 8 m ↔: 5m ↔: 6 m ↔: 3m ↔: 3m
Stumbru apkārtmēri: 0,54; 3x0,40; 
0,38; 0,31; 0,28m

Stumbru apkārtmēri:  0,62 0,60; 
0,40m

Stumbru apkārtmēri:  0,55; 0,45; 
0,35m

Stumbru apkārtmēri:  0,52; 0,39m Stumbru apkārtmēri: 0,61; 0,59m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3
Septiņi stumbri no pamatnes. 
Vainags ir iespiests, vienpusējs. 

Pie stumbra pamatnes sadalās trīs 
asīs. 

 Pie stumbra pamatnes sadalās trīs 
asīs. Iespējami sakņu bojājumi.

Pie pamatnes "V" veidā saauguši 
divi stumbri. Vainags iespiests.  

Pie pamatnes "V" veidā saauguši 
divi taisni stumbri. Vainags augsti 
pacelts. 

vērtīgs 5 vērtīgs 5 vērtīgs 5 vērtīgs 6 vērtīgs 7
Koka saglabāšana ilgtermiņā nav 
perspektīva.

Nepieciešama vainaga retināšana. Koka saglabāšana ilgtermiņā 
problemātiska

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 8
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16/5219 17/5220 18/5221 19/5222 20/5223
Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Acer negundo

Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis ošlapu kļava
↕: 20 m ↕: 18 m ↕: 17 m ↕: 17 m ↕: 17 m
↔: 5m ↔: 2m ↔: 6 m ↔: 2 m ↔: 3 m
Stumbru apkārtmēri:  0,59; 0,57; 
0,32; 0,28m

Stumbra apkārtmērs: 0,47m Stumbru apkārtmēri:  0,49; 0,45; 
0,39; 0,27m

Stumbra apkārtmērs: 0,46m Stumbra apkārtmērs: 0,39m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
 Pie stumbra pamatnes sadalās 
četrās asīs.

Viens stumbrs no zemes. Koka 
vainags nomākts. Pie stumbra 
pamatnes ļoti plašs bojājums. 

Četri stumbri no zemes. Viens stumbrs no zemes, pie 
pamatnes izlocīts.Vainags 
iespiests. 

Viens stumbrs no zemes, sasvēries 
300 leņķī. 

vērtīgs 6 mazvērtīgs 2 vērtīgs 6 vērtīgs 7 mazvērtīgs 4
Divi augšanā atpalikušie stumbri 
nozāģējami. Jāveic vainaga 
kopšana izzāģējot sausos, bojātos 
zarus.

Koku ieteicams likvidēt. Ieteicama retināšanā, saglabājot 
resnākos stumbrus. Nepieciešama 
sauso zaru izzāģēšana. Kokus var 
saglabāt, ja būtiski nepaaugstina 
augsnes līmeni.

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Pieļaujama koka likvidēšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 9
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21/5224 22/5225 23/5226 24/5227 25/5228
Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Acer platanoides Betula pendula

Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis parastā kļava āra bērzs
↕: 20 m ↕: 20 m ↕: 21 m ↕: 9m ↕: 25m
↔: 6 m ↔: 4 m ↔: 5 m ↔: 4 m ↔: 15 m
Stumbra apkārtmērs: 0,70m Stumbru apkārtmēri:  0,65; 0,60; 

0,47m
Stumbru apkārtmēri:  0,85; 0,67m Stumbra apkārtmērs: 0,35m Stumbru apkārtmēri:  1,20; 0,75; 

0,38m
Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes, pie sakņu 
kakla nedaudz izliekts. Stumbram 
nebūtiski bojājumi. Vainags 
simetrisks, veido divas galotnes.

Pie pamatnes sadalās trīs stumbros. 
Vainaga iekšpusē daudz sauso 
zaru. 

Pie stumbra pamatnes "V" veidā 
sadalās divos stumbros. Koki ar 
fiziskā stāvokļa problēmām. Uz 
ZA 4 m attālumā aug 
Pensilvānijas osis, stumbrs 0,41 
m. Z virzienā 6 m attālumā aug 
Pensilvānijas osis, stumbrs 0,37 
m, V2. Koku augstums 12 m. 
Potenciāli saglabājami. 

Viens stumbrs no zemes. Koks ar 
fiziskā stāvokļa problēmām.

Trīs stumbri no zemes, katrs no 
stumbriem atsevišķi augošs. 
Vainags iespiests,  Kokam ar 
lielāko stumbru vainagā daudz 
sauso zaru. Pie stumbra pamatnes 
būvgruži, saknes daļēji apraktas.

ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 5 mazvērtīgs 5 vērtīgs 6
Nepieciešama sauso zaru 
izzāģēšana.

Koku grupu ieteicams saglabāt. Koka saglabāšanai ilgtermiņā 
nepieciešama 2 punktu vainagu 
drošināšanas sistēma. 

Pieļaujama koka likvidēšana. Ieteicama tikai viena vai divu 
spēcīgāko stumbru saglabāšana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 10
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26/5229 27/5230 28/5231 29/5232 30/5233
Betula pendula Padus avium Acer negundo Acer negundo Acer negundo

āra bērzs parastā ieva ošlapu kļava ošlapu kļava ošlapu kļava
↕: 26 m ↕: 11 m ↕: 13 m ↕: 13 m ↕: 14 m
↔: 20 m ↔: 4 m ↔: 7 m ↔: 4 m ↔: 6 m
Stumbra apkārtmērs: 2,18m Stumbra apkārtmērs: 0,30m Stumbra apkārtmērs: 0,45m Stumbra apkārtmērs: 0,37m Stumbra apkārtmērs: 0,50m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Stumbrā 
zibens radīta plaisa,  attīstās trupe. 
D pusē novērojams augšanas 
deficīts. Vainags ļoti plašs.

Viens stumbrs no zemes. Koks 
nomākts.

Viens stumbrs no zemes, sasvēries 
300 leņķī. Sakņu sistēmas bojājumi 
rakšanas darbu rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. 2 m 
augstumā veidojas spēcīgs 
skeletzars.

vērtīgs 5 mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Koka saglabāšana ilgtermiņā nav 
iespējama koka bioloģiskā stāvokļa 
dēļ (ainavā varētu vēl saglabāties 
10 - 15 gadus). 5 m attālumā Z 
virzienā mājas ābele, saglabāšana 
nav lietderīga.

Iespēju robežās koks saglabājams. Pieļaujama koka nozāģēšana. Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Nepieciešama vainaga pacelšana 
un konkurējošo galotņu īsināšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 11



N
.P

.K
A

pr
ak

st
s

A
tt
ēl

s
Ie

te
ik

um
i

N
os

au
ku

m
s u

n 
pa

m
at

rā
dī

tā
ji

31/5234 32/5235 33/5236 34/5237 35/5238
Betula pendula Quercus robur Betula pubescens Ulmus glabra Acer platanoides

āra bērzs parastais ozols purva bērzs parastā goba parastā kļava
↕: 23 m ↕: 14 m ↕: 16 m ↕: 8 m ↕: 15 m
↔: 4 m ↔: 4 m ↔: 2 m ↔: 6 m ↔: 4 m
Stumbra apkārtmērs: 0,87m Stumbra apkārtmērs: 0,68; 0,36m Stumbra apkārtmērs: 0,48m Stumbra apkārtmērs: 0,27m Stumbra apkārtmērs: 0,37m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, nedaudz 
sasvēries D virzienā. Stumbram 
nebūtiski mizas bojājumi. Vainags 
izteikti vienpusējs, vērsts D 
virzienā. 

Divi stumbri no zemes. Vainags 
nomākts, vienpusējs. Mazākā 
stumbra vitalitāte V5, praktiski 
nokaltis, likvidējams.

Viens stumbrs no zemes. Koks 
nomākts.

Viens stumbrs no zemes. Koks 
nomākts.

Viens stumbrs no zemes. Koku 
nomāc blakus augošo koku 
vainagi.

vērtīgs 6 vērtīgs 5 mazvērtīgs 5 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Saglabāt lielāko stumbru, stumbrs 
ar apkārtmēru 0,36m likvidējams.

Pieļaujama koka likvidēšana. Koks saglabājams. Nepieciešams 
izzāģēt apkārt augošos kokus, lai 
atbrīvotu gobas augšanas telpu.

Koks saglabājams. Nepieciešams 
izzāģēt apkārt augošos kokus, lai 
atbrīvotu gobas augšanas telpu.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 12
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36/5239 37/5240 38/5241 39/5242 40/5243
Betula pendula Ulmus glabra Salix fragilis Salix fragilis Salix fragilis

āra bērzs parastā goba trauslais vītols trauslais vītols trauslais vītols
↕: 25 m ↕: 18 m ↕: 20 m ↕: 18 m ↕: 18 m
↔: 10 m ↔: 8m ↔: 10 m ↔: 2 m ↔: 6 m
Stumbra apkārtmērs: 1,32m Stumbra apkārtmērs: 0,78m Stumbru apkārtmēri:  0,68x2; 0,65; 

0,52; 0,50; 0,43x2; 0,33; 0,29m
Stumbru apkārtmēri:  0,50; 0,31m Stumbru apkārtmēri:  0,59; 0,58; 

0,43; 0,32m
Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes. 
Nebūtisks stumbra bojājums.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
nomākts, nedaudz vienpusējs.

Koks ar deviņiem stumbriem, 
stresa dzinumiem, kas 
izveidojušies 0,5 m augstumā, 
apzāģējot vecos stumbrus.

Vairāki stumbri, daļa no tiem 
izzāģēti. Iespējami plaši sakņu 
bojājumi.

Pie pamatnes sadalās četros 
stumbros, 0,5 m augstumā 
galotņots.

vērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 7 mazvērtīgs 5 mazvērtīgs 7
Nepieciešama vainaga sakopšana, 
sauso zaru izzāģēšana.

Nepieciešama vainaga pacelšana. Jāizzāģē atpalikušie, izliektie 
mazāka diametra stumbri.

Koku saglabāšana nākotnē nav 
perspektīva. 

Koks likvidējams - ir vairāki 
sasvērušies stumbri.  Starp 
vītoliem ieaudzis parastais ozols ar 
stumbra diametru 0,15 m - ozols 
saglabājams.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 13
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41/5244 42/5245 43/5246 44/5247 45/5248
Salix fragilis Quercus robur Ulmus glabra Acer negundo Padus avium

trauslais vītols parastais ozols parastā goba ošlapu kļava parastā ieva
↕: 19 m ↕: 11m ↕: 21 m ↕: 9 m ↕: 13 m
↔: 10 m ↔: 4 m ↔: 12 m ↔: 15 m ↔: 8 m
Stumbru apkārtmēri: no 0,29-
0,77m

Stumbra apkārtmērs: 0,35m Stumbru apkārtmēri:  1,11; 1,17m Stumbra apkārtmērs: 1,25m Stumbra apkārtmērs: 0, 67m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3
Vairāki stumbri - ūdenszari 
izveidojušies 0.5 m augstumā, 
apzāģējot vecos stumbrus.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs D virzienā. Galone 
nedaudz nomākta.

Divu stumbru saaugumi pie 
pamatnes, apkārtmēri - 1.11, 1.17 
m.

Viens stumbrs no zemes. Plaši 
stumbra un zaru bojājumi, haotisks 
vainags. Vainagā daudz atmirušu, 
nokaltušu zaru. Iespējams, bojāta 
sakņu sistēma. 

Viens stumbrs no zemes. Stumbrā 
ieaugušas blakus augošās ošlapu 
kļavas, stumbrs nedaudz bojāts.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 4 vērtīgs 5
Likvidējami atsevišķi tievākie 
stumbri, kas vairāk noliekušies.

Pārstādīšana nav rekomendējama, 
jo vienpusējs vainags.

Jālikvidē apkārtējo koku saaugumi. Pieļaujama koka novākšana, nav 
perspektīvs saglabāšanai.

Koka saglabāšanai nepieciešams 
nozāģēt blakus augošo ošlapu 
kļavu, kas rada stumbra bojājumus. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 14
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46/5249 47/5250 48/5251 49/5252 50/5253
Acer platanoides Acer negundo Acer negundo Acer negundo Acer platanoides

parastā kļava ošlapu kļava ošlapu kļava ošlapu kļava parastā kļava
↕: 15 m ↕: 11m ↕: 15 m ↕: 15 m ↕: 15 m
↔: 8 m ↔: 7m ↔: 7 m ↔: 10m ↔: 5m
Stumbra apkārtmērs: 0,73m Stumbru apkārtmēri:  1,57; 1,25m Stumbru apkārtmēri:  0,72; 0,56; 

0,56; 0,56m
Stumbru apkārtmēri:  no 0,28-
0,58m

Stumbru apkārtmēri:  0,62m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes. Stumbrs 
2.5 m augstumā V veidā dalās 2 
ieaugušos stumbros. Plaši sakņu 
bojājumi.

2 stumbri saauguši pie pamatnes. 
Stumbrs 0,5 m augstumā - 
sasvēries D virzienā, 450 leņķī. 
Otrs stumbrs 0,4 m augstumā 
sasvēries 45° leņķī. 

Daudzu stumbru, V veida 
saaugumi, koks izgāzies. Plašs 
vainags.

9 atsevišķi augoši stumbri 6 m 
rādiusā.

Viens stumbrs no zemes. Nebūtiski 
sakņu bojājumi.

mazvērtīgs 5 mazvērtīgs 5 mazvērtīgs 5 mazvērtīgs 6 vērtīgs 8
Vajadzīga drošināšanas sistēma, 
bez tās koks uzskatāms par 
ilgtermiņā neperspektīvu.

Pieļaujama koku likvidēšana. 
Ilgtermiņā koku saglabāšana nav 
iespējama.

Koks likvidējams. Grupā saglabāt spēcīgākos 
atsevišķi augošos kokus.

Jāveic galotņu redakcija un 
nebūtiska vainagu pacelšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 15
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51/5254 52/5255 53/5256 54/5257 55/5258
Acer negundo Acer platanoides Acer negundo Padus avium Padus avium

ošlapu kļava parastā kļava ošlapu kļava parastā ieva parastā ieva
↕: 9 m ↕: 13m ↕: 16m ↕: 13m ↕: 17m
↔: 11m ↔: 12 m ↔: 12 m ↔: 8m ↔: 12m
Stumbru apkārtmēri:  0,52; 0,53; 
0,43m.

Stumbru apkārtmēri: no 0,18-0,5m Stumbru apkārtmēri:  0,54; 0,58; 
0,39; 0,66; 0,77m

Stumbru apkārtmēri:  0,44; 0,40m Stumbra apkārtmērs: 0,55m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Vairāki stumbri no zemes. Pie pamatnes saauguši ļoti daudz 

stumbru.
Vairāki stumbri no zemes. Krūmveida koks ar vairāk kā 10 

stumbriem. 
Koks ar vairāk kā 30 stumbriem.

mazvērtīgs 4 vērtīgs 7 mazvērtīgs 6 vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 8
Pieļaujama koka likvidācija. Nepieciešama stumbra skaita 

redukcija.
Iespējama koka saglabāšana, kā arī 
pieļaujama likvidācija.

Koks ainavā saglabājams. 
Nepieciešama vainaga pacelšana.

Koks saglabājams. Nepieciešama 
stumbeņu un sauso zaru 
apzāģēšana. Izzāģēt vājākos 
stumbrus.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 16



N
.P

.K
A

pr
ak

st
s

A
tt
ēl

s
Ie

te
ik

um
i

N
os

au
ku

m
s u

n 
pa

m
at

rā
dī

tā
ji

56/5259 57/5260 58/5261 59/5262 60/5263
Betula pendula Padus avium Betula pendula Ulmus glabra Padus avium

āra bērzs parastā ieva āra bērzs parastā goba parastā ieva
↕: 20m ↕: 10m ↕: 21m ↕: 18m ↕: 15m
↔: 4m ↔: 6m ↔: 4m ↔: 6m ↔: 7m
Stumbra apkārtmērs: 0,74m Stumbru apkārtmēri:  0,39; 0,34; 

0,38; 0,34; 0,22m
Stumbru apkārtmēri:  0,66; 0,75m Stumbra apkārtmērs: 0,65m Stumbru apkārtmēri:  0,39; 0,36; 

0,34m
Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
nedaudz vienpusējs. Aug lokālā 
mitrainē, kur notiek intensīva 
kūdras sadalīšanās, kā rezultātā 
veidojas atsegtas saknes. 

Grupā nesen ir veikta stumbru 
retināšana.

Pie pamatnes veido divus 
atsevišķus stumbrus.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
nedaudz vienpusējs.

Kokam būtiski struktūras bojājumi -
pie pamatnes sadalījušies divi 
stumbri, kas izgāzušies. 

vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 5
Nav pieļaujama būtiska sakņu 
apbēršana vai hidroloģiskā režīma 
izmaiņas.

Izzāģēt vājākos stumbrus. 
Nepieciešama vainaga pacelšana 
un sauso zaru izzāģēšana.

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Koks saglabājams. Nav iespējama koka saglabāšana 
ilgtermiņā, koks likvidējams.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 17
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61/5264 62/5265 63/5266 64/5267 65/5268
Betula pendula Betula pendula Acer platanoides Betula pendula Padus avium

āra bērzs āra bērzs parastā kļava āra bērzs parastā ieva
↕: 15m ↕: 20m ↕: 12m ↕: 19m ↕: 10m
↔: 5m ↔: 3m ↔: 4m ↔: 3m ↔: 6m
Stumbru apkārtmēri:  0,29; 0,34; 
0,30m

Stumbra apkārtmērs: 0,50m Stumbra apkārtmērs: 0,32m Stumbra apkārtmērs: 0,66m Stumbru apkārtmēri:  0,43; 0,32m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4
Augšanā vāja trīs bērzu grupa, kas 
nav perspektīva.

Viens stumbrs no zemes. Izteikti 
paceltas saknes reljefa 
pazemināšanās dēļ. Aug kūdrainā 
augsnē.

Viens stumbrs no zemes. Veido 
divas galotnes ar "V" veida 
savienojumu. Nestabila sakņu 
sistēma.

Viens stumbrs no zemes. Būtiski 
sakņu bojājumi, saknes ļoti 
paceltas.

Viens stumbrs no zemes, 0,5m 
augstumā sadalās divās sasīs. 
Neprofesionāli apzāģētu zaru 
brūces. Ir paceltas saknes.

mazvērtīgs 6 vērtīgs 7 mazvērtīgs 5 mazvērtīgs 5 vērtīgs 6
Pieļaujama visu trīs bērzu 
likvidēšana.

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Koku no ainaviskā viedokļa 
ilgtermiņā saglabāt nav ieteicams. 
Pieļaujama koka likvidēšana.

Pieļaujama koka nozāģēšana. Koks saglabājams.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 18
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66/5269 67/5270 68/5271 69/5272 70/5273
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 15m ↕: 16m ↕: 20m ↕: 20m ↕: 18m
↔: 4m ↔: 6m ↔: 6m ↔: 4m ↔: 6m
Stumbra apkārtmērs: 0,59m Stumbru apkārtmēri:  0,66; 0,63m Stumbru apkārtmēri:  0,65; 0,57m Stumbra apkārtmērs: 0,76m Stumbru apkārtmēri:  0,73; 0,43m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4
Viens stumbrs no zemes sasvēries 
par 35º leņķī DA virzienā. Vainags 
vienpusējs, nedaudz nomākts. 
Būtiski bojātas atsegtas, 
atmirstošas saknes. Sakņu 
atsegšanās notiek kūdras 
sadalīšanās rezultātā.

Pie pamatnes saauguši divi 
stumbri. Vienam no stumbriem Z 
pusē plašs mizas bojājums, kas 
aizaug.

Pie pamatnes saauguši divi 
stumbri. Stipri bojāta sakņu 
sistēma - izmainoties gruntsūdens 
līmenim, lielākas saknes 
pakāpeniski atmirst. Atsegtas 
saknes augsnes līmeņa 
pazemināšanās dēļ. Sakņu 
atsegšanās notiek kūdras 
sadalīšanās rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. Atsegtas 
saknes augsnes līmeņa 
pazemināšanās dēļ. Sakņu 
atsegšanās notiek kūdras 
sadalīšanās rezultātā.

Divi atsevišķi stumbri. Viens 
stumbrs saglabājams. Vainags 
vienpusējs. Būtiski sakņu 
bojājumi.

mazvērtīgs 5 vērtīgs 6 mazvērtīgs 5 vērtīgs 7 mazvērtīgs 6
Pieļaujama koka nozāģēšana. Koks saglabājams. Problemātiska koka saglabāšana 

ilgtermiņā.
Problemātiska koka saglabāšana 
ilgtermiņā.

Vienu no stumbriem ieteicams 
likvidēt.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 19
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71/5274 72/5275 73/5276 74/5277 75/5278
Quercus robur Padus avium Padus avium Padus avium Padus avium

parastais ozols parastā ieva parastā ieva parastā ieva parastā ieva
↕: 18 m ↕: 15m ↕: 12m ↕: 12m ↕: 12m
↔: 8m ↔: 12m ↔: 10m ↔: 10m ↔: 6m
Stumbra apkārtmērs: 1,16m Stumbru apkārtmēri:  0,36; 0,50; 

0,48; 0,45; 0,53m
Stumbru apkārtmēri:  0,40; 0,49; 
0,62; 0,26 m

Stumbru apkārtmēri: no 0,16-0,53 
m

Stumbru apkārtmēri:  0,50; 0,32; 
0,30; 0,39m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, 1m 
augstumā "V" veidā sadalās divas 
asīs. Vainags izteikti vienpusējs. 
Aug uz robežas ar kūdras augsni, 
kas pamazām sadalās, kā rezultātā 
notiek sakņu atsegšanās.

Krūmveida koku grupa. Krūmveida koku grupa. Krūmveida koku grupa. Vairākiem 
stumbriem izlauztas galotnes. 

Krūmveida koku grupa.

vērtīgs 5 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 5
Nepieciešama sauso zaru 
izzāģēšana. Ilgtermiņā iespējamas 
stabilitātes problēmas.

Koku grupa saglabājama. 
Nepieciešama sauso zaru 
izzāģēšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana. 

Koku grupa saglabājama. 
Nepieciešams izzāģēt vājākos 
stumbrus.

Pieļaujama koku grupas 
likvidācija.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 20
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76/5279 77/5280 78/5281 79/5282 80/5283
Acer platanoides Acer platanoides Betula pendula Acer platanoides Betula pendula

parastā kļava parastā kļava āra bērzs parastā kļava āra bērzs
↕: 17m ↕: 19m ↕: 21m ↕: 15m ↕: 16m
↔: 15m ↔: 10m ↔: 6m ↔: 6m ↔: 2m
Stumbru apkārtmēri: no 0,29-
0,75m

Stumbru apkārtmēri:  0,83; 0,73; 
0,49m

Stumbra apkārtmērs: 0,77m Stumbra apkārtmērs: 0,46m Stumbra apkārtmērs: 0,45m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4
Kļavu grupa.  Trīs stumbri, savienojuma vietā 

ieaugusi miza. Vainagā daudz 
ielūzuši iekārušos zaru. Ir nesen 
lauzta liela zara rēta.

Viens stumbrs no zemes. Būtiski 
atsegtas saknes. Attīstās sakņu 
trupe un saknes pamazām atmirst. 
Koka saglabāšana ilgtermiņā 
problemātiska.

Viens stumbrs no zemes. Augsnes 
līmeņa pazemināšanās dēl 
ilgtermiņā var zaudēt stabilitāti. 
Plaši sakņu bojājumi.

Viens sasvēries stumbrs no zemes, 
stipri bojāts. Koks nomākts.  Sakņu 
sistēma notrupējusi.

vērtīgs 7 vērtīgs 6 mazvērtīgs 6 vērtīgs 6 mazvērtīgs 4
Koki saglabājami kā daudzstumbru 
kļavu grupa. Nepieciešams izzāģēt 
vājākos stumbrus un sausos zarus.

Koku grupas saglabāšana 
ilgtermiņā var būt problemātiska. 
Nepieciešama aplauzto un 
nokaltušo zaru nozāģēšana, 
iekārušos zaru izņemšana.

Bīstams koks*, pastāv izgāšanās 
risks. 

Koks saglabājams. Koks likvidējams.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 21
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81/5284 82/5285 83/5286 84/5287 85/5288
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 20m ↕: 21m ↕: 20m ↕: 20m ↕: 21m
↔: 6m ↔: 6m ↔: 4m ↔: 6m ↔: 4m
Stumbra apkārtmērs: 0,76m Stumbra apkārtmērs: 0,85m Stumbra apkārtmērs: 0,52m Stumbru apkārtmēri: 0,65; 0,55m Stumbra apkārtmērs: 0,70m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4
Viens stumbrs no zemes, stipri 
mehāniski bojāts - norautas saknes. 
Vainagā daudz kalstošu un 
nokaltušu zaru. Aprakta sakņu 
sistēma.

Viens stumbrs no zemes. Plaši 
stumbra mizas bojājumi. Apbērta 
sakņu sistēma. 

Viens stumbrs no zemes. Divi stumbri no zemes, "V" veida 
savienojums. Nelieli stumbra 
mizas bojājumi un būtiski sakņu 
bojājumi.

Viens stumbrs no zemes, sasvēries 
par 10º A virzienā. Plaši mizas 
bojājumi. Būtiski sakņu bojājumi. 
Ilgtermiņā kokam iespējamas 
stabilitātes problēmas.

mazvērtīgs 3 mazvērtīgs 4 vērtīgs 5 mazvērtīgs 4 vērtīgs 4
Koks likvidējams. Koks ilgtermiņā nav saglabājams. Koka saglabāšana ilgtermiņā 

problemātiska. 
Koks ilgtermiņā nav saglabājams. Koka saglabāšana ilgtermiņā 

problemātiska. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 22
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86/5289 87/5290 88/5291 89/5292 90/5293
Betula pendula Quercus robur Betula pendula Populus tremula Betula pendula

āra bērzs parastais ozols āra bērzs parastā apse āra bērzs
↕: 20m ↕: 20m ↕: 17m ↕: 22m ↕: 22m
↔: 4m ↔: 4m ↔: 4m ↔: 8m ↔: 3m
Stumbru apkārtmēri: 0,69; 0,34m Stumbra apkārtmērs: 0,52m Stumbra apkārtmērs: 0,51m Stumbra apkārtmērs: 0,92m Stumbra apkārtmērs: 0,62m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4
Divi stumbri no zemes. Pie sakņu 
kakla saaudzis kopā ar blakus 
augošos ozolu Nr. 5290. Kokam 
bojātas saknes.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
izteikti vienpusējs. Pacelta sakņu 
sistēma. Koka noturība gruntī, 
nocērtot apkārtējos kokus, būtiski 
mazināsies.

Viens stumbrs no zemes, sasvēries 
par10º A virzienā. Pie pamatnes 
saaudzis kopā ar blakus augošo 
apsi Nr.5292. Pzeminoties kūdras 
līmenim, bojāta sakņu sistēma 

Viens stumbrs no zemes. Bojāta 
sakņu sistēma.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs. 

vērtīgs 4 vērtīgs 4 mazvērtīgs 5 vērtīgs 6 vērtīgs 5
 Ilgtermiņā problemātiski saglabāt 
bojāto sakņu dēļ.

Pieļaujama koka likvidācija, jo 
ilgtermiņā problemātiski saglabāt.

Ilgtermiņā saglabāt nav iespējams. Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Ilgtermiņā problemātiski saglabāt 
atsegto sakņu dēļ.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 23
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91/5294 92/5295 93/5296 94/5297 95/5298
Betula pendula Betula pendula Quercus robur Acer platanoides Betula pendula

āra bērzs āra bērzs parastais ozols parastā kļava āra bērzs
↕: 19m ↕: 21m ↕: 11m ↕: 12m ↕: 20m
↔: 2m ↔: 8m ↔: 4m ↔: 4m ↔: m
Stumbra apkārtmērs: 0,51m Stumbru apkārtmēri: 0,64; 0,28; 

0,44; 0,54; 0,37; 0,46m
Stumbru apkārtmēri: 0,45; 0,28m Stumbra apkārtmērs: 0,31m Stumbru apkārtmēri: 0,85; 0,79m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V95
Viens stumbrs no zemes. Bojāta 
sakņu sistēma, atsegušās saknes.

Bērzu grupa.  Koks ar st. 
apkārtmēru 0,64 - saglabājams, 
vērtīgs; koks ar st. apk.0,28 - 
pieļaujama nozāģēšana; koks ar 
st.apk. 0,44m - saglabājams; koks 
ar st.apk.0,54m - saglabājams; 
Koki ar st.apk. 0,54; 0,37 un 
0,46m ir relatīvi bīstami* un 
likvidējami.

Divi stumbri no zemes. Vainags 
vienpusējs, ļoti nomākts. Būtiski 
bojāta sakņu sistēma.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
ļoti vienpusējs, iespiests. Nebūtiski 
sakņu bojājumi.

Pie pamatnes saauguši divi 
stumbri. Saknes atsegtas, kūdras 
slāņa pazemināšanās rezultātā. 
Vainaga apakšējā daļā kaltuši zari 
gaismas trūkuma dēļ.

mazvērtīgs 5 vērtīgs 5 mazvērtīgs 4 mazvērtīgs 6 vērtīgs 6
Pieļaujama koka likvidācija. Pēc mazvērtīgo koku izzāģēšanas 

saglabājamajiem kokiem var 
mazināties noturība pret stipru 
vēju, iespējams ar laiku būs 
jālikvidē visa grupa.

Koks ilgtermiņā nav saglabājams. Pieļaujama koka likvidācija. Koks saglabājams. Nozāģēt 
kaltušos zarus.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 24
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96/5299 97/5300 98/5301 99/5302 100/5303
Quercus robur Padus avium Acer platanoides Padus avium Betula pendula

parastais ozols parastā ieva parastā kļava parastā ieva āra bērzs
↕: 16m ↕: 8m ↕: 11 m ↕: 12 m ↕: 21m
↔: 12m ↔: 8m ↔: 6m ↔: 6 m ↔: 4 m
Stumbra apkārtmērs: 1,07m Stumbra apkārtmērs: 0,49m Stumbra apkārtmērs: 0,3; 0,34 m Stumbra apkārtmērs: 0,48; 0,61; 

0,43; 0,45m
Stumbra apkārtmērs: 0,88 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes. Pie 
stumbra pamatnes paplašinājums. 
Vainaga apakšējā daļā vairāki 
sausie zari. Aug reljefa pacēlumā.

Viens stumbrs no zemes. Būtiski 
sakņu bojājumi.

Divi stumbri no zemes. Trešais 
koka stumbrs nozāģēts.  Saknes 
atsegtas, pazeminoties kūdras 
slānim.

Līdz 0,5 m augstumam 4 stumbru 
saaugums.

Viens stumbrs no zemes. Saknes 
atsegtas kūdras nosēšanās 
rezultātā, būtiski bojātas.

ļoti vērtīgs 8 mazvērtīgs 4 mazvērtīgs 2 vērtīgs 7 vērtīgs 4
Izzāģēt sausos zarus. Samazināt 
konkurējošo galotni.

Koks likvidējams. Pieļaujama koka likvidācija. Akurāti jāapzāģēt zaru stumbeņus. 
Sakopt vainagu - gan sauso, gan 
aizlauzto zaru izzāģēšana.

Šobrīd vērtīgs, ilgtermiņā 
problemātiski saglabāt.

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 25
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101/5304 102/5305 103/5306 104/5307 105/5308
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 20 m ↕: 22m ↕: 20 m ↕: 18 m ↕: 20 m
↔: 4m ↔: 4 m ↔: 1 m ↔: 2 m ↔: 2 m
Stumbra apkārtmērs: 0,64m Stumbra apkārtmērs: 0,89 m Stumbra apkārtmērs: 0,55 m Stumbra apkārtmērs: 0,50 m Stumbra apkārtmērs: 0,65 m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs. Saknes atsegtas kūdras 
nosēšanās rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. No 
galotnes sākas defoliācija. Saknes 
atsegtas kūdras nosēšanās 
rezultātā. Bojāta sakņu sistēma.

Viens stumbrs no zemes. Saaudzis 
kopā ar koku Nr. 5305. Kokam 
blakus mazvērtīga atvase. Saknes 
atsegtas kūdras nosēšanās 
rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
iespiests, novājināts. Saknes 
atsegtas kūdras nosēšanās 
rezultātā. 

Viens stumbrs no zemes.  Saknes 
atsegtas kūdras nosēšanās 
rezultātā, bojātas.

mazvērtīgs 4 vērtīgs 5 mazvērtīgs 5 vērtīgs 5 vērtīgs 4
Ilgtermiņā problemātiski saglabāt. Vainaga sakopšana nav 

nepieciešama. 
Pieļaujama atvases nozāģēšana. Vainaga sakopšana nav 

nepieciešama. 
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 26
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106/5309 107/5310 108/5311 109/5312 110/5313
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Pinus sylvestris

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs parastā priede 
↕: 20m ↕: 20 m ↕: 19 m ↕: 20 m ↕: 16 m
↔: 2m ↔: 2 m ↔: 1 m ↔: 4 m ↔: 4 m
Stumbra apkārtmērs: 0,69 m Stumbru apkārtmēri: 0,72; 0, 57 m Stumbra apkārtmērs: 0,42 m Stumbru apkārtmēri: 0,68; 0,41; 

0,23 m
Stumbra apkārtmērs: 0,67 m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
nomākts. Saknes būtiski atsegtas 
kūdras nosēšanās rezultātā, 
bojātas. 

Pie pamatnes saauguši 2 stumbri. 
Saknes būtiski atsegtas kūdras 
nosēšanās rezultātā, bojātas.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
būtiski nomākts.  Kūdras 
nosēšanās rezultātā, saknes būtiski 
atsegtas, bojātas.

Pie pamatnes saauguši 3 stumbri. 
Saknes atsegtas kūdras nosēšanās 
rezultātā.

Viens stumbrs no zemes, sasvēries. 
Vainags vienpusējs, stipri 
defoliēts.  Nedaudz apbērta sakņu 
sistēma. Saknes bojātas.

vērtīgs 5 vērtīgs 6 mazvērtīgs 3 vērtīgs 5 mazvērtīgs 3
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Sakopt vainagu - izzāģēt sausos 
zarus.

Pieļaujama koka likvidācija. Pieļaujama mazākā stumbra 
likvidācija. 

Nav perspektīvs, pieļaujama koka 
likvidācija. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 27
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111/5314 112/5315 113/5316 114/5317 115/5318
Quercus robur Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

parastais ozols āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 12 m ↕: 20 m ↕: 18 m ↕: 20 m ↕: 15m
↔: 4 m ↔: 4 m ↔: 2m ↔: 4 m ↔: 2 m
Stumbra apkārtmērs: 0,45 m Stumbru apkārtmēri: 0,54; 0,53; 

0,27 m
Stumbra apkārtmērs: 0,55; m Stumbra apkārtmērs: 0,81 m Stumbra apkārtmērs: 0,44 m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4
Viens stumbrs no zemes. Koks 
nomākts, bojāts.

Pie pamatnes saauguši 3 stumbri. 
Visiem stumbriem pie pamatnes 
mehāniski bojājumi. Mazākajam 
stumbram ļoti būtiski bojājumi. 

Pie pamatnes saauguši 3 stumbri. 
Nedaudz sasvēries. Plaši mizas un 
sakņu bojājumi.

Viens stumbrs no zemes. Ir 
stumbra bojājumi. Saknes būtiski 
atsegtas kūdras nosēšanās 
rezultātā, bojātas.

Viens stumbrs no zemes. Ir vidējs, 
mehānisks stumbra bojājums. 
Bojājums aizaugošs. Koka 
nomākts. Apbērta sakņu sistēma.

mazvērtīgs 4 mazvērtīgs 3 mazvērtīgs 4 vērtīgs 5 nevērtīgs 5
Nav perspektīvs, pieļaujama koka 
likvidācija. 

Mazākais stumbrs nozāģējams. Koks ilgtermiņā nav saglabājams, 
pieļaujama likvidēšana

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Koks nozāģējams.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 28
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116/5319 117/5320 118/5321 119/5322 120/5323
Tilia cordata Betula pendula Betula pendula Betula pendula Quercus robur

parastā liepa āra bērzs āra bērzs āra bērzs parastais ozols
↕: 12m ↕: 18 m ↕: 21 m ↕: 19 m ↕: 18 m
↔: 6 m ↔: 2 m ↔: 4 m ↔: 5 m ↔: 6 m
Stumbra apkārtmērs: 0,42 m Stumbra apkārtmērs: 0,37 m Stumbra apkārtmērs: 0,83 m Stumbra apkārtmērs: 0,77m Stumbru apkārtmēri:: 0, 62; 0,56 m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
nomākts. Barbariski apcirsti zari. 
Lapām redzamas ūdens deficīta 
pazīmes. Apbērta sakņu sistēma.

Viens stumbrs no zemes. Atsegta 
sakņu sistēma.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
nedaudz vienpusējs Z virzienā. 
Kūdras nosēšanās rezultātā saknes 
atsegtas, virspusējas, nav stipru 
bojājumu.

Viens stumbrs no zemes. Galotne 
nedaudz nošķiebta. Kūdras 
nosēšanās rezultātā atsegtas 
saknes, virspusējas.

Pie pamatnes saauguši 2 stumbri. 
Vienam stumbram mehāniski 
mizas bojājumi. Vainags nedaudz 
nomākts, vienpusējs. Liela 
defoliācija. Kūdras nosēšanās 
rezultātā atsegtas saknes.

vērtīgs 6 mazvērtīgs 5 vērtīgs 6 vērtīgs 5 vērtīgs 5
Sakopt vainagu. Pieļaujama koka nozāģēšana. Vainaga sakopšana nav 

nepieciešama. 
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 29
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121/5324 122/5325 123/5326 124/5327 125/5328
Sorbus aucuparia Padus avium Padus avium Padus avium Padus avium

parastais pīlādzis parastā ieva parastā ieva parastā ieva parastā ieva
↕: 12 m ↕: 12m ↕: 13 m ↕: 13 m ↕: 15 m
↔: 6m ↔: 6 m ↔: 6m ↔: 6 m ↔: 12 m
Stumbru apkārtmēri: 0,36; 0,37; 
0,38 m

Stumbra apkārtmērs: 0,46 m Stumbru apkārtmēri: 0,57; 0,37 m Stumbra apkārtmērs: 0,45 m Stumbru apkārtmēri: no 0,36- 0,65 
m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Pie pamatnes saauguši 3 stumbri. 
Pie pamatnes nozāģēti divi resnāki 
stumbri. Kūdras nosēšanās 
rezultātā atsegtas saknes.

Viens stumbrs no zemes. Stumbrs 
sasvērties par 10o DR virzienā. 

Pie pamatnes saauguši 2 stumbri. 
Vainags veinpusējs.

Viens stumbrs no zemes. Pie pamatnes saauguši 10 stumbri. 
Aug uz reljefa pacēluma. 
Saglabājams. 

vērtīgs 6 vērtīgs 6 mazvērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 7
Sakopt vainagu - nozzāģēt 
nolauztos zarus.

Sakopt vainagu - akurātāk apgriezt 
iepriekš žaģētos zaru stumbeņus.

Pieļaujama koka likvidācija. Sakopt vainagu - izzāģēt sausos 
zarus.

Saglabājams, veicama zaru 
pacelšana. 

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 30
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126/5329 127/5330 128/5331 129/5332 130/5333
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 19 m ↕: 8 m ↕: 20 m ↕: 23 m ↕: 20 m
↔: 2 m ↔: 2 m ↔: 3m ↔: 8 m ↔: 4 m
Stumbra apkārtmērs: 0,57 m Stumbra apkārtmērs: 0,31 m Stumbra apkārtmērs: 0,61 m Stumbra apkārtmērs: 1,17 m Stumbra apkārtmērs: 0,68 m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes. Koks 
sasvēries D virzienā. Nomākts 
vainags.  Kūdras nosēšanās 
rezultātā saknes atsegtas, 
virspusējas, bojātas.

Viens stumbrs no zemes. Ļoti 
nomākts vainags. Kūdras 
nosēšanās rezultātā saknes 
atsegtas, virspusējas, bojātas.

.Pie stumbra pamatnes saaudzis ar 
koku Nr. 5332. 10 m augstumā 
rīvējies zars, ir būtiski stumbra 
bojājumi.  Kūdras nosēšanās 
rezultātā nebūtiski sakņu bojājumi.

Pie stumbra pamatnes saaudzis ar 
koku Nr. 5331. 

Viens stumbrs no zemes. Kūdras 
nosēšanās rezultātā atsegtas  
saknes. 

vērtīgs 5 mazvērtīgs 5 vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 6
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Pieļaujama koka likvidēsana. Saglabājams. Saglabājams. Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 31
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131/5334 132/5335 133/5336 134/5337 135/5338
Padus avium Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

parastā ieva āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 12 m ↕: 20m ↕: 21m ↕: 6 m ↕: 22m
↔: 4 m ↔: 2 m ↔: 6 m ↔: 2 m ↔: 8 m
Stumbra apkārtmērs: 0,42 m Stumbra apkārtmērs: 0,48 m Stumbra apkārtmērs: 0,83 m Stumbra apkārtmērs: 0,34 m Stumbra apkārtmērs: 0,84 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes, sasvēries 
par 45o,  gandrīz izgāzies. Stipri 
bojāts. 

Viens stumbrs no zemes.  Kūdras 
nosēšanās rezultātā saknes 
atsegtas, virspusējas, bojātas.

Viens stumbrs no zemes. Kūdras 
nosēšanās rezultātā saknes 
atsegtas.

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Kūdras 
nosēšanās rezultātā atsegtas 
saknes.

mazvērtīgs 3 mazvērtīgs 4 vērtīgs 5 mazvērtīgs 5 vērtīgs 7
Koka saglabāšana ilgtermiņā nav 
iespējama.

Pieļaujama koka nozāģēšana. Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Koks likvidējams. Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 32
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136/5339 137/5340 138/5341 139/5342 140/5343
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 10 m ↕: 16 m ↕: 22 m ↕: 18 m ↕: 17 m
↔: 3 m ↔: 4 m ↔: 7m ↔: 2 m ↔: 1 m
Stumbra apkārtmērs: 0,42 m Stumbra apkārtmērs: 0,52 m Stumbru apkārtmēri: 1,08; 0,90 m Stumbra apkārtmērs: 0,56 m Stumbra apkārtmērs: 0,33 m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs, iespiests, nomākts.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs, ļoti nomākts.

Pie pamatnes aug 2 stumbri. 
Kūdras nosēšanās rezultātā, 
nebūtiski sakņu atsegumi.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
ļoti nomākts. Stumbrs izlocījies D 
virzienā.

Viens stumbrs no zemes. Pie 
pamatnes plašs, vaļējs dobums, 
trupe. Koks ļoti nomākts. Kūdras 
nosēšanās rezultātā izveidojušies 
sakņu atsegumi.

mazvērtīgs 5 vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 6 nevērtīgs 2
Pieļaujama koka likvidācija. Saglabājams. Sakopt vainagu - izzāģēt sausos 

zarus.
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Koks likvidējams

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 33
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141/5344 142/5345 143/5346 144/5347 145/5348
Betula pendula Betula pendula Quercus robur Quercus robur Prunus domestica

āra bērzs āra bērzs parastais ozols parastais ozols mājas plūme
↕: 22 m ↕: 22m ↕: 13m ↕: 12 m ↕: 10 m
↔: 7m ↔: 10 m ↔: 8 m ↔: 6m ↔: 4 m
Stumbra apkārtmērs: 0,90 m Stumbru apkārtmēri: 1,00; 0,99 m Stumbra apkārtmērs: 0,68 m Stumbra apkārtmērs: 0,51; 0,46 m Stumbra apkārtmērs: 0,40 m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, nedaudz 
sasvēries D virzienā. Vainags 
nedaudz vienpusējs.

Pie pamatnes 2 atsevišķi  augoši 
stumbri. Liela defoliācija, ir 
vairāki kailzari. Pamatā ir sakņu 
bojājumi. 

Viens stumbrs no zemes. Paskrajš 
vainags. Koks atrodas 0,5 m zemāk 
par apkārtējo teritoriju. Jāuzmanās 
no sakņu aizsardzības zonas 
piebēršanas.

Pie pamatnes 2 atsevišķi augoši 
stumbri, simetriski, abi 
saglabājami. Sakņu sistēma ir 
aprakta  ar 0,40-60 m biezu 
smilšainu grunts slāni. 

Nav ainaviskas vērtības.

vērtīgs 7 mazvērtīgs 4 ļoti vērtīgs 6 vērtīgs 6 mazvērtīgs 5
Saglabājams. Koka saglabāšana pēc būvniecības 

nav perspektīva.
Nepieciešama vainaga sakopšana - 
sauso zaru izzāģēšana, vainaga 
pacelšana. 

Sakopt, pacelt vainagu. Norakt 
uzbērto grunti! Uzmanīties no 
sakņu aizsardzības zonas 
apbēršanas.

Koks likvidējams.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 34
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146/5349 147/5350 148/5351 149/5352 150/5353
Padus avium Tilia cordata Tilia cordata Quercus robur Tilia cordata

parastā ieva parastā liepa parastā liepa parastais ozols parastā liepa
↕: 12 m ↕: 12 m ↕: 11 m ↕: 11 m ↕: 22m
↔: 4 m ↔: 4 m ↔: 5m ↔: 6m ↔: 12 m
Stumbra apkārtmērs: 0,44 m Stumbra apkārtmērs: 0,63 m Stumbra apkārtmērs: 0,43; 0,42 m Stumbra apkārtmērs: 0,43 m Stumbra apkārtmērs: 2,02 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes. Plaši 
mizas bojājumi, kas radušies tuvu 
kurinot ugunskuru. Apbērta sakņu 
zona.

Viens stumbrs no zemes. Nestabils 
vainags, V veida žākles. Plaši 
mizas bojājumi, kas radušies, tuvu 
kurinot ugunskuru.

Pie pamatnes 2 atsevišķi augoši 
stumbri. Laba vainaga struktūra. 
Plaši mizas bojājumi, kas radušies, 
tuvu kurinot ugunskuru. Apbērta 
sakņu zona.

Viens stumbrs no zemes. Zemi, 
plaši augoši zari. 

Viens stumbrs no zemes. 
Stumbram 3m augstumā ir V veida 
augošs otrs stumbrs, vājāk attīstīts. 
Pagaidām nav atlūšanas riska. Pie 
pamatnes daudz atvašu. Sakņu 
sistēmā ir potenciāli bojājumi. Ir ar 
bulduzeri uzbērta grunts.

mazvērtīgs 3 mazvērtīgs 3 mazvērtīgs 4 ļoti vērtīgs 8 ļoti vērtīgs 7
Koks likvidējams. Koks likvidējams. Koka saglabāšana ilgtermiņā nav 

lietderīga.
Sakopt, pacelt vainagu, izzāģēt 
sausos zarus.

Sakopt, pacelt vainagu tik augstu, 
lai būtu iespējami kopšanas darbi. 
Izzāģēt gan sausos, gan aplaustos 
zarus. Noņemt putnubūrīti. Norakt 
uzbērto grunti. Papildus grunts 
uzbēršana nav pieļaujama.

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 35
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151/5354 152/5355 153/5356 154/5357 155/5358
Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata

parastā liepa parastā liepa parastā liepa parastā liepa parastā liepa
↕: 25 m ↕: 24 m ↕: 18 m ↕: 23 m ↕: 23 m
↔: 4 m ↔: 6 m ↔: 4m ↔: 6 m ↔: 5m
Stumbra apkārtmērs: 1,35 m Stumbra apkārtmērs: 1,22 m Stumbra apkārtmērs: 0,86 m Stumbra apkārtmērs: 1,12 m Stumbra apkārtmērs: 1,19 m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4
Viens stumbrs no zemes. Koks 
audzis noēnojumā, tāpēc 
izveidojies šaurs vainags. Ir 
atsevišķi sausie zari. 

Viens stumbrs no zemes. 
Pārvietojot grunti teritorijā, ir 
bojāta miza pie stumbra pamatnes. 
Nedaudz apbērta sakņu zona.

Viens stumbrs no zemes. Koks ir 
nomākts. Stumbrs bojāts. Pie 
stumbra pamatnes 1,5 m augstumā 
vaļēja aizaugoša dobuma un trupes 
plaisa. Kokam ir tikai ekoloģiska 
funkcija - dobumu izmanto sīki 
dobumperētāji. 

Viens stumbrs no zemes. Nedaudz 
iespiests, vienpusējs vainags. Pie 
pamatnes aug atvases. 

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs. 

vērtīgs 6 vērtīgs 6 mazvērtīgs 4 vērtīgs 6 ļoti vērtīgs 7
Koks saglabājams kopējās grupas 
ietvaros. Sakopt vainagu, izzāģēt  
nebūtiskus  sausos zarus. 
Nepieciešama tālāk izejošo zaru 
īsināšana.

Sakopt vainagu, izzāgēt bīstamos 
zarus*.

Pieļaujama koka likvidēšana. Nepieciešams nozāģēt atvases pie 
skaņu kakla. 

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 36
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156/5359 157/5360 158/5361 159/5362 160/5363
Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Salix caprea

parastā liepa parastā liepa parastā liepa parastā liepa pūpolvītols
↕: 23 m ↕: 21 m ↕: 16 m ↕: 25 m ↕: 13 m
↔: 6 m ↔: 8 m ↔: 8 m ↔: 8m ↔: 6 m
Stumbra apkārtmērs: 0,47 m Stumbra apkārtmērs: 1,14 m Stumbra apkārtmērs: 1,25 m Stumbra apkārtmērs: 1,47 m Stumbra apkārtmērs: 0,45 m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Pie 
stumbra pamatnes ir aizaugoši 
bojājumi. Kokā ir  spožo skudru 
(Lasius fuliginosus) ligzda. 

Viens stumbrs no zemes. 3m 
augstumā stumbrā ir attīstījusis 
trupe. Aizlūzušo zaru vietās ir 
saprofītisko sēņu augļķermeņi. Pie 
stumbra pamatnes ir atvases. 
Nebūtiski sakņu bojājumi. Koks 
nav bīstams.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
ir plats, salīdzinoši zems, iespiests 
un izlocīts. Nav izteiktas galotnes. 
5 m augstumā stumbrs sadalās 2 
līmeniskos zaros. Stumbrā 2 m 
augstumā ir dzeņa barošanās 
dobums, attīstās trupe. Ir atsevišķi 
sausie zari. Kokam ir bioloģiska 
vērtība.

Viens stumbrs no zemes.  Viens stumbrs no zemes. Koks 
bojāts.  

vērtīgs 5 ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 4 ļoti vērtīgs 8 mazvērtīgs 4
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Sakopt vainagu - nozāģēt bīstamu, 
lielu, aizlūzušu zaru*.

Sakopt vainagu - izzāģēt sausos 
zarus.

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Saglabāšana ilgtermiņā nav 
perspektīva, pieļaujama koka 
likvidācija.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 37
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161/5364 162/5365 163/5366 164/5367 165/5368
Salix caprea Salix caprea Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata

pūpolvītols pūpolvītols parastā liepa parastā liepa parastā liepa
↕: 13 m ↕: 13 m ↕: 22 m ↕: 24 m ↕: 24 m
↔: 8 m ↔: 7m ↔: 10 m ↔: 10 m ↔: 8 m
Stumbru apkārtmēri: 0,62; 0,57; 
0,53; 0,49 m

Stumbru apkārtmēri: 0,61; 0,48 m Stumbra apkārtmērs: 1,50 m Stumbra apkārtmērs: 1,58 m Stumbra apkārtmērs: 1,29 m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3
No pamatnes aug 4 stumbri. No pamatnes aug 2 stumbri. 

Zarojas no pamatnes. 
Viens stumbrs no zemes. Stumbrs 
pie pamatnes nedaudz izliekts. Pie 
stumbra pamatnes novērojamas 
dažas sakņu atvases.

Viens stumbrs no zemes. Galotne 
ir bijusi nolauzta, attīstījusies cita.

Viens stumbrs no zemes. Līdz 2 m 
augstumam bojāta miza, redzami 
apdegumi. Stumbrā 4 m augstumā  
ir dzeņa barošanās dobums. 
Kokam ir bioloģiska vērtība. Ir 
bijuši 1m attālumā mehāniski 
sakņu sistēmas bojājumi.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 6 ļoti vērtīgs 6 ļoti vērtīgs 7
Ieteicams saglabāt. Ieteicams saglabāt. Saglabājams kā veco koku grupa 

kopā ar kokiem Nr. 5367 un Nr. 
5368. Sakopt vainagu - izzāģēt 
sausos zarus.

Saglabājams, kā veco koku grupa 
kopā ar kokiem Nr. 5366 un Nr. 
5368. Sakopt vainagu - izzāģēt 
sausos zarus un zaru stumbeņus.

Saglabājams, kā veco koku grupa 
kopā ar kokiem Nr. 5366 un Nr. 
5367.  Sakopt vainagu - izzāģēt 
sausos zarus.

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 38
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166/5369 167/5370 168/5371 169/5372 170/5373
Betula pendula Tilia cordata Tilia cordata Quercus robur Padus avium

āra bērzs parastā liepa parastā liepa parastais ozols parastā ieva
↕: 26 m ↕: 12 m ↕: 14 m ↕: 12 m ↕: 12 m
↔: 15 m ↔: 5m ↔: 8 m ↔: 8 m ↔: 8 m
Stumbra apkārtmērs: 1,77 m Stumbru apkārtmēri: 0,55; 0,38 m Stumbru apkārtmēri: 0,68; 0,61; 

0,56; 0,48; 0,48 m
Stumbra apkārtmērs: 0,67 m Stumbru apkārtmēri: 0,52; 0,47 m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
ir rets, daudz nokaltuši zari. 
Stumbrs ir sasvēries D virzienā, ir 
mizas mehāniski bojājumi. Plaši 
sakņu bojājumi. Koks ir bioloģiski 
vecs.

Pie pamatnes 2 saauguši stumbri. Grupā auguši 6 stumbri. Stumbri ir 
mehāniski bojāti un ir mizas 
apdegumi. Sakņu zona ir apbērta ar 
būvgružiem.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
ir haotisks. Ir atsevišķi aplausti 
zari. Sakņu zona ir apbērta.

Pie pamatnes 2 saauguši stumbri. 
Starp stumbriem nestabils V veida 
zarojums. Ir daudz zāģēto zaru 
brūces.

mazvērtīgs 4 nevērtīgs 3 mazvērtīgs 4 vērtīgs 6 vērtīgs 7
Saglabāšana ilgtermiņā nav 
perspektīva. Ja saglabā, tad nav 
pieļaujami tālāki sakņu bojājumi 
un jāveic vainaga sakopšana, 
izzāģējot sausos zarus.

Koks nozāģējams. Ir iespējams saglabāt divus 
stumbrus, veidojot tiem vainagus.

Sakopt vainagu - izzāģēt sausos 
zarus.

Koka saglabāšana ilgtermiņā nav 
perspektīva. 

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 39
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171/5374 172/5375 173/5376 174/5377 175/5378
Acer platanoides Betula pendula Pyrus sp. Quercus robur Quercus robur

parastā kļava āra bērzs bumbieru suga parastais ozols parastais ozols
↕: 10 m ↕: 25 m ↕: 13 m ↕: 13 m ↕: 16 m
↔: 4 m ↔: 15 m ↔: 4 m ↔: 5m ↔: 8 m
Stumbra apkārtmērs: 0,40 m Stumbru apkārtmēri: 1,27; 1,10 m Stumbra apkārtmērs: 0,50 m Stumbra apkārtmērs: 0,60 m Stumbra apkārtmērs: 0,79 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes ar izteiktu 
vienu no sānzariem.

Pie pamatnes 0,50 m augstumā V 
veidā saauguši 2 stumbri.

Viens stumbrs no zemes. Ļoti 
simetrisks vainags. 

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Vainags 
simetrisks. Ir atsevišķi sausie zari. 

vērtīgs 8 vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 8 vērtīgs 8 ļoti vērtīgs 7
Saīsināt sānzaru. Nepieciešama minimāla vainaga 

sakopšana. 
Vēlams saglabāt pēc būvniecības. Sakopt vainagu - izzāģēt sausos 

zarus. Veikt galotnes 
samazināšanu. 

Sakopt vainagu - izzāģēt sausos 
zarus.

A A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 40
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176/5379 177/5380 178/5381 179/5382 180/5383
Quercus robur Tilia cordata Tilia cordata Quercus robur Ulmus glabra

parastais ozols parastā liepa parastā liepa parastais ozols parastā goba
↕: 10 m ↕: m ↕: 23 m ↕: 7m ↕: 10 m
↔: 3 m ↔: 12 m ↔: m ↔: 3m ↔: 4 m
Stumbra apkārtmērs: 0,38 m Stumbru apkārtmēri: 1,78;  0,74; 

0,66; 0,44; 0,41; 0,38 m
Stumbru apkārtmēri: 1,04; 0,96;  
0,96; 0,89;  0,85; 0,63 m

Stumbra apkārtmērs: 0,3 m Stumbru apkārtmēri: 0,59; 0,35 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2
Viens sasvēries stumbrs no zemes. 
Vainags vienpusējs.

Pie pamatnes 5 saglabājamas 
atvases. Stumbrā slēpts dobums, 
kurā atrodas spožo skudru (Lasius 
fuliginosus)  ligzda. Vainagā ir 
vairāki sausie zari un atstāti zaru 
stumbeņi.  

Pie pamatnes saauguši 6 stumbri. Nedaudz vienpusējs vainags. Pie pamatnes saauguši 2 stumbri. 
Pie pamatnes nozāģēti  zari (Ø 
0,08 m). Zari ieauguši blakus 
augošā koka Nr.5384 vainagā. 

vērtīgs 6 ļoti vērtīgs 8 ļoti vērtīgs 8 ļoti vērtīgs 8 mazvērtīgs 6
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Sakopt vainagu - izzāģēt sausos 
zarus un zaru stumbeņus. Nav 
pieļaujamas grunts līmeņa 
izmaiņas.

Saglabājami visi stumbri -
audzējams kā daudzstumbru 
koks.Sakopt vainagu - izzāģēt gan 
sausos, gan iekšējos zarus. 
Nepieciešama vainaga pacelšana.

Iespējama pārstādīšana. Saglabāšana ilgtermiņā nav 
perspektīva. Koks likvidējams. 

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 41
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181/5384 182/5385 183/5386 184/5387 185/5388
Quercus robur Ulmus glabra Acer platanoides Ulmus glabra Ulmus glabra

parastais ozols parastā goba parastā kļava parastā goba parastā goba
↕: 25 m ↕: 10m ↕: 23m ↕: 19m ↕: 18m
↔: m ↔: 8m ↔: 15m ↔: 4m ↔: 6m
Stumbra apkārtmērs: 2,95 m Stumbra apkārtmērs: 0,51m Stumbra apkārtmērs: 1,02m Stumbra apkārtmērs: 0,37m Stumbru apkārtmēri: 0,52; 0,39m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes. 3 m 
augstumā koks sadalās 2 stumbros, 
veidojot V veida saaugumu. 
Stumbrā ir dobums, iespējama 
trupe, kurā dzīvo spožās skudras 
(Lasius fuliginosus). Koks nav 
bīstams. 

Viens stumbrs no zemes. Aug zem 
ozola Nr.5384 vainaga 3,5m 
attālumā no ozola stumbra.

Viens stumbrs no zemes, 6 m 
augstumā sadalās  2 asīs. Aug 
ozola Nr.5384 tuvumā, viens otru 
netraucējot.

Viens stumbrs no zemes, augšējā 
daļā nedaudz slīps, bēgošs no 
blakus augošās kļavas. Vainags 
vienpusējs.

Divi stumbri no zemes, nedaudz 
slīpi, bēgoši. Trešais stumbs pie 
pamatnes nozāģēts. Vienam no 
stumbriem zāģētu zaru brūces 
stumbra apakšējā daļā. Otram 
stumbram būtiski sakņu bojājumi, 
attīstās trupe. Koks ieaudzis ozola 
un kļavas vainagā. Vainags 
vienpusējs.

izcils 7 mazvērtīgs 6 vērtīgs 7 mazvērtīgs 7 mazvērtīgs 5
Nepieciešama vainaga sakopšana - 
sauso zaru izzāģēšana. Sausos 
zarus lielākus par 0,20 m zāģēt, 
atstājot 1,5-2m garus zaru 
stumbeņus bioliģiskajai 
daudzveidībai. Noņemt būrīti.

Koks ilgtermiņā nav perspektīvs un 
no ainaviskā viedokļa koks 
likvidējams.

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Pieļaujama koka nozāģēsana. Ieteicama koka nozāģēsana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 42
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186/5389 187/5390 188/5391 189/5392 190/5393
Quercus robur Betula pendula Betula pendula Quercus robur Tilia cordata

parastais ozols āra bērzs āra bērzs parastais ozols parastā liepa
↕: 18m ↕: 24m ↕: 23m ↕: 11m ↕: 15m
↔: 7m ↔: 10m ↔: 7m ↔: 5m ↔: 8m
Stumbra apkārtmērs: 0,66m Stumbra apkārtmērs: 1,30m Stumbra apkārtmērs: 1,20m Stumbra apkārtmērs: 0,49m Stumbru apkārtmēri:  1,13; 0,74m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, slīps DR 
virzienā. Vainags vienpusējs, 
bēgošs no blakus augošā ozola. 
Vainaga apakšējie zari aplauzti,  
atmiruši un daļēji apzāģēti.

Viens stumbrs no zemes, 10m 
augstumā sadalās divās asīs. 0,6m 
augstumā no sakņu kakla stumbra 
bojājumi (50x10cm)  - norauta 
miza. Bojātas saknes. Vainagā daži 
nelieli kaltuši zari.

Viens stumbrs no zemes. Vainaga 
apakšējā daļā daži kaltuši zari. 
Vainags ļoti vienpusējs, vērsts Z 
virzienā. Būtiski sakņu bojājumi 
un nelieli stumbra bojājumi 0,5m 
augstumā.

Viens stumbrs no zemes sasvēries 
Z virzienā. Vainaga apakšējie zari 
apzāģēti, daļa zaru aplauzti. 
Vainags vienpusējs, vērsts Z 
virzienā. Iespējami sakņu bojājumi  
un uz sakņu sistēmas ar tehniku 
uzstumta augsne.

Viens stumbrs no zemes, 0,5m 
augstumā dalās divās asīs. Resnākais 
stumbrs 1,5m augstumā sadalās vēl 
divās asīs. 0,5m augstuā, sadalīšanās 
vietā stumbra bojājums. Rakšanas 
rezultātā radušies sakņu bojājumi. 
Neprofesionāli apzāģēti vainaga 
apakšējie zari, atstājot zaru stumbeņus. 
Vainags vienpusējs, sasvēries DR 
virzienā. Zarojums biezs un haotisks. 
Vainagā daudz aplūzušu zaru.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 5 vērtīgs 5
Nepieciešama vainaga kopšana. Nepieciešamam minimāla vainaga 

sakopšana. 
Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana. 

Pieļaujama koka nozāģēšana. Nepieciešama vainaga kopšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 43
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191/5394 192/5395 193/5396 194/5397 195/5398
Quercus robur Populus tremula Populus tremula Quercus robur Betula pendula

parastais ozols parastā apse parastā apse parastais ozols āra bērzs
↕: 12m ↕: 14m ↕: 13m ↕: 5m ↕: 20m
↔: 8m ↔: 3m ↔: 3m ↔: 5m ↔: 3m
Stumbra apkārtmērs: 0,63m Stumbra apkārtmērs: 0,57m Stumbra apkārtmērs: 42m Stumbra apkārtmērs: 0,39m Stumbra apkārtmērs: 0,58m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, augšājā 
daļā izliekts. Ir stumbra bojājumi. 
Apbērta un bojāta sakņu sistēma. 
Vainagā daudz atmirušu un 
atmirstošu zaru. Vainags 
vienpusējs, vērsts DA virzienā.

Spēcīgs sānzars, kas atzarojies no 
sakņu kakla un augot apvijies ap 
stumbru. Vairāki plaši stumbra 
bojājumi. Veikta zaru apzāģēšana 
un aplaušana līdz 10m augstumam.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs, sasvēries ZR virzienā, 
bēgošs no blakus augošās apses 
Nr.5395.

Viens stumbrs no zemes, 2m 
augstumā sadalās divās asīs, kas 
sasvērušās pretējos virzienos. 
Stumbra bojājumi sākot no sakņu 
kakla. Apzāģēti visi lielie apakšējie 
zari. Vainagā daudz aplauztu un 
nokaltušu zaru.

Viens stumbrs no zemes, nedaudz 
slīps D virzienā. Nebūtiski stumbra 
bojājumi 1,5m augstumā. Vainags 
vienpusējs, vērsts D virzienā, 
lapojums ļoti zaļš. 

mazvērtīgs 4 mazvērtīgs 5 vērtīgs 7 mazvērtīgs 4 vērtīgs 7
Pieļaujama koka likvidēšana. Pieļaujama koka likvidēšana. Vainaga sakopšana nav 

nepieciešama. 
Pārstādīšanai nav derīgs. Vainaga sakopšana nav 

nepieciešama. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 44
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196/5399 197/5400 198/5401 199/5402 200/5403
Betula pendula Betula pendula Salix caprea Betula pendula Betula pendula

āra bērzs āra bērzs pūpolvītols āra bērzs āra bērzs
↕: 24m ↕: 14m ↕: 14m ↕: 19m ↕: 25m
↔: 15m ↔: 4m ↔: 5m ↔: 4m ↔: 4m
Stumbra apkārtmērs: 1,01m Stumbra apkārtmērs: 0,43m Stumbra apkārtmērs: 0,93; 0,77m Stumbra apkārtmērs: 0,73m Stumbra apkārtmērs: 0,46m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, 8m 
augstumā sadalās trijās asīs, no 
kurām divas sasvērušās  A 
virzienā. Novērojama minimāla 
zaru atmiršana. Pie stumbra 
pamatnes izzāģēts liels pūpolvītols.

Viens stumbrs no zemes, izlocīts. 
6m augstumā nozāģēts spēcīgs 
sānzars. Vainags simetrisks, bet 
nomākts no blakus augošiajiem 
kokiem. Zaļš lapojums.

Viens stumbrs no zemes, pie sakņu 
kakla dobs ar plašu trupes attīstību. 
Viens no stumbriem sadalās divas 
asīs 0,8m augstumā. Stumbram 
plaši bojājumi, kas 10m augstumā 
nolūzis. Otrs stumbrs 7m augstumā 
sadalās divās asīs. Vainags 
haotisks,  daudz nokaltuši zari.

Viens stumbrs no zemes, sasvēries 
par 15º ZR virzienā. Vainags stipri 
vienpusējs, bēgošs, vērsts ZR 
virzienā. Atmiruši vainaga 
apakšējie zari gaismas trūkuma 
rezultātā.

Viens stumbrs no zemes.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 4 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana. 

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Ieteicams koku likvidēt. Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana.

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 45
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201/5404 202/5405 203/5406 204/5407 205/5408
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 24m ↕: 25m ↕: 14m ↕: 26m ↕: 26m
↔: 4m ↔: 7m ↔: 5m ↔: 12m ↔: 6m
Stumbra apkārtmērs: 0,74m Stumbra apkārtmērs: 0,93m Stumbra apkārtmērs: 0,42m Stumbra apkārtmērs: 1,10m Stumbra apkārtmērs: 0,89m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes, sasvēries 
par 15º ZR virzienā. Stumbrs 
vērpts 6m augstumā. Nelieli 
stumbra mizas bojājumi. Izteikti 
vienpusējs vainags, vērsts Z 
virzienā. Sakņu bojājumi nav 
novērojami.

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Koku 
nomāc blakus augošie lielākie 
bērzi, līdz ar to atpaliek augšanā. 
Atmiruši vairāki vainaga apakšējie 
zari. Vainaga augšējā daļa ļoti 
vitāla.

Viens stumbrs no zemes, nedaudz 
savērpts 20m augstumā. Vainags 
vienpusējs, vērsts A virzienā. 
Atmiruši vairāki vaianga apakšējie 
zari.

Viens stumbrs no zemes. Atmiruši 
vairāki vainaga apakšējie zari. 
Vainags nedaudz vienpusējs, vērsts 
Z virzienā. 4,5m attālumā ZA 
virzienā parastais ozols.h= 19m 
vainaga D-5m, st apkm. 0,53. V1, 
FSN-6. Vērtīgs. 

vērtīgs 7 vērtīgs 8 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana. 

Izzāģēt nokaltušos zarus. Izzāģēt nokaltušos zarus.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 46
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206/5409 207/5410 208/5411 209/5412 210/5413
Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Quercus robur

parastā kļava parastā kļava parastā kļava parastā kļava parastais ozols
↕: 15m ↕: 16m ↕: 17m ↕: 17m ↕: 10m
↔: 6m ↔: 6m ↔: 10m ↔: 6m ↔: 6m
Stumbra apkārtmērs: 0,49m Stumbra apkārtmērs: 0,47m Stumbra apkārtmērs: 0,44; 0,63; 

0,33; 0,53m
Stumbra apkārtmērs: 0,57m Stumbra apkārtmērs: 0,30m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes 5m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Nebūtiski stumbra bojājumi. 
Vainags vienpusējs, vērsts DR 
virzienā. Novērojama lapu 
plankumainība.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs, vērsts A virzienā. 
Novērojama lapu plankumainība. 
Nelieli sakņu bojājumi. Aug uz 
neliela reljefa pacēluma. 

Pie stumbra pamatnes sadalās 
trijos stumbros. Resnākais stumbrs 
0,5m augstumā sadalās vēl divās 
asīs. Tievākajam no stumbriem 
bojājums. Vainags vienpusējs, 
vērsts ZR virzienā. Apbērtas 
saknes ar būvgružiem. Pretējā pusē 
saknes atraktas.

Viens stumbrs no zemes. Ir dalījies 
divās asīs, viena no asīm nozāģēta 
un noplēsta. Nebūtiski stumbra 
bojājumi. Aplauzti un apzāģēti 
vainaga apakšējie zari. Apbērta 
sakņu sistēma - iespējami sakņu 
bojājumi. Ieaudzis blakus augošo 
kļavu vainagā.

Viens stumbrs no zemes. Stumbra 
vidusdaļā ļoti neprofesionāli zāģēti 
zari. 0,4m augstumā no zemes 
atstāts zarojums virzienā uz R. 
Vainags nedaudz vairāk vērsts uz 
ZR.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 7
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Nepieciešama vainaga sakopšana- 
apakšējo zaru saīsināšana un 
vainaga pacelšana.

Nepieciešams sakopt un pacelt 
vainagu.

Pārstādīšanai nav derīgs. Veikt 
vainaga sakopšanu, izzāģēt 
apakšējos zarus.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 47
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211/5414 212/5415 213/5416 214/5417 215/5418
Quercus robur Acer platanoides Acer platanoides Betula pendula Padus avium

parastais ozols parastā kļava parastā kļava āra bērzs parastā ieva
↕: 8m ↕: 20m ↕: 22m ↕: 26m ↕: 22m
↔: 6m ↔: 18m ↔: 20m ↔: 8m ↔: 18m
Stumbra apkārtmērs: 0,39m Stumbra apkārtmērs: 0,82m Stumbra apkārtmērs: 0,98; 0,94m Stumbra apkārtmērs: 1,44m Stumbru apkārtmēri: 1,16; 0,84; 

0,88; 1,00; 0,66m
Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4
Viens stumbrs no zemes. 
Neprofesionāli apzāģēti apakšējie 
zari. Ir kaltuši zari apakšējā 
vainaga daļā.

Viens stumbrs no zemes, 2,5m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Vainagā daudz nelieli atmirstoši 
zari. Ir sakņu bojājumi, kas 
radušies gan augsni norokot, gan 
uzberot.

0,4m augstumā sadalās divos 
stumbros. Pastāv vēja ietekmes 
rezultātā stumbru atšķelšanās un 
izgāšanās risks. Neprofesionāli 
apzāģēti zari vainaga apakšējā 
daļā. Bojāta sakņu sistēma tehnikas 
darbības rezultātā. Novērojama 
lapu plankumainība. Vainagā 
kaltuši zari.

Viens stumbrs no zemes, sasvēries 
15º leņķī Z virzienā. Kokā izgāzies 
lūziz resns ievas stumbrs. Vainags 
daļēji vienpusējs, vērsts R virzienā. 
Atmiruši vainaga apakšējie zari.

Koku veido vairāki stumbri. Divi 
no stumbriem izgāzušies. Ļoti 
plašs vainags. Virspusēja sakņu 
sistēma, kas radusies augsnes 
nosēšanās rezultātā. Stāvošie 
stumbri sasvērušies vidēji par 30o 

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 7 mazvērtīgs 5
Nepieciešama vainaga sakopšana. Nepieciešama vainaga pacelšana. Nepieciešama vainaga sakopšana. Nepieciešama vainaga sakopšana. 

Izņemt iegāzušos ievas stumbru.
Ilgtermiņā nav saglabājams, jo var 
izgāzties. Izvākt izgāzušos 
stumbrus. Ainavas veidošanas 
nolūkos koku iespējams izņemt. 

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 48
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216/5419 217/5420 218/5421 219/5422 220/5423
Quercus robur Salix fragilis Padus avium Salix caprea Padus avium

parastais ozols trauslais vītols parastā ieva pūpolvītols parastā ieva
↕: 10m ↕: 25m ↕: 11m ↕: 20m ↕: 17m
↔: 6m ↔: 20m ↔: 10m ↔: 10m ↔: 10m
Stumbra apkārtmērs: 0,6 m Stumbru apkārtmēri: 2,80; 2,00; 

1,68m
Stumbru apkārtmēri: 0,43; 0,26; 
0,40; 0,47; 0,22; 0,48  

Stumbru apkārtmēri: 0,67; 0,60; 
0,70; 0,65; m

Stumbru apkārtmēri: 0,20-0,47 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Apzāģēti 
apakšējie zari. Atsegta sakņu 
sistēma augsnes norakšanas dēļ. 

0,8m augstumā sadalās trīs 
stumbros. Stumbra apkārtmērs zem 
stumbru sadalīšanās vietas - 3,77m 
. Daudz  liela izmēra bīstami 
nokaltuši zari*.

Vairāku stumbru grupa.Viens no 
stumbriem izliekts un aug tālāk no 
pārējās grupas, kam ļoti nokareni 
zari. Visai grupai apzāģēti 
apakšējie zari. Koka vainagā 
ievijies apinis. Blakus ieraktas 
metāla caurules.

Vainagā daudz kaltušu zaru. 
Vainags haotiski zarots, slimības 
bojāts.

Divas parasto ievu grupas. Vairāki 
stumbri no sakņu kakla. Apzāģēti 
apakšējie zari.

ļoti vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 5 vērtīgs 7
Sakopt vainagu, saīsināt garākos 
apakšējos skeletzarus. Neveikt 
rakšanas darbus sakņu zonā, 
neapbērt saknes. 

Nepieciešama vainaga kopšana, 
sauso zaru apzāģēšana.

Izņemt ievijušos apini. 
Nepieciešama vainaga pacelšana.

Nepieciešama vainaga sakopšana. Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana.

A A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 49
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221/5424 222/5425 223/5426 224/5427 225/5428
Fraxinus pennsylvanica Betula pendula Salix caprea Betula pendula Fraxinus pennsylvanica

Pensilvānijas osis āra bērzs pūpolvītols āra bērzs Pensilvānijas osis
↕: 20m ↕: 22m ↕: 17m ↕: 22m ↕: 20m
↔: 6m ↔: 4m ↔: 12m ↔: 4m ↔: 7m
Stumbra apkārtmērs: 0,67m Stumbra apkārtmērs: 0,61m Stumbru apkārtmēri: 0,53; 0,33; 

0,55; 0,39; 0,48; 0,24; 0,60m
Stumbra apkārtmērs: 0,53m Stumbru apkārtmēri: 0,48; 0,31m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Ieaudzis 
ievu grupā, bet vainags paceļas 
virs ievu vainaga. Bojājumu nav.

Viens stumbrs no zemes. Bojājumu 
nav. Vainags simetrisks. Nedaudz 
sausu zaru. Aug starp divām kārklu 
grupām.

Daudzstumbru koks. Slimības 
bojāts. Vainagi vienpusēji, vērsti A 
virzienā. Vainagā daudz sausu 
zaru.

Viens stumbrs no zemes. Stumbrs 
taisns, bez bojājumiem. Vainags 
vienpusējs, vērsts D virzienā. 
Vainaga apakšējā daļā atmiruši 
zari. Ieaudzis pūpolvītolu grupā.

Divi stumbri no sakņu kakla, 
nedaudz sasvērušies D virzienā. 
Divi mazāki stumbri nozāģēti. 
Vainaga apakšējā daļā atmiruši 
zari. Aug cauri blakus augošā 
pūpolvītola vainagam.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 4 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Izzāģēt sausos zarus. Nepieciešama vainaga sakopšana - 
retināšana un pacelšana. Atstatus 
no grupas augošie divi pūpolvītoli 
mazvērtīgi, no kuriem viens 
bīstams* un abi likvidējami.

Sakopt vainagu. Nepieciešama minimāl avainaga 
sakopšana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 50
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226/5429 227/5430 228/5431 229/5432 230/5433
Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Padus avium Padus avium Acer platanoides

Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis parastā ieva parastā ieva parastā kļava
↕: 20m ↕: 21m ↕: 16m ↕: 16 m ↕: 19 m
↔: 7m ↔: 8m ↔: 10m ↔: 5m ↔: 7 m
Stumbra apkārtmērs: 0,65; 0,49m Stumbra apkārtmērs: 0,79m Stumbra apkārtmērs: 0,31; 0,41; 

0,33; 0,43; 0,34; 0,28m
Stumbra apkārtmērs: 0,59-0,24m Stumbra apkārtmērs: 0,70; 0,83m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Divi stumbri no sakņu kakla. 
Mazākajam no stumbriem pie 
sakņu kakla bojājums. Vainagā 
nedaudz kaltušu zaru. Daļēji 
atsegtas saknes.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
nedaudz vienpusējs, vērsts uz DA. 
Atsegtas saknes augsnes nosēšanās 
procesu rezultātā.

Parasto ievu grupa. Mazāka izmēra 
stumbri ir nozāģēti. Veikta 
neprofesionāla vainaga apakšējo 
zaru apzāģēšana un atvašu 
izgriešana. Ieaudzis apinis. 
Nedaudz atsegtas un apbērtas 
būvgružiem saknes.

Parasto ievu grupa. Daži no grupā 
esošo koku stumbriem ar nelieliem 
bojājumiem. Nedaudz pacelta 
sakņu sistēma, nelieli sakņu 
bojājumi rakšanas darbu ietekmē. 
Grupa aug zem Pensilvānijas 
ošiem. 

Viens stumbrs no zemes. 30 cm 
augstumā koks sadalās divās asīs. 
2,5 m augstumā stumbrā ieaugušas 
dzeloņdrātis. Lielākā daļa no 
vainaga atrodas ielas pusē. Koks 
aug tieši pie betona sētas. 

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 7 vērtīgs 6
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Nepieciešama vainaga sakopšana - 
sauso zaru izgriežšana un vainaga 
pacelšana.

Likvidēt ieaugušo apini. 
Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana.

Ja grupu atstāj, nepieciešama 
bojāto un mazāk estētisko koku 
izzāģēšana. Atlikušajiem - vainaga 
sakopšana un pacelšana. 

Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana. Koka saglabāšana 
sētas rekonstrukcijas gadījumā  
nav prioritāra. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 51
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231/5434 232/5435 233/5436 234/5437 235/5438
Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica

Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis
↕: 19 m ↕: 20 m ↕: 21 m ↕: 21 m ↕: 21 m
↔: 6 m ↔: 6 m ↔: 8 m ↔: 10m ↔: 6m
Stumbra apkārtmērs: 0,59 m Stumbra apkārtmērs: 0,80 m Stumbra apkārtmērs: 0,83; 0,76 m Stumbra apkārtmērs: 0,86; 0,76m Stumbra apkārtmērs: 0,68; 0,45 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. 8 m 
augstumā koks sadalās divos 
stumbros, izveidojušās divas 
galotnes, savienojums stabils. 
Koks atrodas 3 m attālumā no 
betona sētas. 

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
nedaudz vienpusējs, bēgošs no 
blakus esošajiem kokiem. Nedaudz 
atsegta sakņu sistēmas augsnes 
nosēšanās dēļ, minimāli sakņu 
bojājumi. 

Divi stumbri no zemes, nebūtiksi 
izliekti. Vainags vienpusējs, lielākā 
daļa no tā atrodas ielas virzienā 
pāri betona sētai. 

Viens stumbrs no zemes. Lielākais 
no kokiem 5 m augstumā sadalās 3 
asīs. Atdoas 3,5 m attālumā no 
betona sētas. 

Divi stumbri no zemes. Viens no 
stumbriem atmiris. Koks cieš no 
gaismas deficīta, dēļ blakus 
augošajiem kokiem.  

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 6
Izgriezt sausos zarus. Nepieciešama vainaga sakopšana, 

izgriežot sausos zarus.
Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana. Koka saglabāšana 
sētas rekonstrukcijas gadījumā  
nav prioritāra. 

Nepieciešama vainaga sakopšana. Koka saglabāšana nav prioritāra.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 52
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236/5439 237/5440 238/5441 239/5442 240/5443
Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Padus avium Fraxinus pennsylvanica

Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis parastā ieva Pensilvānijas osis
↕:  22m ↕:  20 m ↕: 21 m ↕: 16m ↕: 21 m
↔: 6m ↔: 7m ↔:6 m ↔: 6 m ↔: 5m
Stumbra apkārtmērs: 0,80 m Stumbra apkārtmērs: 0,54; 0,52; 

0,48 m
Stumbra apkārtmērs: 0,79 m Stumbra apkārtmērs: 0,63; 0,54m Stumbra apkārtmērs: 0,90 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. 10 m 
augstumā attīstījušās divas 
galotnes. 

Trīs stumbri no zemes. 
Maznozīmīgi atsegta sakņu 
sistēma. 

Viens stumbrs no zemes, 
maznozīmīgi stumbra bojājumi, 
stumbrs nenozīmīgi sasvēries. 10 
m augstumā liels skeletzars. 
Nenozīmīgi atsegta sakņu sistēma. 

Viens stumbrs no zemes. 30 cm 
augstumā no zemes sadalās divos 
stumbros, sadalīšanās vietā 
reakcijas koksne. Nenozīmīgi 
stumbra bojājumi.

Viens stumbrs no zemes. Plašs 
stumbra bojājums,kas radies 
nolūstot otram stumbram. 
Ūdenszari, vēdekļveida vainags.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 6 mazvērtīgs 4
Nepieciešama vainaga sakopšana, 
vienas galotnes redukcija. 

Nepieciešama vainaga sakopšana. Nepieciešama vainaga sakopšana, 
lielā skeletzara atslogošana. 

Nepieciešama vainaga sakopšana. Pieļaujama koka likvidēšna.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 53
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241/5444 242/5445 243/5446 244/5447 245/5448
Padus avium Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Padus avium

parastā ieva Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis parastā ieva
↕: 17 m ↕: 22 m ↕: 22 m ↕:  20 m ↕: 18 m
↔: 15 m ↔: 9 m ↔: 4 m ↔: 7 m ↔: 9 m
Stumbru apkārtmēri: 0,22-0,66 m Stumbru apkārtmēri: 0,71; 0,60; 

0,59; 0,56; 0,53; 0,46; 0,32m
Stumbru apkārtmēri: 0,52; 0,48; 
0,33 m

Stumbru apkārtmēri: 0,75; 0,54 m Stumbru apkārtmēri: 0,25-0,51 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Liela parasto ievu grupa. Lielākā 
daļa no kokiemsasvērušies, daži 
koki pat 50o slīpumā. Visiem 
kokiem grupā virspusēja sakņu 
sistēma.                                            

Septiņi stumbri no zemes. Samērā 
daudz nokaltušu zaru vainaga 
lejasdaļā. Virspusēja sakņu 
sistēma, saknes apbērtas. 

Trīs stumbri no zemes, katrs no 
tiem dažādos augstumos sadalās 
divās asīs. 

Divi stumbri no zemes. 
Mazākajam stumbram, iespējams, 
zibens radīts mizas bojājums. 
Novērojama defoliācija un dažādas 
lapu slimības. Koka vainagā 
iegāzusies blakus augoša parastā 
ieva. 

Grupa sastāv no 11 stumbriem, 
vairāki no tiem saauguši pie zemes. 
Grupa atsevišķi augoša, efektīva.  

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 5 vērtīgs 7
Nepieciešams grupu retināt, 
izzāģējot slīpos kokus un atstājot 
estētiskākos. Sakopt vainagus. 

Nepieciešama vainaga sakopšana. 
Diametrā mazākos un vājāk 
attīstītos stumbrus vēlams izzāģēt. 

Nepieciešama vainaga sakopšana. Koka saglabāšana nav obligāta. 
Aptādījumu sakopšanas nolūkos to 
iespējams nozāģēt. 

Nepieciešama vainaga sakopšana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 54
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246/5449 247/5450 248/5451
Populus x canadensis Acer platanoides Fraxinus pennsylvanica

Kanādas papele parastā kļava Pensilvānijas osis
↕: 26m ↕: 26m ↕: 21 m
↔: 23m ↔: 20m ↔: 7 m
Stumbra apkārtmērs: 2,82m Stumbru apkārtmēri: 1,27; 1,99m Stumbra apkārtmērs: 0,86 m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, 3,5m augstumā sadalās divās asīs. 
Savienojums stabils. Stumbrs bez bojājumiem un trupes pazīmēm. 
Mazākajam no stumbriem vēja ietekmē veidojusies reakcijas koksne. 
Vainagā daudz atmirstošu zaru. Uz sausajiem zariem sēņu 
augļķermeņi. Ļoti plašs vainags. Nav būtisku sakņu bojājumu. A pusē 
no stumbra aug parastā ieva, kas mazvērtīga un likvidējama. Aug uz 
reljefa paagstinājuma.

Viens stumbrs no zemes, 1,2m augstumā sadalās divās asīs. Lielākais 
no stumbriem sasvēries uz DR un sadalās vēl divos stumbros 4m 
augstumā no zemes. Veikta vainaga apakšējo zaru apzāģēšana un 
aplaušana. Liela izmēra kaltuši zari. Mazākajam stumbram vietām 
atmirusi miza. Novērojams augšanas deficīts. Koks veido reakcijas 
koksni 10m augstumā. Lielākā stumbra apakšējiem zariem mehāniski 
bojājumi 0,5m garumā. Ir sakņu bojājumi - sakņu zonā veikti rakšanas 
darbi. Pie stumbra nozāģēta atvase ar (Ø 6cm). Vainags vērsts D 
virzienā. Aug uz reljefa paaugstunājuma.

Viens stumbrs no zemes. 2 m 
augstumā nelieli stumbra bojājumi. 
Koks maznozīmīgi sasvēries. 
Vainags bēgošs no blakus augošo 
koku noēnojuma. 

ļoti vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 6 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga sakopšana, garāko skeletzaru atslogošana. Jāveic vainaga sakopšana un atslogošana. Nepieciešama vainaga sakopšana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 55
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249/5452 250/5453 251/5454 252/5455 253/5456
Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica

Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis
↕: 21 m ↕:  21 m ↕: 21 m ↕:21 m ↕: 20 m
↔:  7 m ↔: 2 m ↔: 5 m ↔: 4m ↔: 4 m
Stumbru apkārtmēri: 0,73; 0,64; 
0,44; 0,38 m

Stumbru apkārtmēri: 0,56; 0,41; 
0,34; 0,28 m

Stumbru apkārtmēri: 0,49; 0,47 m 0,58; 0,56; 0.44; 0,34 Stumbru apkārtmēri: 0,66; 0,50; 
0,47; 0,39; 0,30; 0,27 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Grupa ar pieciem kokiem. Viens 
stumbrs no zemes. Lielākajiem no 
grupas kokiem ir atsegtas saknes 
augsnes nosēšanās procesu dēļ. 
Mazākie no grupas kokiem 
nomākti, ar vienpusēju vainagu. 

Grupa no pieciem kokiem. Viens 
stumbrs no zemes. Grupas mazākie 
koki noēnoti, atpalikuši augšanā, 
novērojami stumbra bojājumi. 
Visai grupai atsegta sakņu sistēma. 

Divi stumbri no zemes. Grupa no četriem kokiem. Viens 
stumbrs no zemes. Vainags visiem 
grupas kokiem bēgošs no blakus 
koku  apēnojuma. Vispusēja sakņu 
sistēma. 

Koku grupa. Viens stumbrs no 
zemes.Lielākajiem no grupas 
kokiem stumbra bojājums 8 m 
augstumā.  Mazākā izmēra koku 
vainagi nomākti. Atklāta sakņu 
sistēma augsnes nosēšanās dēļ. 

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Trīs lielākie koki no grupas 
atstājami, divu mazāko 
saglabāšana nav prioritāra. 
Nepieciešama vainaga sakopšana. 

Mazākā izmēra kokus iespējams 
izzāģēt, lielākajiem nepieciešama 
vainaga kopšana. 

Nepieciešama vainaga sakopšana. Nepieciešama vainaga sakopšana. Nepieciešama vainaga sakopšana. 
Mazākā izmēra kokus iespējams 
izzāģēt. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 56
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254/5457 255/5458 256/5459 257/5460
Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Padus avium

Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis parastā ieva
↕: 20 m ↕: 21 m ↕: 22 m ↕: 19 m
↔: 7m ↔: 3 m ↔: 4 m ↔: 7 m
Stumbru apkārtmēri: 0,69; 0,52; 
0,49 m

Stumbra apkārtmērs: 0,55 m Stumbru apkārtmēri: 0,62; 0,59; 
0,44; 0,32 m

Stumbru apkārtmēri: 0,58; 0,52; 
0,44; 0,35; 0,30 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Koku grupa. Viens stumbrs no 
zemes. Katram no kokiem ir 
dažāda izmēra mehāniski stumbra 
bojājumi. Visiem grupas kokiem ir 
atsegtas saknes augsnes nosēšanās 
dēļ.   

Viens stumbrs no zemes. Daļēji 
vienpusējs vainags. Nenozīmīgi 
atsedzas sakņu sistēma. 

Viens stumbrs no zemes. Mazākie 
no grupas kokiem nomākti, 
novērojama defoliācija, atsegta 
sakņu sistēma. 

Pieci stumbri no zemes. 
Maznozīmīgi atsedzas sakņu 
sistēma. 

mazvērtīgs 5 vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 7
Pieļaujama koku nozāģēšana. Nepieciešama vainaga sakopšana. Izmēros mazākos grupas kokus 

iespējams izņemt, lielākajiem 
kokiem nepieciešama vainaga 
sakopšana. 

Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 57
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258/5461 259/5462 260/5463 261/5464
Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica

Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis
↕: 23 m ↕: 20 m ↕: 20 m ↕: 22m
↔: 9 m ↔: 7 m ↔: 3 m ↔: 5m
Stumbru apkārtmēri: 1,46; 1,15 m Stumbru apkārtmēri: 0,70; 0,48; 

0,48 m
Stumbra apkārtmērs: 0,66 m Stumbra apkārtmērs: 0,88 m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Grupa sastāv no diviem kokiem, abiem viens stumbrs no zemes 40 cm 
attālumā viens no otra. Lielākajam no kokiem  vainagā daudz sausu 
zaru. Kokam ir novecošanas pazīmes, arī vidējs stumbra bojājums.  
Mazākā izmēra kokam 30 cm augstumā no zemes stumbram aptītas un 
ieaugušas divas drātis, kas traucē augšanu. Vainagā daudz sausu zaru, 
ir veikta zaru apzāģēšana. 10m augstumā koks sadalās divos stumbros, 
no kuriem viens daļēji atmiris un noēnots. 

Trīs stumbri no zemes. Saknes ir 
bojātas, apbērtas ar būvgružiem. 

Viens stumbrs no zemes. 1m 
augstumā ir plašs stumbra 
bojājums. Vainagā daudz 
nokaltušu, atmirušu zaru. 

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
samērā daudz atmirušu zaru 
gaismas deficīta dēļ. 

vērtīgs 6 vērtīgs 6 mazvērtīgs 6 vērtīgs 7
Lielākajam no kokiem nepieciešama vainaga sakopšana. Mazākā 
izmēra koku ilgtermiņā saglabāt nav iespējams, pieļaujama tā 
nozāģēšana.  

Nepieciešama vainaga sakopšana. Koka saglabāšana ilgtermiņā nav 
iespējama, pieļaujama likvidēšana.

Nepieciešama vainaga sakopšana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 58
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262/5465 263/5466 264/5467 265/5468 266/5469
Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica

Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis
↕: 21 m ↕: 22 m ↕: 21 m ↕: 20 m ↕: 22m
↔: 4 m ↔: 4 m ↔: 5 m ↔: 2 m ↔: 6 m
Stumbru apkārtmēri: 0,45; 0,43m Stumbra apkārtmērs: 0,73m Stumbra apkārtmērs: 0,62 m Stumbra apkārtmērs: 0,46; 0,21 m Stumbra apkārtmērs: 0,76 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Divi stumbri no zemes. Nesen 
radušies vidēji lieli stumbra 
bojājumi. Vainagā daudz nokaltušu 
zaru, arī ūdenszari. Saknes bojātas, 
atsegta sakņu sistēma. 

Viens stumbrs no zemes. Vainaga 
lejasdaļā nokaltuši zari gaismas 
deficīta dēļ. Nenozīmīgi atsedzas 
sakņu sistēma. 

Viens stumbrs no zemes. Vainaga 
lejasdaļā nokaltuši zari gaismas 
deficīta dēļ. 

Divi stumbri no zemes, mazākā 
izmēra stumbrs apvijies ap lielāko, 
radot tam mizas bojājumus. 
Mazākais stumbrs - nokaltis. 
Lielākajam stumbram novērojami 
arī citi mizas un stumbra bojājumi. 

Viens stumbrs no zemes, 10 m 
augstumā koks dadalās divos 
stumbros. 

mazvērtīgs 4 vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 6 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga sakopšana. Nepieciešama vainaga sakopšana. Nepieciešama vainaga sakopšana. Lielākajam stumbram 

nepieciešama vainaga sakopšana. 
Mazākais no stumbriem 
nozāģējams. 

Nepieciešama vainaga sakopšana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 59
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267/5470 268/5471 269/5472 270/5473 271/5474
Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Padus avium Fraxinus pennsylvanica

Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis parastā ieva Pensilvānijas osis
↕: 22 m ↕: 22 m ↕: 23 m ↕: 16 m ↕: 20 m
↔: 6 m ↔: 6 m ↔: 7 m ↔: 9 m ↔: 7 m
Stumbru apkārtmēri: 0,28-0,72 m Stumbra apkārtmērs: 0,79 m Stumbra apkārtmērs: 0,95 m Stumbra apkārtmērs: 0,68 m Stumbru apkārtmēri: 0,68; 0,37 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Koku grupa. 17 stumbri. Daudz 
sausu zaru. Nedaudz atsegta sakņu 
sistēma augsnes sēšanās rezultātā. 

Viens stumbrs no zemes. Atsevišķi 
sausi zari. Nenozīmīgi mizas 
bojājumi.

Viens stumbrs no zemes. Pirmais 
zars no apakšas ir aizlūzis.

Viens stumbrs no zemes. Koks 
sasvēries 100 D virzienā. Vainags 
plašs. Vairāki asimetriski zari. Ir 
bijušas daudz sakņu atvases, kas 
nozāģētas.

Divi kopā saauguši stumbri no 
zemes. Ir stumbra bojājumi. 
Vainags nomākts. Daudz sausu 
zaru. Atsegta sakņu sistēma 
augsnes sēšanās rezultātā.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 7 mazvērtīgs 5
Sakopt vainagu, izzāģēt nokaltušos 
zarus. Atsevišķus līkākos stumbrus 
izzāģēt. 

Sakopt vainagu, izzāģēt nokaltušos 
zarus.

Sakopt vainagu, izzāģēt nokaltušos 
zarus. Nozāģēt aizlūzušo, apakšējo 
zaru.

Sakopt vainagu, īsināt vai nozāģēt 
asimetriskos zarus.

Mazākajam stumbram saglabāšana 
ilgtermiņā nav perspektīva. Koks 
likvidējams. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 60
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272/5475 273/5476 274/5477 275/5478 276/5479
Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Padus avium

Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis parastā ieva
↕: 21 m ↕: 21 m ↕: 22 m ↕: 22 m ↕: 17 m
↔: 8 m ↔: 6 m ↔: 6 m ↔: 7 m ↔: 11 m
Stumbru apkārtmēri: 0,69; 0,46; 
0,41 m

Stumbra apkārtmērs: 0,66 m Stumbra apkārtmērs: 0,78 m Stumbra apkārtmērs: 0,78 m Stumbru apkārtmēri: 0,74; 0,71; 
0,70; 0,46; 0,45m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Trīs kopā saauguši stumbri no 
zemes. Lielākais stumbrs taisns, 
divi mazākie nedaudz sasvērušies 
D virzienā. Mazākajiem stumbriem 
vāji attīstīts, vienpusējs vainags.

Viens stumbrs no zemes. Nelieli 
mehāniski stumbra bojājumi. Tieši 
blakus kokam ir 0,25 m  liels ķirša 
celms. Vainags ir vienpusējs ZR 
virzienā. Atsegta sakņu sistēma 
augsnes nosēšanās rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Nedaudz 
sasvēries Z virzienā. Maz sauso 
zaru.

Pie sakņu kakla pieci kopā 
saauguši stumbri. Veikta vainaga 
korekcija- pacelts vainags. Ir daži 
sausi zari. 

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Sakopt vainagu. Izņemt ap stumbru 
apvijušos zaru. Var nedaudz pacelt 
vainagu pēc nepieciešamības. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 61
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277/5480 278/5481 279/5482 280/5483 281/5484
Padus avium Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica Betula pendula Quercus robur

parastā ieva Pensilvānijas osis Pensilvānijas osis āra bērzs parastais ozols
↕: 17 m ↕: 21 m ↕: 19 m ↕: 27 m ↕: 13 m
↔: 8 m ↔: 7 m ↔: 7 m ↔: 17 m ↔: 6 m
Stumbru apkārtmēri: 0,60; 0,60; 
0,60 m

Stumbra apkārtmērs: 0,90 m Stumbra apkārtmērs: 0,80 m Stumbru apkārtmēri: 1,93; 1,76 m Stumbra apkārtmērs: 0,44 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V1
0,5 m augstumā koks sadalās trīs 
stumbros. Ir minimāli mizas 
bojājumi. Vainaga apakšā ir sausi 
zari. Plaši atsegta sakņu sistēma 
augsnes sēšanās rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. Otrs 
stumbrs 0,15 m augstumā ir 
atplīsis, veidojot 1,2 m garu, plašu 
stumbra bojājumu. Stumbrs ir 
nedaudz sasvēries DA virzienā. 
Atlūzušais stumbrs daļēji 
piestiprināts pie vertikālā stumbra. 
Vainags ir plašs, ieaudzis ievu 
grupā.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
nedaudz vienpusējs A virzienā. 
Nedaudz sausi zari. Perspektīvē 
ainavisks koks.

0,4 m  augstumā koks sadalās 
divos stumbros. Ir liela reakcijas 
koksne, nav pazīmju par stumbru 
šķelšanos. Lielākajam stumbram ir 
0,9 x 0,2 m plašs posms bez mizas, 
kura mīkstajā koksnē ir trupe. 
Bojājuma izplatīšanos koks ir 
apturējis. Otrs stumbrs ir spēcīgs. 
Vainags ir simetrisks, plašs.

Viens stumbrs no zemes. Nedaudz 
vienpusējs vainags D virzienā.

vērtīgs 7 mazvērtīgs 4 vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 6 vērtīgs 7
Sakopt vainagu, izzāģēt sausos 
zarus. 

Saglabāšana ilgtermiņā nav 
perspektīva. Koka abi stumbri 
likvidējami. 

Sakopt vainagu, izzāģēt sausos 
zarus. 

Sakopt vainagu, izzaģēt atsevišķus 
sausos zarus, atslogot lielākos 
apakšējos zarus. 

Saglabājot blakus esošo bērzu (Nr. 
5483), ozola saglabāšana 
ilgtermiņā nav perspektīva. 
Pārstādīšana ir riskanta. Iespējama 
koka likvidēšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 62
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282/5485 283/5486 284/5487 285/5488 286/5489
Fraxinus pennsylvanica Padus avium Betula pendula Padus avium Padus avium

Pensilvānijas osis parastā ieva āra bērzs parastā ieva parastā ieva
↕: 13 m ↕: 12 m ↕: 24 m ↕: 18 m ↕: 17 m
↔: 5 m ↔: 10 m ↔: 8 m ↔: 10 m ↔: 8 m
Stumbra apkārtmērs: 0,39 m Stumbru apkārtmēri: 0,56; 0,39 m Stumbra apkārtmērs: 1,08 m Stumbru apkārtmēri: 0,61 - 0,38 m Stumbru apkārtmēri: 0,65; 0,62; 

0,50; 0,48 m
Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V283 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Aug 
atstatus. Ir nelieli mehāniski sakņu 
un stumbra bojājumi. 

Divi stumbri no zemes. Mazākais 
stumbrs ir slīps DA virzienā.

Viens stumbrs no zemes. Pie sakņu 
kakla ir 0,1 x 0,1 m laukums, kurā 
ir mehāniski mizas bojājumi. 

Septiņi stumbri no zemes.  Pie 
sakņu kakla ir nozāģēti vairāki 
stumbri, likvidētas daudz sakņu 
atvases. Vainagam ir nokarena 
forma. Atsevišķi sausi zari. 

Koku grupa. Četri atsevišķi augoši 
stumbri no zemes. Stumbrs (0,62 
m) 2 m augstumā sadalās divās 
atsevišķās galotnēs. Nedaudz 
atsegta sakņu sistēma augsnes 
sēšanās rezultātā.

vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 6
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Likvidēt mazāko, slīpo stumbru. 
Sakopt un pacelt vainagu.

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Sakopt vainagu, izzaģēt atsevišķus 
sausos zarus.

Lielākais stumbrs saglabājams, 
sakopjams vainags. Trīs mazākie 
stumbri ir nevērtīgi, likvidējami.

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 63
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287/5490 288/5491 289/5492 290/5493 291/5494
Sorbus aucuparia Padus avium Padus avium Padus avium Padus avium

parastais pīlādzis parastā ieva parastā ieva parastā ieva parastā ieva
↕: 16 m ↕: 18 m ↕: 17 m ↕: 16 m ↕: 17 m
↔: 4 m ↔: 10 m ↔: 6 m ↔: 5 m ↔: 8 m
Stumbra apkārtmērs: 0,41 m Stumbru apkārtmēri: 0,37- 0,68 m Stumbra apkārtmērs: 0,45 m Stumbru apkārtmēri: 0,58; 0,55 m Stumbru apkārtmēri: 0,53; 0,48; 

0,43 m
Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Pie sakņu 
kakla ir plašs mizas bojājums. 
Vainags vienpusējs vērsts ZR 
virzienā.

Koku grupa. Astoņi stumbri no 
zemes. Tālākais stumbrs uz A nav 
ainavisks. Apakšpušē ir atsevišķi 
gan sausi, gan nolūzuši zari. 

Viens stumbrs no zemes. Otrs 
stumbrs un sakņu atvases ir 
nozāģētas. Vainagam daudz sausu 
zaru. 

Divi stumbri no zemes. Stumbrs un 
vainags ir sasvēries A virzienā. 
Apakšā ir sausi zari.

0,15 m augstumā trīs kopā 
saauguši stumbri. Apakšā ir sausi 
zari. Nedaudz atsegta sakņu 
sistēma, augsnes sēšanās rezultātā.

vērtīgs 5 vērtīgs 7 mazvērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Sakopt vainagu. Tālākais stumbrs 
A virzienā likvidējams.

Sakopt vainagu, izzaģēt atsevišķus 
sausos zarus.

Sakopt vainagu, izzaģēt atsevišķus 
sausos zarus.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 64
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292/5495 293/5496 294/5497 295/5498 296/5499
Padus avium Padus avium Padus avium Padus avium Padus avium

parastā ieva parastā ieva parastā ieva parastā ieva parastā ieva
↕: 18 m ↕: 20 m ↕: 18 m ↕: 18 m ↕: 17 m
↔: 9 m ↔: 9 m ↔: 9 m ↔: 6 m ↔: 7 m
Stumbru apkārtmēri: 0,55; 0,52; 
0,52; 0,49 m

Stumbra apkārtmērs: 0,95 m Stumbru apkārtmēri: 0,49; 0,45; 
0,44; 0,38; 0,34 m

Stumbru apkārtmēri: 0,45; 0,37 m Stumbra apkārtmērs: 0,53 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Koku grupa. Pie stumbra kakla 
četri atsevišķi augoši stumbri. 
Apakšā ir sausi zari.

Viens stumbrs no zemes. Koka 
stumbrs ir sasvēries 500 D virzienā. 
Vainags plašs, simetrisks. Apakšā 
ir sausi zari. Nedaudz atsegta 
sakņu sistēma, augsnes sēšanās 
rezultātā.

0,15- 0,20 m augstumā pie sakņu 
kakla saauguši pieci stumbri. 
Blakus 0,10 m celms. Apakšā ir 
daži sausi zari.

Divi atsevišķi augoši stumbri no 
zemes. Ir stumbra bojājumi, kas ir 
sasveķojušies. Vainagā ir daži 
sausi zari. 

Viens stumbrs no zemes. Ir 
stumbra bojājumi, kas ir 
sasveķojušies. Vainagā ir lūzuši 
atsevišķi zari. Lielam zariem ir 
plašs bojājums. Blakus ir līdzīga 
nevērtīga parastā ieva.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 6 mazvērtīgs 6
Sakopt vainagu, izzaģēt atsevišķus 
sausos zarus.

Sakopt vainagu, izzaģēt atsevišķus 
sausos zarus. Blakus 12 m 
attālumā, R virzienā aug nevērtīga 
parastā ieva - likvidējama.

Sakopt vainagu, izzaģēt sausos 
zarus. 

Sakopt vainagu, izzaģēt atsevišķus 
sausos zarus. 

Saglabāšana ilgtermiņā nav 
perspektīva.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 65
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297/5500 298/5501 299/5502 300/5503
Padus avium Quercus robur Padus avium Quercus robur

parastā ieva parastais ozols parastā ieva parastais ozols
↕: 18 m ↕: 18 m ↕: 15 m ↕: 16 m
↔: 7 m ↔: 6 m ↔: 7 m ↔: 7 m
Stumbru apkārtmēri: 0,56; 0,49 m Stumbra apkārtmērs: 0,49 m Stumbra apkārtmērs: 0,52 m Stumbra apkārtmērs: 0,45 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1
Divi atsevišķi augoši stumbri no 
zemes. Vainagā ir lūzuši atsevišķi 
zari

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
ir skrajš, līdz 10 m augstumam nav 
sānzaru.

Viens stumbrs no zemes. Stumbrs 
ir sasvēries 450 DA virzienā. Ir 
stumbra bojājumi. Ir lūzuši 
apakšējie zari. 

Viens stumbrs no zemes. Vairāki, 
dažāda lieluma stumbra bojājumi. 
Vainags vienpusējs ZA virzienā. 
Apakšējais zars ir nokaltis, 
nākošais zars no apakšas ir ļoti 
izvirzīts ārpus vainaga. Saknes 
apbērtas.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 5 vērtīgs 5
Sakopt vainagu, izzaģēt atsevišķus 
lūzušos zarus. 

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Sakopt vainagu, izzaģēt atsevišķus 
lūzušos zarus. 

Sakopt vainagu, gan nokaltušos 
zarus, gan izvirsīto zaru nozāģēt.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 66
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.K 301/5504 302/5505 303/5506 304/5507 305/5508
Quercus robur Quercus robur Pinus sylvestris Betula pendula Betula pendula

parastais ozols parastais ozols parastā priede āra bērzs āra bērzs
↕:  19 m ↕: 6 m ↕: 11 m ↕: 13 m ↕: 15 m
↔: 8 m ↔: 5 m ↔: 4 m ↔: 6 m ↔: 4 m
Stumbra apkārtmērs: 0,59 m Stumbra apkārtmērs: 0,34; 0,21; 

0,20m
Stumbra apkārtmērs: 0,64m Stumbra apkārtmērs: 0,61; 0,49m Stumbra apkārtmērs: 0,49m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1

A
pr

ak
st

s

Viens stumbrs no zemes. Lauzti 
vainaga apakšējie zari. Stumbrā 
plaisas. Uz lapām novērojama 
miltrasa.

Viens stumbrs no zemes. Koks 
sazarojas trīs atsevišķos stumbros, 
veido harmonisku vainagu. Uz 
lapām novērojama miltrasa.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs, vērsts DR virzienā. 
Apakšējie zari atmiruši. 

Divi stumbri no zemes. Viens stumbrs no zemes. ZR 
virzienā aug 1 āra bērzs ar 
apkārtmēru 0,30 cm, ↕: 12 m, ↔: 
3 m, Vitalitāti - V1, FSN- 7.

A
tt
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vērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7

Ie
te

ik
um

i

Saīsināt neproporcionālos, 
nokaltušos, aizlūzušos zarus.

Nepieciešama vainaga pacelšana. Izzāģēt atmirušos zarus. Nepieciešama vainaga pacelšana. Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 
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*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 67
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306/5509 307/5510 308/5511 309/5512 310/5513
Betula pendula Betula pendula Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris

āra bērzs āra bērzs parastā priede parastā priede parastā priede 
↕: 16 m ↕: 14 m ↕: 10 m ↕: 9 m ↕: 10 m
↔: 5 m ↔: 5 m ↔: 6 m ↔: 4 m ↔: 6 m
Stumbra apkārtmērs: 0,52m Stumbra apkārtmērs: 0,39; 0,33m Stumbra apkārtmērs: 0,56m Stumbra apkārtmērs: 0,38m Stumbra apkārtmērs: 0,48m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Divi stumbri no zemes. Attīstās 

divi atsevišķi vainagi. Abiem 
stumbriem bojājumi. 

Viens stumbrs no zemes. 1.2 m 
attālumā aug parastā priede ar 
stumbra diametru 0,29 m, 
ieaugusi lielās priedes vainagā. 
Vitalitāte - V1, FSN- 7, vērtīga.

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Vainags 
kupls.

vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Nepieciešama vainaga sakopšana. Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 68
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311/5514 312/5515 313/5516 314/5517 315/5518
Pinus sylvestris Salix caprea Quercus robur Betula pendula Pinus sylvestris

parastā priede pūpolvītols parastais ozols āra bērzs parastā priede 
↕: 10 m ↕: 14 m ↕: 18 m ↕: 24 m ↕: 7 m
↔: 4 m ↔: 11 m ↔: 7 m ↔: 10 m ↔: 4 m
Stumbra apkārtmērs: 0,36m Stumbra apkārtmērs: 0,71; 0,65; 

0,64; 2x0,59; 0,50m
Stumbra apkārtmērs: 0.67m Stumbra apkārtmērs: 1,00; 1,00m Stumbra apkārtmērs: 0,35m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes. Koks ar sešiem stumbriem. Viens stumbrs no zemes. 

Neveiksmīgi apzāģēti, lūzuši zari. 
Koks ieaudzis blakus augošā 
kārklā.

Divi stumbri no zemes. Viens stumbrs no zemes. 
Novērojama skuju dzeltēšana. 
Aplauzti vainaga apakšējie zari. 6 
m attālumā Z virzienā aug āra 
bērzu grupa, ↕: 12 m, stumbra 
apkārtmēri - 0,30, 0,33 un 0,27, 
V1, FSN - 7, vērtīgs. 

vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 8 vērtīgs 7
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Sakopt vainagu, izzāģēt sausos 
zarus. Iespējams likvidēt stumbrus, 
kas traucē augšanu blakus 
augošajam ozolam Nr. 5516.

Jānoņem zemie, apakšējie zari. 
Jāpaceļ vainags.

Nepieciešmama vainaga pacelšana. Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 69
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316/5519 317/5520 318/5521 319/5522 320/5523
Quercus robur Acer platanoides Betula pendula Pinus sylvestris Tilia cordata

parastais ozols parastā kļava āra bērzs parastā priede parastā liepa
↕: 14 m ↕: 14 m ↕: 18 m ↕: 5 m ↕: 21 m
↔: 6 m ↔: 6 m ↔: 4 m ↔: 3 m ↔: 10 m
Stumbra apkārtmērs: 0,58m Stumbra apkārtmērs: 0,40m Stumbra apkārtmērs: 0,65m Stumbra apkārtmērs: 0,34 m Stumbra apkārtmērs: 1,47; 1,00; 

0,87m
Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Vainaga 

R pusē vairāki lūzuši zari. Vainags 
attīstījies A virzienā. Nesen radīts, 
plašs stumbra bojājums DR pusē. 
Saknes sabojātas ar tehniku -  
nobrāzta miza. Slimo ar Rhytisma 
acerinum  - kļavu ritismu.

Viens stumbrs no zemes. Bērzam 
vienā pusē iedūrusies dzeloņdrāts, 
saskarsmes vietā izveidojies 
stumbra paresninājums. Apbērta 
sakņu sistēma.

Viens stumbrs no zemes. Kokam 
nav galotnes. 

Trīs stumbri no zemes,  1 m 
augstumā sadalās vēl divās asīs. 
Vainags vienpusējs, zarojumu 
neveido Z virzienā.

vērtīgs 8 mazvērtīgs 5 vērtīgs 7 mazvērtīgs 5 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga pacelšana 
un veidošana.

Pieļaujama koka likvidācija. Vainaga pacelšana. Koka saglabāšana nav prioritāra. Nepieciešama sauso, atmirušo zaru 
aizvākšana un vainaga pacelšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 70
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321/5524 322/5525 323/5526 324/5527 325/5528
Populus balsamifera L. Tilia cordata Tilia cordata Aesculus hippocastanum Tilia cordata

balzama papele parastā liepa parastā liepa parastā zirgkastaņa parastā liepa
↕: 20 m ↕: 20 m ↕: 22 m ↕: 20 m ↕: 20 m
↔: 6 m ↔: 10 m ↔: 12 m ↔: 10 m ↔: 8 m
Stumbra apkārtmērs: 0,71m Stumbra apkārtmērs: 1,24m Stumbra apkārtmērs: 1,54m Stumbra apkārtmērs: 1,48m Stumbra apkārtmērs: 1,44m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes. Plašs 
stumbra bojājums. Stumbrs apbērts 
ar būvgružiem un smiltīm.

Viens stumbrs no zemes. 7m 
augstumā sadalās divās asīs. Kokā 
iesieti striķi. 1,5 m augstumā 
stumbrā iesistas naglas. Uz 
stumbra māzeri.

Viens stumbrs no zemes, 8m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Stumbrā plašs bojājums, 
aizaudzēts. Uz stumbra 
novērojams augšanas deficīts. 
Koks ir bijis galotņots. Attīstās 
divas galotnes. 

Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra aizaudzis bojājums. Ir 
dobums, kurā attīstās trupe. 
Vainagā vidēji daudz nokaltuši 
zari. Lūzuši lieli zari. Nedaudz 
skārusi Cameraria ohridella -
zirgkastaņu mīnējošā kode. 

Viens stumbrs no zemes. 10 m 
augstumā koks galotņots. 
Galotņošanas vietā attīstās daudz 
stresa zaru. Vainagā daudz 
apzāģēti un lūzuši zari. Saknes 
apbērtas (bojātas). Pie stumbra 
daudz atvases.

mazvērtīgs 5 vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 6
Pieļaujama koka likvidācija. Nepieciešama sauso zaru 

izzāģēšana, vainaga veidošana.
Nepieciešama minimāl avainaga 
sakopšana. 

Jāizgriež sausie, lielie, neestētiskie 
zari.

Nepieciešama vainaga sakopšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 71
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326/5529 327/5530 328/5531 329/5532 330/5533
Tilia cordata Tilia cordata Malus domestica Acer platanoides Tilia cordata

parastā liepa parastā liepa mājas ābele parastā kļava parastā liepa
↕: 20 m ↕: 20 m ↕: 8 m ↕: 24 m ↕: 21 m
↔: 11 m ↔: 10 m ↔: 8 m ↔: 15 m ↔: 12 m
Stumbra apkārtmērs: 1,45m Stumbra apkārtmērs: 1,18m Stumbra apkārtmērs: 0,71; 0,60; 

0,60m
Stumbra apkārtmērs: 0,25m Stumbra apkārtmērs: 2m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes, 7 m 
augstumā sadalās divās asīs. 10 m 
augstumā koks galotņots. No 
galotņošanas vietas attīstās četras 
lielas galotnes.  Ir liels dobums, 
kurā attīstās trupe. 1,5m augstumā 
veido stresa zarus. Ir sakņu 
bojājumi.

Viens stumbrs no zemes. 10 m 
augstumā koks galotņots. 
Attīstījušās četras spēcīgas 
galotnes. Veikta zaru apzāģēšana, 
aizauguma vietās attīstījušies stresa 
zari. Saknes apbērtas. Kokā ievītas 
auklas un kabeļi. Sakņu atvases 
izzāģētas. 

Viens stumbrs no zemes, kas 
sadalās trīs asīs. Divi stumbri aug 
ieslīpi pret zemi un tad liecas uz 
augšu. Stumbra sadalīšanās vietās 
veidojas plaisa. Vainagā daudz 
sausu zaru. 

Viens stumbrs no zemes. 2,5 
augstumā attīstās pirmais lielais 
sānzars. Ir vairāki stumbra 
bojājumi. Veido daudz galotnes. 
Slimo ar Rhytisma acerinum  - 
kļavu ritismu. 

Viens stumbrs no zemes, 5m 
augstumā sadalās divās lielās asīs. 
Koks audzē reakcijas joslu, lai 
noturētu kopā stumbrus. Viens no 
stumbriem dobjš, tajā ieaugušas 
sīkziedu spriganes un attīstās trupe. 
Vainaga apakšējā daļā zāģēti zari. 
Ir nedaudz sausie zari. Saknes 
apbērtas ar būvgružiem.

vērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 6 ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 5
Nepieciešama vainaga sakopšana, 
konkurējošo zaru izzāģēšana. 

Nepieciešama vainaga kopšana, 
vainaga retināšana.

Nepieciešama vainaga sakopšana. Lielākie zari jāatslogo, jāizgriež 
sausie zari.

Nepieciešama vainaga sakopšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 72
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331/5534 332/5535 333/5536 334/5537
Tilia cordata Betula pendula Acer platanoides Acer platanoides

parastā liepa āra bērzs parastā kļava parastā kļava
↕: 21 m ↕: 24 m ↕: 17m ↕: 19m
↔: 10 m ↔: 13 m ↔: 8m ↔: 10m
Stumbra apkārtmērs: 2,1m Stumbra apkārtmērs: 2,16m Stumbra apkārtmērs: 0,63; 0,57m Stumbra apkārtmērs: 1,95; 1,51; 

1,32m
Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, 8m 
augstumā sadalās trīs asīs. Vainagā 
daudz sausu zaru ar sēņu 
augļķermeņiem. Veido stresa 
zarus. Dažas no zāģētu zaru 
brūcēm koks nav spējis aizaudzēt - 
izveidojušies dobumi, kuros 
attīstās trupe. Sakņu sistēma 
apbērta. Ir izzāģētas sakņu atvases. 

Viens stumbrs no zemes, 11m 
augstumā sadalās trīs asīs, no 
kurām divas ir slīpi vērstas A 
virzienā, bet viena aug taisni. 
Kokam ir norauta miza. Divās 
vietās no stumbra tecināta bērzu 
sula. Vainags simetrisks. Vairāki 
lūzuši zari. Saknes apbērtas ar 
būvgružiem. Gar koku saknēm 
vilkti kabeļi.

Divi stumbri no zemes. 3,5m augstumā pirmie skeletzari. Nebūtiski 
stumbra bojājumi. Slimo ar Rhytisma acerinum  - kļavu ritismu. 
Bojāta sakņu sistēma zemes norakšanas darbu rezultātā. Kokam pastāv 
izgāšanās risks - R pusē norakta augsne, atsedzot saknes. Aug uz 
augsnes paaugstinājuma. Izzāģēts blakus augošs filadelfa krūms.

Pie sakņu kakla sadalās trīs 
stumbros. Stumbra bojājumi, 
novērojams augšanas deficīts. Uz 
stumbra un skeletzariem zāģētu 
zaru brūces. Ir vēja ietekmē plīsuši 
lieli zari, veido reakcijas koksni. 
Vainagā daudz liela izmēra lūzušu 
zaru. Būtiski apbērta sakņu sistēma 
ar augsni un būvgružiem. 

vērtīgs 6 ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 6
Nepieciešama vainaga sakopšana. Nepieciešams atslogot lielākos 

zarus, izzāģēt nokaltušos zarus. 
Nozāģēt senas zaru lūzuma vietas.

Nepieciešama vainaga sakopšana, vainaga pacelšana. Nepieciešama būtiska vainaga 
kopšana un lielo zaru atslogošana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 73
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335/5538 336/5539 337/5540 338/5541 339/5542
Acer platanoides Acer platanoides Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris

parastā kļava parastā kļava parastā priede parastā priede parastā priede 
↕: 18m ↕: 20m ↕: 5m ↕: 7m ↕: 6m
↔: 10m ↔: 15m ↔: 3m ↔: 4m ↔: 4m
Stumbra apkārtmērs: 1,60m Stumbra apkārtmērs: 2,67m Stumbra apkārtmērs: 0,31m Stumbra apkārtmērs: 0,41m Stumbra apkārtmērs: 0,28m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes, 2,5m 
augstumā sadalās divās asīs. Katrs 
no stumbriem attiecīgi 2 un 6m 
augstumā sadalās vēl divās asīs. 
Mehāniski bojājumi stumbra 
lejasdaļā. Veido četras galotnes. 
Vainagā daudz liela izmēra 
nokaltuši zari. Apbērtas un būtiski 
bojātas saknes. 

Viens stumbrs no zemes, 1m 
augstumā sadalās trīs asīs ar 
diametriem 0,35; 0,54; 0,51. 
Vainags plašs, ir sausi zari. Viena 
no asīm apzāģēta, atstājot 
stumbeni, kas nokaltis. Zāģētu zaru 
brūces, dobums. Aug uz neliela 
reljefa paaugstinājuma, netālu no 
asfaltēta laukuma.

Viens stumbrs no zemes. 2,5m 
augstumā stumbra deformācija - 
līkums. Izteikti vienpusējs vainags, 
vērsts R virzienā. A pusē nav 
zarojuma. Veido divas galotnes. 

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs, vērsts R virzienā. 

Viens stumbrs no zemes. Z 
virzienā izteikts spēcīgs sānzars. Ir 
zaru rīvēšanās. 

vērtīgs 6 vērtīgs 6 mazvērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga sakopšana - 
sauso zaru izzāģēšana. Atslogot 
zarus vainaga Z pusē. 

Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana. Izzāģēt konkurējošos 
zarus, kas savstarpēji rīvējas. 
Nozāģēt zara stumbeni. Apsvērt 
ārpus kopējā vainaga augošo zaru 
īsināšana.

Koka saglabāšana nav prioritāra. Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Izzāģēt spēcīgo sānzaru.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 74
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340/5543 341/5544 342/5545 343/5546 344/5547
Acer platanoides Tilia cordata Tilia cordata Acer platanoides Acer platanoides

parastā kļava parastā liepa parastā liepa parastā kļava parastā kļava
↕: 14m ↕: 21m ↕: 21m ↕: 20m ↕: 21m
↔: 5m ↔: 9m ↔: 8m ↔: 8m ↔: 12m
Stumbra apkārtmērs: 0,90m Stumbra apkārtmērs: 1,69m Stumbra apkārtmērs: 1,60m Stumbra apkārtmērs: 1,26m Stumbra apkārtmērs: 1,63m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, 2m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Savienojums stabils. Ļoti plaši 
mehāniski stumbra bojājumi, kas 
radīti ar traktortehniku. Vainagā 
lieli aplauzti zari. Viena no asīm 
zaudējusi galotni. Kokam zema 
estētiskā vērtība. 

Viens stumbrs no zemes. 1,5 un 
4m augstumā divi izteikti, izliekti 
skeletzari, kas iziet ārpus vainaga. 
Vienam no šiem skeletzariem ar 
diametru 18cm ir par 70% nokaltis 
un tam ir daudz sausu un aplūzušu 
zaru. Dzīvākajam skeletzaram 
dobums. Ir veikta neprofesionāla 
apzāģēšana.

9m augstumā veido izteiktas trīs 
galotnes. Nav stumbra bojājumu. 
Daļēji vienpusējs vainags, neliels 
zarojums A pusē. Vainags augstu 
pacelts  - pirmais skeletzars 6m 
augstumā, kas aplauzts un 
apzāģēts. Vainagā ir sausi, 
aplūzuši zari. Nedaudz apbērtas 
saknes.

Viens stumbrs no zemes, nedaudz 
sasvēries D virzienā. 2m augstumā 
sadalās divos stumbros. 
Savienojuma vietā ļoti minimāla 
plaisa. 0,15m augstumā stumbra 
bojājums (30x10cm) - atplēsta 
miza un koksne. ZA pusē ļoti 
skrajš vainags. Vainagā ir sausi 
zari. 

Viens stumbrs no zemes. 3m 
augstumā sadalās divās asīs. 2m 
augstumā izlūzis liels zars, 
izveidojot dobumu. Brūci mēģina 
aizaudzēt. Dobumā attīstās trupe. 
Zem dobuma līdz stumbra 
pamatnei veido reakcijas koksni. 
Vainagā maza izmēra sausi zari. 
Aug 2,5m attālumā no brauktuves. 

mazvērtīgs 5 mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 6
Ieteicama koka likvidācija. Nepieciešama vainaga sakopšana. 

Atslogot sānzarus vai nozāģēt. 
Jānovēro stāvokļa attīstība - 
sānzaru stabilitāte. 

Nepieciešama vainaga sakopšana. 
Izzāģēt pirmo skeletzaru (6m 
augstumā).

Saīsināt - atslogot tālāk atvirzītos 
zarus.

Nepieciešama vainaga sakopšana - 
sauso zaru izzāģēšana un vainaga 
neliela pacelšana. Atslogot tālāk 
atvirzītos zarus. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 75
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345/5548 346/5549 347/5550 348/5551 349/5552
Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides

parastā kļava parastā kļava parastā kļava parastā kļava parastā kļava
↕: 20m ↕: 21m ↕: 21m ↕: 19m ↕: 20m
↔: 10m ↔: 10m ↔: 12m ↔: 8m ↔: 10m
Stumbra apkārtmērs: 1,35m Stumbra apkārtmērs: 1,76m Stumbra apkārtmērs: 2,42m Stumbra apkārtmērs: 1,54m Stumbra apkārtmērs: 1,35m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, 3m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Novērojama stumbra vērpe. Vidēji 
plaši mehāniski stumbra bojājumi 
traktortehnikas darbības rezultātā - 
noplēsta miza un traumēta koksne. 
Zāģētu zaru brūces, aizaudzētas. 
Vainagā nedaudz sausi zari. Sakņu 
bojājumu nav.

6m augstumā sadalās trīs asīs. 
Izlūzis liels sānzars - izveidojies 
dobums, kurā attīstās trupe. Uz 
abām pusēm no dobuma 5m 
garumā audzē reakcijas koksni. 
Stumbra mizas bojājumi, 
traktortehnikas darbības rezultātā. 
Apbērta sakņu sistēma. Vainagā 
daudz sauso zaru.                             

Viens stumbrs no zemes, 1,2m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Savienojuma vietā dobumi, kur 
attīstās trupe. Zem dobuma audzē 
reakcijas koksni. Novērojams 
augšanas deficīts. Stumbram 
vietām atmirusi miza. Vainags 
plašs, ir sausi neliela izmēra zari. 

Viens stumbrs no zemes, 1,7m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Savienojums stabils. Plašs stumbra 
bojājums (40x10cm), ko aizaudzē. 
Slimo ar Rhytisma acerinum  - 
kļavu ritismu.

1,7m augstumā sadalās divās asīs, 
trešā ass izlūzusi. Lūzuma vieta 
aizaug, ir ieaugusi stieple. Šajā 
vietā izdzīts stresa zars, kā arī aug 
zāle un vībotnes. Novērojami sēņu 
augļķermeņi. savienojuma vietas 
līdz stumbra pamatnei audzē 
reakcijas koksni. Vainagā nedaudz 
sausu zaru; vainags blīvi zarots.

vērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 5 vērtīgs 5 vērtīgs 6
Nepieciešama vainaga sakopšana. 
Atslogot tālāk atvirzītos zarus. 

Nepieciešama vainaga sakopšana - 
izzāģēt sausos zarus.

Nepieciešama vainaga atslogošana. 
Ilgtermiņā jāizvērtē vainaga 
drošināšanas sistēma 
nepieciešamība.

Nepieciešama vainaga sakopšana. Nepieciešama vainaga sakopšana, 
vainaga retināšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 76
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350/5553 351/5554 352/5555 353/5556
Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides

parastā kļava parastā kļava parastā kļava parastā kļava
↕: 21m ↕: 23m ↕: 21m ↕: 19m
↔: 12m ↔: 15m ↔: 12m ↔: 7m
Stumbra apkārtmērs: 1,57m Stumbra apkārtmērs: 2,61m Stumbra apkārtmērs: 1,66m Stumbra apkārtmērs: 0,85m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens taisns stumbrs no zemes. 
Stumbrs bez bojājumiem. Nedaudz 
sausu zaru.

Viens stumbrs no zemes, 2m 
augstumā sadalās divās asīs. Plašs 
stumbra bojājums (30x50cm) 0,3m 
augstumā no zemes, aizaudzē. 
Norauta miza un bojāta koksne. 
Attīstās trupe. Mazāks mehānisks 
bojājums arī stumbra pretējā pusē, 
gandrīz aizaudzēts. Vainags 
simetrisks, ir sausi zari.

Viens stumbrs no zemes, 2,5m augstumā sadalās trīs asīs. No 
savienojuma vietas sāk veidoties plaisas, audzē reakcijas koksni. 
Stumbrs sasvēries par 10º R virzienā. Vairākās vietās stumbra 
bojājumi - nobrāzta miza. Uz skeletzariem novērojami sēņu 
augļķermeņi - liecina par trupes attīstību. Veido kopīgu vainagu ar 
blakus augošo kļavu Nr.5556. Vainagā daudz sausu zaru. Zari rīvējas 
ar blakus augošās kļavas zariem. Ar būvgružiem apbērtas saknes. 
Sakņu bojājumi rakšanas darbu rezultātā. Aug 15m attālumā no 
augstsprieguma līnijas.

Viens stumbrs no zemes, 5m 
augstumā sadalās divās asīs. Veido 
vienu izteiktu skeletzaru. Veido 
kopīgu vainagu ar blakus augošo 
kļavu Nr.5555. ir sausi zari. Sakņu 
bojājumi - apbērtas saknes, pretējā 
pusē bojātas saknes rakšanas 
rezultātā. Koks bēgošs no blakus 
augošās kļavas. 

ļoti vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 6 mazvērtīgs 5 mazvērtīgs 6
Nepieciešama vainaga sakopšana. Izzāģēt sausos zarus.  Ilgtermiņā 

jāizvērtē vainaga drošināšanas 
sistēma nepieciešamība.

Pieļaujama koka likvidācija, nākotnē nav perspektīvs bojājumu dēļ. Pieļaujama koka likvidācija, 
nākotnē nav perspektīvs bojājumu 
dēļ. 

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 77
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354/5557 355/5558 356/5559 357/5560 358/5561
Quercus robur Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

parastais ozols āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 6m ↕: 23m ↕: 20m ↕: 17m ↕: 14m
↔: 6m ↔: 10m ↔: 5m ↔: 5m ↔: 5m
Stumbra apkārtmērs: 0,35m Stumbra apkārtmērs: 1,79m Stumbra apkārtmērs: 0,72m Stumbra apkārtmērs: 0,66m Stumbra apkārtmērs: 0,31m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1
Viens taisns stumbrs no zemes. 
Veido daudz zemus zarus. Ir zari, 
kas aug no sakņu kakla. Vainags 
simetrisks. Aug 3,5m attālumā no 
betona sētas.

Viens stumbrs no zemes, sasvēries 
par 7º D virzienā. Vainags 
simetrisks, nedaudz kuplāks 
zarojums D virzienā. Veido divas 
galotnes. Aug 5m attālumā no 
betona sētas. Pie saknēm aug 
pūpolvītols un kļava. Z pusē 
augsnes uzbērums.

Viens stumbrs no zemes. Nav 
bojājumu. Vainags kopīgs ar 
blakus augošo bērzu Nr.5560. Aug 
bērzu grupā. 

Viens stumbrs no zemes. 60º leņķī 
noliekta galotne R virzienā. Viens 
no zariem attīstās kā galotne. 
Veido kopīgu vainagu ar blakus 
augošo bērzu Nr. 5559. Aug bērzu 
grupā. 

Viens stumbrs no zemes, sasvēries. 
Atmirusi viena no asīm. Izteikti 
vienpusējs vainags. 

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 6
Nepieciešama vainaga pacelšana. Izzāģēt pie saknēm augošo kļavu 

un pūpolvītolu. Nepieciešama 
vainaga retināšana, lai mazinātu 
vēja ietekmes slodzi. Reducēt 
mazāko no galotnēm. 

Nepieciešama vainaga pacelšana. Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Koku ieteicams likvidēt.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 78
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359/5562 360/5563 361/5564 362/5565 363/5566
Betula pendula Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris

āra bērzs parastā priede parastā priede parastā priede parastā priede 
↕: 15m ↕: 7m ↕: 6m ↕: 7m ↕: 7m
↔: 3m ↔: 4m ↔: 3m ↔: 5m ↔: 6m
Stumbra apkārtmērs: 0,41m Stumbra apkārtmērs: 0,47m Stumbra apkārtmērs: 0,38m Stumbra apkārtmērs: 0,41m Stumbra apkārtmērs: 0,66; 0,50m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, par 15º 
sasvēries DA virzienā. Vainags 
vienpusējs. Z pusē nav zarojuma.

Viens stumbrs no zemes, nedaudz 
sasvēries D virzienā. Saaudzis ar 
blakus augošā koka vainagu. 
Vainags vienpusējs - R pusē 
atmiruši zari.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
nedaudz vienpusējs, saaudzis ar 
blakus augošo priedi. 

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs. Nav zarojuma vainaga 
Z pusē. Ieaudzis blakus augošo 
priežu vainagā.  

Divi stumbri no zemes. Lielākais 
stumbrs deformēts 2m augstumā. 

vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 6
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana.

Pārstādīšanai nav derīgs. Pārstādīšanai nav derīgs. Pārstādīšanai nav derīgs.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 79
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364/5567 365/5568 366/5569 367/5570 368/5571
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris

parastā priede parastā priede parastā priede parastā priede parastā priede 
↕: 6m ↕: 15m ↕: 16m ↕: 6m ↕: 5m
↔: 5m ↔: 7m ↔: 8m ↔: 6m ↔: 2m
Stumbra apkārtmērs: 0,50m Stumbra apkārtmērs: 1,45m Stumbra apkārtmērs: 1,65m Stumbra apkārtmērs: 0,45m Stumbra apkārtmērs: 0,31m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
kupls. Aug 5m attālumā no 
betonētas brauktuves.

Viens stumbrs no zemes. 
Stumbram mehāniski bojājumi, uz 
stumbrs sēnes Phellinus pini 
augļķermenis - stumbrā pamazām 
attīstās gredzenveida trupe. Koks 
nav bīstams. Vainags saplacināts, 
vienpusējs. Būtiski bojātas saknes. 
Koks bioloģiski vecs.

Viens stumbrs no zemes, izliekts. 
Bojājumu nav. Vainags noapaļots. 
Nokareni zari. Atsevišķi nelieli 
nokaltuši zari. 

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. 

vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 5 izcils 7 vērtīgs 8 mazvērtīgs 6
Ilgtermiņā nepieciešama vainaga 
pacelšana.

Koks saglabājams. Jāveic aplauzto 
zaru un zaru stumbeņu apzāģēšana.

Nepieciešama vainaga retināšana, 
nokaltušo zaru izzāģēšana.

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama. 

Ilgtermiņā pieļaujama koka 
likvidācija, jo traucēs lielāko 
priežu augšanai.

A A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 80
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369/5572 370/5573 371/5574 372/5575 373/5576
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris

parastā priede parastā priede parastā priede parastā priede parastā priede 
↕: 5m ↕: 5m ↕: 10m ↕: 18m ↕: 19m
↔: 3m ↔: 4m ↔: 6m ↔: 6m ↔: 10m
Stumbra apkārtmērs: 0,34m Stumbra apkārtmērs: 0,40m Stumbra apkārtmērs: 0,74m Stumbra apkārtmērs: 2,08m Stumbra apkārtmērs: 1,59m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes. Veido 
divas galotnes.

Viens stumbrs no zemes, sasvēries. 
Stumbrs bojāts iebraucot ar 
tehniku.

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes, 2m 
augstumā "U" veidā sadalās divās 
asīs. Stumbrā slēpta trupe. Vainagā 
iekārta stieple. Pie stumbra 
pamatnes izzāģētas kļavas. 
Nebūtiski sakņu bojājumi. Koks 
nav bīstams. Bioloģiski vecs koks, 
aptuvenais vecums - 100gadi. 

Viens stumbrs no zemes. 
Stumbram pie pamatnes kreves 
miza. Ir nebūtiski aizaugoši mizas 
bojājumi. Aizdomas par 
aizsargājamas vaboles Notarina 
punctata  klātbūtni. Bioloģiski 
vecs koks, aptuvenais vecums - 
100gadi. 

vērtīgs 6 mazvērtīgs 5 vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 7 izcils 8
Izzāģēt konkurējošo galotni. Pieļaujama koka likvidācija. Nepieciešama sauso zaru 

izzāģēšana, neliela vainaga 
pacelšana.

Izņemt iekārto stiepli, izzāģēt zaru 
stumbeņus. 

Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami.

A A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 81
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374/5577 375/5578 376/5579 377/5580 378/5581
Betula pendula Malus domestica Acer platanoides Malus domestica Malus domestica

āra bērzs mājas ābele parastā kļava mājas ābele mājas ābele
↕: 20m ↕: 8m ↕: 21m ↕: 10m ↕: 10m
↔: 6m ↔: 6m ↔: 14m ↔: 8m ↔: 5m
Stumbra apkārtmērs: 0,69m Stumbra apkārtmērs: 1,12m Stumbra apkārtmērs: 0,94; 1,24; 

1,65m
Stumbra apkārtmērs: 1,13m Stumbra apkārtmērs: 0,86m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4
Viens stumbrs no zemes. 2,5m 
augstumā D pusē uz stumbra plašs 
mizas bojājums. Būtisks bojājums 
pie stumbra pamatnes ar atlauztām 
koka šķēpelēm. Bojātas saknes, 
veicot grunts planēšanas darbus.

Viens stumbrs no zemes. Stumbrs 
dobumains, izliekts. Pamatvainags 
nolūzis. Koks stipri bojāts. Ābeles 
sēklaudzis, āboli sīki, nav pārtikā 
izmantojami.

Pie stumbra pamatnes sadalās trīs 
stumbros.

Viens stumbrs no zemes, sasvēries 
45º leņķī D virzienā. Daudz sausu 
zaru. Āboli sīki, nav pārtikā 
izmantojami.

Viens stumbrs no zemes. Veido 
daudz stresa zarus. Ir zāģētu zaru 
brūces. Ābeles sēklaudzis, āboli 
sīki, nav pārtikā izmantojami.

mazvērtīgs 4 vērtīgs 5 ļoti vērtīgs 8 vērtīgs 7 vērtīgs 5
Saglabāt blakus augošo mazo 
priedi.

Koks vērtīgs, ja tiek veikta vainaga 
sakopšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana. 

Koks saglabājams, ja tiek 
saglabāta blakus augošā kļava. 
Nepieciešama sauso zaru 
izzāģēšana, neliela vainaga 
pacelšana un retināšana.

Koks vērtīgs, ja tiek veikta vainaga 
sakopšana.

EEA A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 82
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379/5582 380/5583 381/5584 382/5585 383/5586
Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Pinus sylvestris Acer platanoides

parastā kļava parastā kļava parastā kļava parastā priede parastā kļava
↕: 20m ↕: 21m ↕: 20m ↕: 22m ↕: 20m
↔: 6m ↔: 15m ↔: 10m ↔: 8m ↔: 7m
Stumbra apkārtmērs: 0,99m Stumbra apkārtmērs: 1,85; 1,29m Stumbra apkārtmērs: 1,95m Stumbra apkārtmērs: 1,92m Stumbra apkārtmērs: 1,48m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes. Stumbrā 
slēpts dobums, kurā attīstās trupe. 
Nebūtiski sakņu bojājumi. Traucē 
blakus augošā koka attīstībai.

Pie pamatnes "V" veidā sadalās 
divos stumbros. Koks nav bīstams. 
Sakņu zonā iedzīti metāla stieņi. 
Nebūtiski sakņu bojājumi augsnes 
stumšanas rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. Stumbrā 
pie pamatnes attīstās trupe. Ir 
sakņu sistēmas bojājumi. Aug 
nelielā reljefa pacēlumā.

Viens stumbrs no zemes. Kokam 
būtiski bojājumi - pie pamatnes 
liela izlauzta zara rēta, kurā attīstās 
trupe. Novērojami aizsargājamas 
vaboles Notarina punctata  radīti 
sasveķojumi. Vainagā palielināta 
defoliācija. Nebūtiski sakņu 
bojājumi. Bioloģiski vecs koks.

Viens stumbrs no zemes, sasvēries 
DA virzienā 8º leņķī. Nebūtiski 
sakņu bojājumi, planējot augsni.

mazvērtīgs 5 izcils 8 ļoti vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 4 vērtīgs 7
Koks likvidējams. Kopšanas pasākumi nav 

nepieciešami.
Nepieciešams izzāģēt sausos zarus. Koks nav bīstams, saglabājams. 

Nepieciešams izzāģēt sausos zarus.
Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami.

A E

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 83
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384/5587 385/5588 386/5589 387/5590
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris

parastā priede parastā priede parastā priede parastā priede 
↕: 21m ↕: 6m ↕: 8m ↕: 7m
↔: 10m ↔: 2m ↔: 2m ↔: 3m
Stumbra apkārtmērs: 2,08m Stumbra apkārtmērs: 0,40m Stumbra apkārtmērs: 0,49m Stumbra apkārtmērs: 0,46m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes, 2,5m augstumā "U" veidā sadalās trīs 
žuburotās asīs. Stumbrā vairākās vietās sadzītas naglas, pienaglots 
dēlis. Ap zaru apvīta resna metāla stieple. Neizteiktas aizsargājamas 
vaboles Notarina punctata pazīmes.  Vainagā ļoti daudz sauso zaru. 
Nebūtiski sakņu bojājumi, radušies augsnes planēšanas rezultātā. 
Bioloģisko vecs koks.

Viens stumbrs no zemes. Koks aug 
nomākts. 2m attālumā ZA virzienā 
divi būtiski bojāti bērzi, kas 
likvidējami.

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
daudz sausu zaru un izteikta 
defoliācija.

Viens stumbrs no zemes.

ļoti vērtīgs 5 vērtīgs 5 vērtīgs 6 vērtīgs 6
Nepieciešama sauso zaru izzāģēšana. Kopšanas pasākumi nav 

nepieciešami.
Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami.

Koks saglabājams.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 84
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388/5591 389/5592 390/5593 391/5594 392/5595
Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Pinus sylvestris Pinus sylvestris

parastā kļava parastā kļava parastā kļava parastā priede parastā priede 
↕: 18m ↕: 19m ↕: 18m ↕: 6m ↕: 7m
↔: 12m ↔: 8m ↔: 10m ↔: 2m ↔: 4m
Stumbra apkārtmērs: 0,79; 
0,79;1,07;0,60;1,00;1,04m

Stumbra apkārtmērs: 0,92m Stumbra apkārtmērs: 0,78; 0,90; 
0,95m

Stumbra apkārtmērs: 0,36m Stumbra apkārtmērs: 0,40m

Vitalitāte: V5 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V90 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Koks ar sešiem stumbriem no 
pamatnes. Stumbrs ar apkārtmēru 
1,04m ir nokaltis. Slimo ar 
Rhytisma acerinum  - kļavu 
ritismu.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
nedaudz vienpusējs. Atvases pie 
stumbra pamatnes. Aug uz reljefa 
paaugstinājuma.

Pie pamatnes sadalās trīs stumbros. 
Slimo ar Rhytisma acerinum  - 
kļavu ritismu. Nebūtiski sakņu 
bojājumi. Aug uz neliela reljefa 
paaugstinājuma.

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. 

vērtīgs 6 ļoti vērtīgs 8 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Koks saglabājams. Nepieciešama 
vainaga pacelšana, retināšana un 
sauso zaru izzāģēšana. Nokaltušais 
stumbrs relatīvi bīstams*, stumbrs 
likvidējams.

Koks saglabājams. Nepieciešama 
vainaga pacelšana.

Nepieciešama vainaga pacelšana. Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami.

Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 85
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393/5596 394/5597 395/5598 396/5599 397/5600
Pinus sylvestris Acer platanoides Pinus sylvestris Pinus sylvestris Acer platanoides

parastā priede parastā kļava parastā priede parastā priede parastā kļava
↕: 7m ↕: 19m ↕: 12m ↕: 17m ↕: 15m
↔: 2m ↔: 8m ↔: 6m ↔: 8m ↔: 6m
Stumbra apkārtmērs: 0,36m Stumbra apkārtmērs: 1,01m Stumbra apkārtmērs: 1,27m Stumbra apkārtmērs: 1,21m Stumbra apkārtmērs: 0,67m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Koks 
nedaudz nomākts.

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Koks ļoti 
nomākts, ar ļoti izteiktu 
defoliāciju. Vainagā maz sauso 
zaru.

Viens stumbrs no zemes. Koks 
novājināts, daudz sausu skuju. 
Bioloģiski vecs koks.

Viens stumbrs no zemes. 

vērtīgs 6 ļoti vērtīgs 8 mazvērtīgs 3 vērtīgs 5 mazvērtīgs 6
Jāizzāģē blakus augošās, 
konkurējošās priedītes.

Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami.

Pieļaujama koka likvidācija. Koks saglabājams. Jāveic sauso 
zaru izzāģēšana.

Vēlama koka likvidācija, lai dotu 
gaismu saglabājamo priežu grupai.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 86
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398/5601 399/5602 400/5603 401/5604 402/5605
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Acer platanoides Betula pendula Betula pendula

parastā priede parastā priede parastā kļava āra bērzs āra bērzs
↕: 18m ↕: 12m ↕: 20m ↕: 11m ↕: 9m
↔: 8m ↔: 4m ↔: 8m ↔: 4m ↔: 3m
Stumbra apkārtmērs: 1,61m Stumbra apkārtmērs: 1,20m Stumbra apkārtmērs: 1,52m Stumbra apkārtmērs: 0,41 m Stumbra apkārtmērs: 0,35m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes, 3m 
augstumā žuburoti sadalās četros 
stumbros. Nebūtiski mehāniski 
stumbra bojājumi. Daudz sauso 
zaru. Nedaudz uzbērta grunts uz 
sakņu sistēmas.

Viens stumbrs no zemes. 2m 
augstumā stumbrā sadzītas metāla 
tapas. Bioloģiski vecs koks. Koks 
būtiski novājināts, maz dzīvo zaru 
un zaļās masas. 

Viens stumbrs no zemes, 1m 
augstumā "V" veidā sadalās divās 
asīs. Ilgtermiņā koks relatīvi 
bīstams*. Viens no stumbriem 
stipri bojāts, aizaugošā rētā attīstās 
trupe. Daudz žņaudzošās saknes. Ir 
sakņu bojājumi. 

Viens stumbrs no zemes, slīps DA 
virzienā. 1m augstumā stumbrs 
izliecies. Zemi, nokaltuši zari. Ļoti 
vienpusējs vainags, R pusē nav 
zarojuma. Ļoti atsegta, virspusēja 
sakņu sistēma. Aug uz betona 
plāksnēm. 

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs, ZR pusē nav zarojums. 
Aug uz betona plāksnēm.

vērtīgs 5 vērtīgs 4 mazvērtīgs 5 mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 6
Jāveic sauso zaru izzāģēšana. Jāveic sauso zaru izzāģēšana. Pieļaujama koka likvidācija. Pieļaujama koka likvidācija. Pieļaujama koka likvidācija. 

A A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 87
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403/5606 404/5607 405/5608 406/5609 407/5610
Betula pendula Betula pendula Acer platanoides Betula pendula Pinus sylvestris

āra bērzs āra bērzs parastā kļava āra bērzs parastā priede 
↕: 11m ↕: 11m ↕: 9m ↕: 9m ↕: 7m
↔: 5m ↔: 5m ↔: 6m ↔: 4m ↔: 5m
Stumbra apkārtmērs: 0,44m Stumbra apkārtmērs: 0,44m Stumbra apkārtmērs: 0,38m Stumbra apkārtmērs: 0,38m Stumbra apkārtmērs: 0,38m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes. Nedaudz 
atsegtas, virspusējas saknes. 
Vainags simetrisks, zemu zarojas. 
Aug uz betona plāksnēm.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
simetrisks. Aug uz betona 
plāksnēm.

Viens stumbrs no zemes. Plašs 
stumbra bojājums.

Viens stumbrs no zemes, nedaudz 
sasvēries D virzienā. Aug uz 
betona plāksnēm.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
skrajš. Aug uz betona plāksnēm.

mazvērtīgs 7 mazvērtīgs 7 mazvērtīgs 5 mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 6
Ja koks tiek saglabāts, jāveic 
vainaga pacelšana. 

Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Pārstādīšanai nav derīgs.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 88
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408/5611 409/5612 410/5613 411/5614 412/5615
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Acer platanoides

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs parastā kļava
↕: 7m ↕: 11m ↕: 7m ↕: 8m ↕: 9m
↔: 2m ↔: 6m ↔: 2m ↔: 3m ↔: 5m
Stumbra apkārtmērs: 0,25m Stumbra apkārtmērs: 0,57; 0,35m Stumbra apkārtmērs: 0,22m Stumbra apkārtmērs: 0,31m Stumbra apkārtmērs: 0,44m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes. Aug uz 
betona plāksnēm.

Divi stumbri no sakņu kakla. 
Vainags lejasdaļā kupls, augšējā 
daļā skrajš. Aug uz betona 
plāksnēm.

Viens stumbrs no zemes. Aug uz 
betona plāksnēm.

Viens stumbrs no zemes. Aug uz 
betona plāksnēm.

Viens stumbrs no zemes, 1,5m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Savienojuma vietā veidojas plaisa. 
Plašs stumbra bojājums. Vainags 
skrajš. Aug uz grāvja malas.

mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 7 mazvērtīgs 7 mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 6
Pārstādīšanai nav derīgs. Pārstādīšanai nav derīgs. Pārstādīšanai nav derīgs. Pārstādīšanai nav derīgs. Koks likvidējams.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 89
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413/5616 414/5617 415/5618 416/5619 417/5620
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Betula pendula Acer platanoides

parastā priede parastā priede parastā priede āra bērzs parastā kļava
↕: 8m ↕: 9m ↕: 5m ↕: 7m ↕: 14m
↔: 4m ↔: 5m ↔: 4m ↔: 5m ↔: 8m
Stumbra apkārtmērs: 0,35m Stumbra apkārtmērs: 0,57m Stumbra apkārtmērs: 0,25m Stumbra apkārtmērs: 0,39m Stumbra apkārtmērs: 0,85m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
skrajš. Aug grāvī.

Viens stumbrs no zemes. Kokam 
nav galotnes, galotni veido 
skeletzars. Aug grāvī. 

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
skrajš, vienpusējs, bēgošs no 
blakus augošā bērza. Aug uz 
betona plāksnēm.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
simetrisks. Aug uz betona 
plāksnēm.

Viens stumbrs no zemes. Nav 
būtisku stumbra bojājumu. Vainags 
plaši zarots. Zemes darbu rezultātā 
bojātas saknes. Aug grāvja malā.

mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 7 vērtīgs 7
Koka saglabāšana problemātiska. Koka saglabāšana problemātiska. Pārstādīšanai nav derīgs. Pārstādīšanai lielā izmēra dēļ nav 

derīgs.
Nepieciešama vainaga pacelšana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 90



N
.P

.K
A

pr
ak

st
s

A
tt
ēl

s
Ie

te
ik

um
i

N
os

au
ku

m
s u

n 
pa

m
at

rā
dī

tā
ji

418/5621 419/5622 420/5623 421/5624 422/5625
Betula pendula Pinus sylvestris Pinus sylvestris Quercus robur Pinus sylvestris

āra bērzs parastā priede parastā priede parastais ozols parastā priede 
↕: 13m ↕: 6m ↕: 6m ↕: 8m ↕: 12 m
↔: 6m ↔: 4 m ↔: 3m ↔: 6m ↔: 5 m
Stumbra apkārtmērs: 0,41; 0,39; 
0,36m

Stumbra apkārtmērs: 0,37m Stumbra apkārtmērs: 0,37m Stumbra apkārtmērs: 0,42; 0,24 m Stumbra apkārtmērs: 0,81m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
0,10m augstumā sadalās trīs 
stumbros. Vainags simetrisks, 
zems. Aug 4m attālumā no grāvja.

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Galotne 
gājusi bojā. Vainagā daži lūzuši 
zari. 

Divi stumbri no zemes, mazākajam 
stumbram nenozīmīgi bojājumi. 
Veidojas divas galotnes. 

Viens stumbrs no zemes. 
Harmonisks, labi veidots vainags.  
Koks aug grāvī. 

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga pacelšana. Būs nepieciešama vainaga 

pacelšana. 
Būs nepieciešama vainaga 
pacelšana, potenciālo galotņu 
redukcija. 

Nepieciešama vainaga sakopšana, 
galotņu redukcija. 

Veicot jebkādas rekonstruktīvas 
darbības ar grāvi, koka 
saglabāšana nebūs iespējama. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 91
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423/5626 424/5627 425/5628 426/5629 427/5630
Betula pendula Pinus sylvestris Acer platanoides Acer platanoides Betula pendula

āra bērzs parastā priede parastā kļava parastā kļava āra bērzs
↕: 13m ↕: 21 m ↕: 17 m ↕: 15m ↕: 16 m
↔: 4m ↔: 10 m ↔: 9 m ↔: 4 m ↔: 3 m
Stumbra apkārtmērs: 0,41 m Stumbra apkārtmērs: 1,85m Stumbra apkārtmērs: 0,74m Stumbra apkārtmērs: 0,48m Stumbra apkārtmērs: 0,45m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Koks 
sasvēries par 45 o D virzienā. Plašs 
stumbra bojājums. Vienpusējs 
vainags. 

Viens stumbrs no zemes. Koks 3 
un 4 m augstumā žuburoti sadalās 
4 stumbros. Vainagā aug neliela 
izmēra ozols, ozola mizas sēnes.

Viens stumbrs no zemes. Nestabila 
vainaga struktūra. Divu metru 
augstumā sadalās 3 stumbros. 

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes.

mazvērtīgs 5 izcils 7 mazvērtīgs 5 vērtīgs 6 vērtīgs 7
Pieļaujama koka nozāģēšana. Koku vainaga 5m perimetrā 

jāizzāģē lapu koki. Jāizzāģē sausie 
zari.

Pieļaujama koku likvidēšana. Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Ieteicama koka likvidēšana, lai 
nenoēnotu blakus augošo priedi.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 92
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428/5631 429/5632 430/5633 431/5634 432/5635
Betula pendula Acer platanoides Acer negundo Betula pubescens Acer platanoides

āra bērzs parastā kļava ošlapu kļava purva bērzs parastā kļava
↕: 17 m ↕: 16 m ↕: 20 m ↕: 19 m ↕: 14 m
↔: 2 m ↔: 6 m ↔: 4 m ↔: 4 m ↔: 4 m
Stumbra apkārtmērs: 0,55m Stumbra apkārtmērs: 0,50; 0,40m Stumbra apkārtmērs: 0,65; 0,43; 

0,29m
Stumbra apkārtmērs: 0,54; 0,38m Stumbra apkārtmērs: 0,40m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes. Stumbrā 
bojājumi. 

Divi stumbri, saauguši "V" veidā, 
savienojums nav stabils. 
Savienojuma vietā ieaugušas 
dzeloņstieples. Plaši stumbra un 
mizas bojājumi. 

Trīs stumbri no pamatnes. Pie pamatnes sadalās 2 stumbros. 
Viens stumbrs izliekts - izspējama 
stumbra izgāšanās snieglauzēs.

Viens stumbrs no zemes.

mazvērtīgs 5 mazvērtīgs 3 mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 6 vērtīgs 7
Ieteicama koka likvidēšana, lai 
nenoēnotu blakus augošo priedi.

Ieteicama koka likvidēšana, lai 
nenoēnotu blakus augošo priedi.

Ieteicama koka likvidēšana, lai 
nenoēnotu blakus augošo priedi.

Ieteicama koka likvidēšana. 2 m attālumā augošā kļava 
likvidējama, lai samazinātu 
konkurenci.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 93



N
.P

.K
A

pr
ak

st
s

A
tt
ēl

s
Ie

te
ik

um
i

N
os

au
ku

m
s u

n 
pa

m
at

rā
dī

tā
ji

433/5636 434/5637 435/5638 436/5639 437/5640
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Betula pendula Betula pendula Betula pendula

parastā priede parastā priede āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 22 m ↕: 16 m ↕: 21 m ↕: 12 m ↕: 23m
↔: 7 m ↔: 10 m ↔: 10 m ↔: 4 m ↔: 10m
Stumbra apkārtmērs: 1,57m Stumbra apkārtmērs: 1,55; 1,39m Stumbra apkārtmērs: 1.53m Stumbra apkārtmērs: 0,48m Stumbra apkārtmērs: 1,70; 1,56; 

1,03m
Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes. 
Bioloģiski vecs koks. Daudz sauso 
zaru. Stumbrs un sakņu sistēma 
apbērta par 0,50m. Ir nebūtiski 
sakņu bojājumi.

Viens stumbrs no zemes, 0,5m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Stumbrs, kurš atrodas DA virzienā 
stipri bojāts, vērpes veida plaisa. 
Stumbrā dobums, kuru apdzīvo 
melnās skudras. Viens no 
stumbriem būtiski bojāts un ir 
bīstams*. 

Pie pamatnes aug vēl viens 
stumbrs ar apkārtmēru 0,46 m. Pie 
koka stumbra pamatnes atrodas 
ligzda. Stumbra apakšējā daļa 
paresnināta - attīstās trupe. Koks 
bīstams*, jo pārsniedz vidējo koku 
augstumu.

Viens stumbrs no zemes. Kokam ir 
nebūtiski mizas bojājumi.

Pie pamatnes saauguši trīs stumbri. 

ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 5 vērtīgs 5 vērtīgs 5 vērtīgs 7
Atrakt apbērtās saknes un stumbru. Stumbru, kurš vērsts DA virzienā 

jālikvidē, mazvērtīgs FSN - 3. 
Ilgtermiņā saglabāt nebūs 
iespējams (~ 15 gadi).

Ieteicama vainaga samazināšana. Blakus aug mazvērtīgs bērzs, kuru 
ieteicams likvidēt.

Koks saglabājams. Nepieciešama 
neliela vainaga retināšana un sauso 
zaru izzāģēšana. 

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 94
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438/5641 439/5642 440/5643 441/5644 442/5645
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 18m ↕: 18m ↕: 17m ↕: 18m ↕: 17 m
↔: 2m ↔: 4m ↔: 5m ↔: 4m ↔: 2 m
Stumbra apkārtmērs: 0,48m Stumbra apkārtmērs: 0,65m Stumbra apkārtmērs: 0,40m Stumbra apkārtmērs: 0,55m Stumbra apkārtmērs: 0,38m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V141 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, nedaudz 
sasvēries. Sakņu bojājumi 
teritorijas rekultivācijas rezultātā. 
Vainags vienpusējs. 

Viens stumbrs no zemes. Pie pamatnes saauguši divi 
stumbri.

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes.

vērtīgs 6 vērtīgs 7 mazvērtīgs 6 vērtīgs 8 vērtīgs 7
Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Ainavas kopšanas nolūkos koks 
likvidējams.

Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 95
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443/5646 444/5647 445/5648 446/5649 447/5650
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Acer platanoides Acer platanoides

parastā priede parastā priede parastā priede parastā kļava parastā kļava
↕: 21 m ↕: 19 m ↕: 21 m ↕: 18 m ↕: 18 m
↔: 10 m ↔: 6 m ↔: 10 m ↔: 4 m ↔: 4 m
Stumbra apkārtmērs: 2,18m Stumbra apkārtmērs: 1,28m Stumbra apkārtmērs: 1,86m Stumbra apkārtmērs: 0,48m Stumbra apkārtmērs: 0,40m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Slotveida 
vainags. Īpatnēji saauguši zari.  
Stumbrā nebūtisks, aizaugošs 
bojājums. Nedaudz apbērtas 
saknes.

Viens stumbrs no zemes. Koks ar 
samazinātu defoliāciju. Ļoti daudz 
sauso zaru. Pie stumbra pamatnes 
plašs, sasveķojies,  mehānisks 
bojājums.

Viens stumbrs no zemes, sasvēries, 
par 5 grādiem, nav bīstams. 
Vainagā sausie zari.  Pie sakņu 
kakla nozāģēti celmi.

Viens taisns stumbrs no zemes. 
Koks ar mehāniskiem bojājumiem, 
kuri aizaug. 

Viens stumbrs no zemes, stipri 
bojāts, kropls. Koku intensīvi 
apdzīvo melnās skudras.

izcils 7 vērtīgs 5 ļoti vērtīgs 6 vērtīgs 6 mazvērtīgs 3
Jāizzāģē sausie zari un iekāries, 
aizlūzušais zars.

Nepieciešama vainaga sakopšana. Izzāģēt sausos zarus. Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Koks likvidējams.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 96
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448/5651 449/5652 450/5653 451/5654 452/5655
Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides

parastā kļava parastā kļava parastā kļava parastā kļava parastā kļava
↕: 16m ↕: 14 m ↕: 18 m ↕: 18 m ↕: 15 m
↔: 6 m ↔: 4 m ↔: 4 m ↔: 4 m ↔: 2 m
Stumbra apkārtmērs: 0,67m Stumbra apkārtmērs: 0,42; 0,24; 

0,06m
Stumbra apkārtmērs: 0,49m Stumbra apkārtmērs: 0,49m Stumbra apkārtmērs: 0,28m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V4
Viens stumbrs no zemes. Pie 
stumbra pamatnes un uz stumbra 
mehāniski bojājumi. Bojājumi uz 
stumbra aizaugoši.

Trīs stumbri no stumbra pamatnes. Viens stumbrs no zemes. Koku 
cauraugušas dzeloņstieples. 

Viens stumbrs no zemes. Koku 
cauraugušas dzeloņstieples. 

Viens stumbrs no zemes. Nestabils 
koks ar plašiem stumbru bojājumi.

vērtīgs 6 mazvērtīgs 5 vērtīgs 6 vērtīgs 6 mazvērtīgs 3
Nepieciešama galotņu redukcija. Ieteicama koka likvidācija. Kopšanas pasākumi nav 

nepieciešami. 
Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Ieteicama koka likvidācija.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 97
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453/5656 454/5657 455/5658 456/5659 457/5660
Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides

parastā kļava parastā kļava parastā kļava parastā kļava parastā kļava
↕: 19 m ↕: 19 m ↕: 17 m ↕: 18 m ↕: 15m
↔: 6 m ↔: 6 m ↔: 2 m ↔: 4 m ↔: 4 m
Stumbra apkārtmērs: 0,58m Stumbra apkārtmērs: 0,58m Stumbra apkārtmērs: 0,31m Stumbra apkārtmērs: 0,53m Stumbra apkārtmērs: 0,42m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes, sasvēries 
par 53º DA virzienā. Vainags 
vienpusējs. Pie pamatnes 2 
atsevišķi augoši stumbri, kuri ir 
likvidējami. 

Viens stumbrs no zemes. Nebūtiski 
stumbra bojājumi.

Viens stumbrs no zemes. Plaši 
stumbra bojājumi. Koks nomākts 
un nestabils.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs, vērsts DR virzienā. 

Viens stumbrs no zemes.

vērtīgs 6 vērtīgs 6 mazvērtīgs 3 vērtīgs 6 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga pacelšana. Ilgtermiņā jāizvērtē blakus augošo 

stumbru perspektīvas.
Ieteicama koka likvidācija. Kopšanas pasākumi nav 

nepieciešami. 
Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 98
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458/5661 459/5662 460/5663 461/5664 462/5665
Acer platanoides Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris

parastā kļava parastā priede parastā priede parastā priede parastā priede 
↕: 18 m ↕: 19 m ↕: 20m ↕: 21 m ↕: 20 m
↔: 6 m ↔: 6 m ↔: 6 m ↔: 4 m ↔: 6 m
Stumbra apkārtmērs: 0,57m Stumbra apkārtmērs: 1,55 m Stumbra apkārtmērs: 1,33m Stumbra apkārtmērs: 1,14m Stumbra apkārtmērs: 1,46m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
sasvēries. Būtiski mehāniski 
(tehnikas) bojājumi pie pamatnes. 
Koks relatīvi bīstams *. 

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
daudz nokaltuši zari. D pusē 
saknēm smilts uzbērums.

Viens stumbrs no zemes, 3m 
augstumā "U" veidā sadalās divās 
asīs. Vainags saplacināts.

Viens stumbrs no zemes. Koks 
nedaudz iespiests. Vainaga 
apakšējā daļā daudz sausu zaru.

Viens stumbrs no zemes, par 10º 
sasvēries A virzienā. Stumbrā 
nebūtisks, mehānisks bojājums.

mazvērtīgs 3 vērtīgs 5 ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 6 ļoti vērtīgs 7
Ieteicama koka likvidācija. Vainagā jāsakopj sausie zari. Vainagā jāsakopj sausie zari. Vainagā jāsakopj sausie zari. Vainagā jāsakopj sausie zari.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 99
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463/5666 464/5667 465/5668 466/5669 467/5670
Padus avium Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Acer platanoides

parastā ieva parastā priede parastā priede parastā priede parastā kļava
↕: 15m ↕: 16 m ↕: 17 m ↕: 16 m ↕: 20 m
↔: 12m ↔: 6 m ↔: 10 m ↔: 8 m ↔: 6 m
Stumbra apkārtmērs: 0,89; 1,11m Stumbra apkārtmērs: 1,37 m Stumbra apkārtmērs: 1,81m Stumbra apkārtmērs: 1,46m Stumbra apkārtmērs: 0,80m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3
Trīs pie pamatnes saauguši 
stumbri, no kuriem viens nozāģēts. 
Stumbri nedaudz nestabili, ir 
mehāniski bojājumi.

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
daudz sauso zaru, aprakta sakņu 
sistēma.

Viens stumbrs no zemes. Sakņu 
zona DR virzienā apbērta ar 
uzstumtajām smiltīm.

Viens stumbrs no zemes. Ļoti plaši 
aizauguši mizas bojājumi. Stumbrā 
pie pamatnes attīstās trupe.

Koks pie pamatnes saaudzis kopā 
ar parasto priedi. 

vērtīgs 5 vērtīgs 5 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 8
Nepieciešama vainaga kopšana - 
vainaga pacelšana. Ieteicams 
uzstādīt 2 punktu, 4t vainaga 
drošināšanas sistēmu.

Nepieciešams izzāģēt sausos zarus. 4 - 5 m attālumā no stumbra 
jānostumj grunts. Nepieciešama 
sauso zaru izzāģēšana.

Nepieciešama sauso zaru 
apzāģēšana.

Nepieciešama vainaga pacelšana. 
Ieteicama dubulto galotņu 
reducēšana.

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 100
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468/5671 469/5672 470/5673 471/5674 472/5675
Pinus sylvestris Acer platanoides Betula pendula Pinus sylvestris Picea abies

parastā priede parastā kļava āra bērzs parastā priede parastā egle
↕: 18 m ↕: 16 m ↕: 23 m ↕: 21 m ↕: 23m
↔: 10 m ↔: 6 m ↔: 10 m ↔: 6 m ↔: 6m
Stumbra apkārtmērs: 1.55m Stumbra apkārtmērs: 0.42m Stumbra apkārtmērs: 1.55m Stumbra apkārtmērs: 1.43m Stumbra apkārtmērs: 1,19m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V171 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes. Uz 
augsnes novērojami priežu piepju 
augļu ķermeņi. Trupe attīstās uz 
koku saknēm. Vainaga 
dehromācija. 

Viens stumbrs no zemes. Vainaga 
dehromācija. Ieaugusi parastās 
priedes vainagā.

Viens stumbrs no zemes. Pie 
stumbra pamatnes neliels augšanas 
deficīts, pamazām attīstās trupe. 
Pie stumbra pamatnes aug vēl 
viens koks ar stumbra apkārtmēru -
0,72 m.

Viens stumbrs no zemes,  sasvēries 
DA virzienā par 5 grādiem. Uz 
stumbra augšanas deficīta pazīmes, 
attīstās gredzenveida trupe. Ap 
sakni apaudzis parastais pīlādzis. 
D pusē priede sasveķojusi stumbra 
mehānisku audu plīšanas rezultātā, 
kuru izraisījusi trupe. 

Viens stumbrs no zemes. Vainaga 
apakšējā daļā izgriezti zari. Pastāv 
iespēja, ka kokus apdzīvo pūces.

vērtīgs 6 mazvērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 5 vērtīgs 7
Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Ieteicama koka likvidācija. Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Nepieciešama bīstamo sauso zaru* 
izzāģēšana.

Koku grupa saglabājama. Izzāģēt 
sausos zarus. Nav pieļaujama 
reljefa paaugstināšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 101
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473/5676 474/5677 475/5678 476/5679 477/5680
Picea abies Picea abies Picea abies Picea abies Picea abies

parastā egle parastā egle parastā egle parastā egle parastā egle
↕: 20m ↕: 24m ↕: 24m ↕: 24m ↕: 12m
↔: 2m ↔: 6m ↔: 5m ↔: 5m ↔: 3 m
Stumbra apkārtmērs: 0,59m Stumbra apkārtmērs: 1,05m Stumbra apkārtmērs: 0,97m Stumbra apkārtmērs: 1,01m Stumbra apkārtmērs: 0,43m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
iespiests starp blakus augošajiem 
kokiem, nomākts.

Viens stumbrs no zemes. Veido 
kopīgu vainagu ar kokiem Nr.5678 
un 5679.

Viens stumbrs no zemes. 2m 
augstumā stumbra paresninājums, 
kas liecina par izlauztu galotni. 
Vainags iespiests, izteikti 
vienpusējs A virzienā. Veido 
kopīgu vainagu ar kokiem Nr.5677 
un 5679.

Viens stumbrs no zemes. 1,5m 
augstumā mehāniski bojājumi - 
sveķu tecināšanas vietas. Veido 
kopīgu vainagu ar kokiem Nr.5677 
un 5678.

Viens stumbrs no zemes. Aug egļu 
grupas vidū, kur nepietiekama 
izgaismojuma rezultātā, būtiski 
atpaliek augšanā.

mazvērtīgs 3 vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 6 mazvērtīgs 3
Pieļaujama koka likvidācija. Koku 
likvidējot netiks ietekmēta kopējā 
egļu grupas stabilitāte. 

Koku grupa saglabājama. Izzāģēt 
sausos zarus. Nav pieļaujama 
reljefa paaugstināšana.

Koku grupa saglabājama. Izzāģēt 
sausos zarus. Nav pieļaujama 
reljefa paaugstināšana.

Koku grupa saglabājama. Izzāģēt 
sausos zarus. Nav pieļaujama 
reljefa paaugstināšana.

Koks likvidējams.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 102
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478/5681 479/5682 480/5683 481/5684 482/5685
Acer platanoides Picea abies Padus avium Acer platanoides Pinus sylvestris

parastā kļava parastā egle parastā ieva parastā kļava parastā priede 
↕: 24m ↕: 11m ↕: 15m ↕: 19 m ↕: 14 m
↔: 15m ↔: 4m ↔: 15m ↔: 8 m ↔: 6 m
Stumbra apkārtmērs: 2,26m Stumbra apkārtmērs: 0,39m Stumbra apkārtmērs: 0,48, 0,89; 

0,71; 0,71; 0,75m
Stumbra apkārtmērs: 0,66m Stumbra apkārtmērs: 0,97m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4
Viens stumbrs no zemes, 4m 
augstumā sadalās divos stumbros 
"V" veidā ar ieaugušu mizu. 
Savienojumā nav deformācijas 
pazīmju. Kopumā veido piecas 
asis. Koks relatīvi stabils. Vainags 
simetrisks. 

Viens stumbrs no zemes. Pieci stumbri no zemes. Daži 
stumbri sasvērušies 45º leņķī. 
Pastāv šo koku izgāšanās risks 
smagos sniega vai lietus apstākļos. 
Vairāki stumbri izzāģēti.

Viens stumbrs no zemes. Pie 
stumbra pamatnes saaudzis kopā ar 
koku Nr. 5685. 

Viens stumbrs no zemes. Plaši 
lauzti skeletzari. Bojātas saknes. 
Nav saglabājušies dzīvie zari.

ļoti vērtīgs 8 mazvērtīgs 4 vērtīgs 8 mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 3
Nepieciešama vainaga retināšana 
un sauso zaru izzāģēšana.

Vēlama koka likvidācija. Saglabāt atstātos stumbrus. Lai nodrošinātu priežu 
izgaismojumu, kļava jālikvidē.

Pieļaujama koka likvidācija.

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 103
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483/5686 484/5687 485/5688 486/5689 487/5690
Pinus sylvestris Acer platanoides Pinus sylvestris Pinus sylvestris Acer platanoides

parastā priede parastā kļava parastā priede parastā priede parastā kļava
↕: 21 m ↕: 13 m ↕: 18 m ↕: 17 m ↕: 12 m
↔: 12 m ↔: 4 m ↔: 10 m ↔: 8 m ↔: 4 m
Stumbra apkārtmērs: 1,73m Stumbra apkārtmērs: 0,43m Stumbra apkārtmērs: 1,69m Stumbra apkārtmērs: 1,47m Stumbra apkārtmērs: 0,30m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V184 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Pie 

stumbra pamatnes izlūzuši 
skeletzari, vainagā ir aplauzti zari. 
Stumbra mizas un sakņu bojājumi. 

Viens stumbrs no zemes, 3m 
augstumā stumbrs zarojas 3 asīs. 
Koka miza cietusi no kūlas 
dedzināšanas.

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs.

izcils 8 mazvērtīgs 5 ļoti vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 7 mazvērtīgs 6
Izzāģēt sausos zarus. Blakus 
augošās nomāktās priedes 
izzāģēšana, divu kļavu izzāģēšana 
(Nr. 5687), jo aug priedes vainagā.

Aug priedes vainagā, tādēļ 
ieteicama koka likvidācija.

Jāizzāģē sausie un bīstamie zari*. Jāizzāģē sausie un iekārušies zari. 
Jānozāģē blakus augošais koks Nr. 
5690.

Koks likvidējams, jo aug priedes 
vainagā.

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 104
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488/5691 489/5692 490/5693 491/5694 492/5695
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Acer platanoides Acer platanoides Pinus sylvestris

parastā priede parastā priede parastā kļava parastā kļava parastā priede 
↕: 14 m ↕: 14 m ↕: 14 m ↕: 15 m ↕: 18 m
↔: 4 m ↔: 2 m ↔: 7 m ↔: 9 m ↔: 6 m
Stumbra apkārtmērs: 0,97m Stumbra apkārtmērs: 0,61m Stumbra apkārtmērs: 0,51m Stumbra apkārtmērs: 1,00; 0,91m Stumbra apkārtmērs: 1,14 m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V190 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes. Stumbrs 
un saknes apbērtas ar 0,5 m 
smilšainu grunti. Ļoti plašs, atmiris 
mizas laukums no zibens vai meh. 
bojājumiem. Strauji koksnē attīstās 
trupe. vainags izteikti burveidīgs, 
vienpusējs R virzienā. 

Viens stumbrs no zemes. Izteikta 
defoliācija 60 - 70 % apmērā. 
Apbērta sakņu sistēma 0,5 m 
biezumā visā vainaga projekcijā.

Viens stumbrs no zemes. Apbērta 
sakņu sistēma. Pie sakņu kakla 
konstatējams, ka kokam bijušas 
vairākas asis.

Divi stumbri no zemes. Stumbri ir 
labi strukturēti. Stumbrs ar mazāko 
apkārtmēru sliktākā fiziskā 
stāvoklī. Vainagā ir iekārušies 
bīstami zari*. 0,25m slānī apbērta 
sakņu sistēma. 

Viens stumbrs no zemes. Koka 
stumbram 1,5 un 4m augstumā 
vairākās vietās ir svaigi nobrāzta 
miza ar ekskavatoru. Vainags 
izteikti burveidīgs, vienpusējs. 
Koks ir aprakts vainaga zonā līdz 1 
m.

mazvērtīgs 4 mazvērtīgs 3 mazvērtīgs 5 vērtīgs 5 vērtīgs 6
Koka saglabāšana ilgtermiņā nav 
iespējama.

Pieļaujama koka likvidēšana. Koks nav perspektīvs. Ap stumbriem jāveic liekās grunts 
norakšana.

4 - 5m attālumā ap stumbru ir 
jāatjauno iepriekšējais grunts 
līmenis. Jāsakopj sausie zari.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 105
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493/5696 494/5697 495/5698 496/5699 497/5700
Acer platanoides Acer platanoides Pinus sylvestris Pinus sylvestris Acer platanoides

parastā kļava parastā kļava parastā priede parastā priede parastā kļava
↕: 15 m ↕: 12 m ↕: 22 m ↕: 21 m ↕: 16 m
↔: 8 m ↔: 6 m ↔: 6 m ↔: 6 m ↔: 4 m
Stumbra apkārtmērs: 0,66m Stumbra apkārtmērs: 0,65m Stumbra apkārtmērs: 1,15m Stumbra apkārtmērs: 0,92m Stumbra apkārtmērs: 0.83m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V196 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes. Sakņu 
sistēma aprakta vismaz par 0,5m.

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
nolauzti vairāki skeletzari. Koks 
veido divas galotnes.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
nedaudz vienpusējs, vērsts D 
virzienā. Uzbērta grunts sakņu 
zonā 1,5m biezumā.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
iespiests, kā arī izlocīts kukaiņu 
bojājumu rezultātā. Aprakta sakņu 
sistēma 1,5m rādiusā. 

Viens stumbrs no zemes, būtiski 
bojāts, ar aplauztiem zariem. 
Aprakta sakņu sistēma.  Koks aug 
par tuvu abām saglabājamajām 
priedēm. Aprakta sakņu sistēma.

vērtīgs 5 vērtīgs 5 ļoti vērtīgs 6 vērtīgs 5 mazvērtīgs 3
Jānorok uzbērtā grunts 5 m rādiusā 
ap stumbru.

Koka saglabāšana nav prioritāra. Steidzami jānorok liekā grunts. Jānorok uzbērtā grunts 5 m rādiusā 
ap stumbru.

Ieteicama koka likvidācija.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 106
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498/5701 499/5702 500/5703 501/5704 502/5705
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris

parastā priede parastā priede parastā priede parastā priede parastā priede 
↕: 16 m ↕: 19 m ↕: 17m ↕: 17 m ↕: 8 m
↔: 8 m ↔: 4 m ↔: 6 m ↔: m ↔: 2 m
Stumbra apkārtmērs: 1,47m Stumbra apkārtmērs: 0.98m Stumbra apkārtmērs: 1,05m Stumbra apkārtmērs: 1,76m Stumbra apkārtmērs: 0,38m

Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
"slotveidīgs", veido vairākas 
galotnes. Aplauzti vainaga 
apakšējie zari. Iespējams ir bijusi 
aprakta koka sakņu sistēma.

Viens stumbrs no zemes. Aprakta 
sakņu sistēma 0.5 m biezumā.

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes.

ļoti vērtīgs 8 vērtīgs 5 vērtīgs 6 izcils 8 vērtīgs 6
Nepieciešams norakt uzbērto 
augsnes slāni. Izzāģēt aizlauztos un 
sausos zarus.

Veikt sakņu sistēmas atrakšanu. Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 107
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503/5706 504/5707 505/5708 506/5709 507/5710
Pinus sylvestris Quercus robur Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides

parastā priede parastais ozols parastā kļava parastā kļava parastā kļava
↕: 10 m ↕: 7m ↕: 9 m ↕: 12 m ↕: 12 m
↔: 6m ↔: 4 m ↔: 5m ↔: 4 m ↔: 4  m
Stumbra apkārtmērs: 0,58m Stumbra apkārtmērs: 0,27 m Stumbra apkārtmērs: 0,40m Stumbra apkārtmērs: 0,44m Stumbra apkārtmērs: 0,45m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes. 
Stumbram atsevišķi bojājumi.

Viens stumbrs no zemes. 
Vienpusējs vainags. 

Viens stumbrs no zemes. Nestabils 
vainags, izlūzuši vairāki skeletzari.

Viens stumbrs no zemes. Izteikti 
vienpusējs vainags.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
iespiests.

vērtīgs 6 vērtīgs 7 mazvērtīgs 4 vērtīgs 6 mazvērtīgs 5
Jāveic sauso zaru sakopšana. Pieļaujama koka pārstādīšana. Pieļaujama koku likvidēšana. Kopšanas pasākumi nav 

nepieciešami. 
Pieļaujama koku likvidēšana.

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 108
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508/5711 509/5712 510/5713 511/5714 512/5715
Acer platanoides Pinus sylvestris Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides

parastā kļava parastā priede parastā kļava parastā kļava parastā kļava
↕: 14 m ↕: 17m ↕: 18 m ↕: 10 m ↕: 17 m
↔: 5m ↔: 6 m ↔: 6 m ↔: 2 m ↔: 4m
Stumbra apkārtmērs: 0,75m Stumbra apkārtmērs: 1,54m Stumbra apkārtmērs: 0,54m Stumbra apkārtmērs: 0,33m Stumbra apkārtmērs: 0,47m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes, 2m 
augstumā "V" veidā sadalās divās 
asīs. Nākotnē var būt 
problemātiska vainaga stabilitāte.

Viens stumbrs no zemes. Koks ir 
bioloģiski vecs. Kokā iekārušies 
sausie zari. Pie pamatnes stumbrā 
ieaugusi stieple. Koku negatīvi 
ietekmē blakus augošās kļavas. 

Viens stumbrs no zemes. Labi 
strukturēts vainags. Plašs, 
aizaugošs mizas bojājums.

Viens stumbrs no zemes. Ļoti plašs 
stumbra bojājums.

Viens stumbrs no zemes. No 
vienas puses noēno blakus augošo 
priedi.

vērtīgs 5 ļoti vērtīgs 6 mazvērtīgs 4 mazvērtīgs 3 vērtīgs 8
Nepieciešamības gadījumā koku 
pieļaujams likvidēt.

Jālikvidē blakus augošās kļavas. 
Jāveic sauso zaru izzāģēšana.

Koks likvidējams, jo nelabvēlīgi 
ietekmē blakus augošo, vērtīgo 
priedi.

Koks likvidējams. Jāizzāģē zars, kurš noēno priedes 
vainagu. Nepieciešama vainaga 
pacelšana. Pieļaujama kļavas 
likvidēšana, jo noēno blakus 
augošās priedes.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 109
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513/5716 514/5717 515/5718 516/5719 517/5720
Acer platanoides Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Acer platanoides

parastā kļava parastā priede parastā priede parastā priede parastā kļava
↕: 20 m ↕: 18m ↕: 20m ↕: 15m ↕: 12m
↔: 10 m ↔: 8m ↔: 6m ↔: 6m ↔: 4m
Stumbra apkārtmērs: 1,08m Stumbra apkārtmērs: 1,26m Stumbra apkārtmērs: 1,55m Stumbra apkārtmērs: 1,47m Stumbra apkārtmērs: 0,48m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Koks 
noēno blakus augošās priedes.

Viens stumbrs no zemes. 
Novērojama paaugstināta 
defoliācija. Koks veido vainagu, 
nokaltējot galotni. Dzīvs ir tikai 
viens spēcīgs skeletzars. Vainagā 
daudz sauso zaru.

Viens stumbrs no zemes. 7m 
augstumā cauri stumbram izaugusi 
caurule.

Viens stumbrs no zemes, 4m 
augstumā sadalās divās asīs. Plaši 
stumbra bojājumi - bijuši 
iestiprinātas sporta iekārtas armijas 
vajadzībām.

Viens stumbrs no zemes. 

vērtīgs 7 vērtīgs 4 ļoti vērtīgs 8 vērtīgs 5 vērtīgs 8
Pieļaujama kļavas likvidācija, lai 
mazinātu blakus augošās priedes 
noēnojumu.

Izzāģēt sausos zarus. Nogriezt cauri stumbram ieaugušo 
cauruli.

Izzāģēt sausos zarus. Koku ieteicams likvidēt, jo traucē 
blakus augošās priedes augšanai.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 110
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518/5721 519/5722 520/5723 521/5724 522/5725
Pinus sylvestris Picea abies Pinus sylvestris Acer platanoides Pinus sylvestris

parastā priede parastā egle parastā priede parastā kļava parastā priede 
↕: 18m ↕: 6m ↕: 4m ↕: 13m ↕: 15m
↔: 10m ↔: 2m ↔: 2m ↔: 4m ↔: 6m
Stumbra apkārtmērs: 1,88m Stumbra apkārtmērs: 0,28m Stumbra apkārtmērs: 0,26m Stumbra apkārtmērs: 0,40m Stumbra apkārtmērs: 2,06m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes. Ir 
atsevišķi sausie zari un nolauzti 
zari. Bioloģiski vecs koks. 

Viens stumbrs no zemes. Nebūtiski 
stumbra bojājumi.

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Divu metru augstumā sadalās divos 
stumbros. Viens no stumbriem 
stipri bojāts. Vainagā sausi un 
aizlauzti zari. Kokam bioloģiska 
vērtība - uz stumbra dzeņveidīgo 
putnu kaltu dobumi, vainagā 
ligzda, koku apdzīvo skudras. 
Koks bioloģiski vecs. Koks nav 
bīstams.

izcils 8 vērtīgs 7 mazvērtīgs 5 vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 6
Izzāģēt sausos un nolūzušos zarus. Koks saglabājams, nodrošinot 

skuju koku dažādību.
Koks likvidējams. Koks likvidējams, lai nodrošinātu 

blakus augošo priežu 
izgaismošanu.

Izzāģēt mazos sausos un aizlauztos 
zarus. Atstājami sausie zari, kas 
diametrā lielāki par 10cm - 
bioloģiska vērtība.

A E

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 111
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523/5726 524/5727 525/5728 526/5729 527/5730
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Betula pendula Betula pendula Betula pendula

parastā priede parastā priede āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 16m ↕: 20m ↕: 16m ↕: 16m ↕: 16m
↔: 8m ↔: 12m ↔: 2m ↔: 2m ↔: 2m
Stumbra apkārtmērs: 1,85m Stumbra apkārtmērs: 1,80m Stumbra apkārtmērs: 0,54m Stumbra apkārtmērs: 0,75m Stumbra apkārtmērs: 0,43m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. 
Bioloģiski vecs, ainavisks koks.

Viens stumbrs no zemes. Veido 
vairākas galotnes. Vairāki 
aizlauzti, liela izmēra sausi zari. 
Koks stabils. 

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes.

izcils 7 izcils 6 vērtīgs 8 vērtīgs 8 vērtīgs 8
Izzāģēt mazos sausos un aizlauztos 
zarus. Atstājami sausie zari, kas 
diametrā lielāki par 10cm - 
bioloģiska vērtība.

Izzāģēt bīstamos zarus*. Koks saglabājams. Koks saglabājams. Koks saglabājams.

A A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 112
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528/5731 529/5732 530/5733 531/5734 532/5735
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Pinus sylvestris

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs parastā priede 
↕: 15m ↕: 15m ↕: 16m ↕: 16m ↕: 13m
↔: 2m ↔: 2m ↔: 2m ↔: 6m ↔: 16m
Stumbra apkārtmērs: 0,33m Stumbra apkārtmērs: 0,33m Stumbra apkārtmērs: 0,42m Stumbra apkārtmērs: 0,90m Stumbra apkārtmērs: 3,40m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V232
Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Vainags 

ar zemu zarojumu.
Viens stumbrs no zemes,  2m 
augstumā sadalās piecās asīs. 
Savdabīgs zarojums ar zaru tiltiem, 
kas veidojas saaugot zariem. R 
pusē sens, aizaugošs mizas 
bojājums (20x50cm). Uz mizas 
dedzināšanas pēdas. Zems vainags. 
Tehnikas darbības rezultātā 
aplauzti zari. Koks stabils. 

mazvērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 8 vērtīgs 8 izcils 8
Koks likvidējams - traucē blakus 
augošo priežu augšanai.

Koks likvidējams - traucē blakus 
augošo priežu augšanai.

Koks saglabājams. Nepieciešana vainaga pacelšana - 
apakšējo zaru nozāģēšana. 

Nav nepieciešama un nav 
pieļaujama vainaga pacelšana. 
Steidzama vainaga zonas 
norobežošana. Jālikvidē vainagā 
ieaugošie jaunie ozoli. Par dižkoku 
jāinformē pasūtītājs un RD VAP.

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 113
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533/5736 534/5737 535/5738 536/5739 537/5740
Pinus sylvestris Betula pendula Betula pendula Acer platanoides Betula pendula

parastā priede āra bērzs āra bērzs parastā kļava āra bērzs
↕: 12m ↕: 17m ↕: 15m ↕: 14m ↕: 17m
↔: 12m ↔: 2m ↔: 2m ↔: 2m ↔: 2m
Stumbra apkārtmērs: 1,91m Stumbra apkārtmērs: 0,44m Stumbra apkārtmērs: 0,41m Stumbra apkārtmērs: 0,62m Stumbra apkārtmērs: 0,51m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Ļoti 
zemu zarots, zems "plātņveida" 
vainags.

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Vainags 
nedaudz vienpusējs.

Viens stumbrs no zemes. Veido 
konkurējošas galotnes. Kokam 
potenciāli bojāta sakņu sistēma, ar 
ekskavatoru veicot zemes 
līdzināšanas darbus.

Viens stumbrs no zemes.

izcils 8 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 8
Kopšana nav nepieciešama. Koks likvidējams, lai netiktu 

noēnotas blakus augošās vērtīgās 
priedes.

Koks likvidējams, lai netiktu 
noēnotas blakus augošās vērtīgās 
priedes.

Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Koks saglabājams.

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 114
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538/5741 539/5742 540/5743 541/5744 542/5745
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 16m ↕: 17m ↕: 15m ↕: 17m ↕: 16m
↔: 2m ↔: 4m ↔: 2m ↔: 6m ↔: m
Stumbra apkārtmērs: 0,50m Stumbra apkārtmērs: 0,62m Stumbra apkārtmērs: 0,43m Stumbra apkārtmērs: 0,82m Stumbra apkārtmērs: 0,69m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
nedaudz vienpusējs.

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes, 1,5m 
augstumā stumbra izliekums.

vērtīgs 7 vērtīgs 8 vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 8 vērtīgs 7
Koks likvidējams, lai netiktu 
noēnotas blakus augošās vērtīgās 
priedes.

Koks saglabājams. Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Nepieciešama neliela vainaga 
pacelšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 115
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543/5746 544/5747 545/5748 546/5749
Betula pendula Pinus sylvestris Acer platanoides Betula pendula

āra bērzs parastā priede parastā kļava āra bērzs
↕: 17m ↕: 4m ↕: 13m ↕: 15m
↔: 7m ↔: 4m ↔: 4m ↔: 7m
Stumbra apkārtmērs: 0,94m Stumbra apkārtmērs: 0,38m Stumbra apkārtmērs: 0,63m Stumbra apkārtmērs: 0,63; 0,60; 

0,47m
Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes. Nav 
būtisku bojājumu. No 10m 
augstuma galotne un lielie 
skeletzari saliekušies DR virzienā. 
Veidojas galotnes konkurents. 
Netālu no koka veikta zemes 
uzbēršana - iespējami sakņu 
bojājumi. Aug atklātā vietā.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
simetrisks. Aug atklātā vietā.

Viens stumbrs no zemes, 2m 
augstumā sadalās divos stumbros. 
Plaši stumbra un sakņu bojājumi. 
Sakņu zonā veikti zemes darbi. 
Vainags vienpusējs, vērsts Z 
virzienā. Ir lūzuši zari.

0,10m augstumā no zemes sadalās 
trīs stumbros. Koki sasvērušies Z 
virzienā. Plaši stumbra bojājumi. 
Būtiski sakņu bojājumi. Aug 
atklātā vietā.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 4 mazvērtīgs 4
Saīsināt galotnes konkurentu. 
Nepieciešama vainaga pacelšana.

Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Pieļaujama koka likvidācija. Pieļaujama koka likvidācija. 

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 116
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547/5750 548/5751 549/5752 550/5753
Pinus sylvestris Betula pendula Betula pendula Betula pendula

parastā priede āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 14m ↕: 20m ↕: 10m ↕: 21m
↔: 10m ↔: 10m ↔: 6m ↔: 15m
Stumbra apkārtmērs: 1,79m Stumbra apkārtmērs: 0,75; 0,75m Stumbra apkārtmērs: 0,50m Stumbra apkārtmērs: 1,63m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes. Plašs stumbrs bojājums (0,9x0,5m), 
aizaugošs. Stumbra otrā pusē bojājums (0,5x 0,07m) - atsegta koksne. 
Aizaugošs. Uz stumbra deguma pēdas. Kokam bijusi nolauzta galotne, 
kā rezultātā veidojas noapaļots vainags. Nenotiek izteikta augšana 
garumā. Sakņu zonā uzstumta augsne un netālu arī norakta augsne.

Pie pamatnes sadalās divos 
stumbros. Vienam no stumbriem 
0,1m augstumā no zemes nebūtisks 
bojājums, aizaugošs. Zāģētu zaru 
brūces vainaga apakšējā daļā. Aug 
grāvja malā ar stāvu malas slīpumu 
- pastāv koka izgāšanās risks. 

Viens stumbrs no zemes, saliekts. 
Plaši stumbra bojājumi 1,5m 
augstumā. Sākot no sakņu kakla 
vietām uz stumbra noplēsta miza, 
atsegta koksne. 

Viens stumbrs no zemes. Neliels 
stumbra bojājums, aizaug. Zari 
nokareni. Kokam sāk nokalst 
galotne. Iespējami sakņu bojājumi - 
redzamas dziļas traktortehnikas 
riepu pēdas. Aug atklātā vietā.

ļoti vērtīgs 6 vērtīgs 7 mazvērtīgs 5 ļoti vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga retināšana, sauso zaru izzāģēšana. Kopšanas pasākumi nav 

nepieciešami. 
Pieļaujama koka likvidācija. Nepieciešama atmirušo, kaltušo 

zaru izzāģēšana.

AA A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 117
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551/5754 552/5755 553/5756 554/5757 555/5758
Pinus sylvestris Betula pendula Pinus sylvestris Quercus robur Betula pendula

parastā priede āra bērzs parastā priede parastais ozols āra bērzs
↕: 4m ↕: 14m ↕: 7m ↕: 5m ↕: 10m
↔: 4m ↔: 4m ↔: 5m ↔: 5m ↔: 6m
Stumbra apkārtmērs: 0,35m Stumbra apkārtmērs: 0,66m Stumbra apkārtmērs: 0,66m Stumbra apkārtmērs: 0,35m Stumbra apkārtmērs: 0,56; 0,38 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, nedaudz 
sasvēries R virzienā. Vainags 
vienpusējs, Z pusē nav zarojums. 
Koks bez galotnes. Vairāki zari 
bez skujām, aplauzti.

Viens stumbrs no zemes. 2,5m 
augstumā stumbrā mizas un 
koksnes bojājumi, aizaug. Vainags 
simetrisks. Sakņu bojājumi 
traktortehnikas darbības rezultātā. 

Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra bojājums, kas aizaudzis. 
Novērojamas nelielas degšanas 
pēdas. Vainags vairāk vienpusējs, 
DA pusē trūkst zaru. Koks veido 
divas galotnes.

Viens stumbrs no zemes. Ar 
būvgružiem apbērta sakņu sistēma. 
Uz lapām izteikta miltrasa, lapas 
sakrokojušās. Galotne noliekta R 
virzienā. Vairāki ārpus vainaga 
augoši zari.

Divi stumbri no zemes. stumbrs no 
zemes. Nedaudz aprakta sakņu 
sistēma. Vainags simetrisks. 
Mazākajam stumbram vainags 
vienpusējs. 

mazvērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 7
Pieļaujama koka likvidācija. Ilgtermiņā koka saglabāšana varētu 

būt problemātiska. 
Nepieciešams izzāģēt konkurējošo 
galotni.

Nepieciešama ārpus vainaga 
augošo zaru saīsināšana, vainaga 
pacelšana un galotnes taisnošana. 
Pieļaujama koka pārstādīšana.

Nepieciešama neliela vainaga 
retināšana, sauso zaru izzāģēšana. 
Likvidēt mazāko stumbru.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 118
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556/5759 557/5760 558/5761 559/5762 560/5763
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Quercus robur Larix russica

āra bērzs āra bērzs āra bērzs parastais ozols Krievijas lapegle
↕: 11m ↕: 7m ↕: 10m ↕: 6m ↕: 25m
↔: 4m ↔: 3m ↔: 4m ↔: 5m ↔: 12m
Stumbra apkārtmērs: 0,44; 0,16m Stumbra apkārtmērs: 0,28m Stumbra apkārtmērs: 0,35; 0,19m Stumbra apkārtmērs: 0,34m Stumbra apkārtmērs: 1,94m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V3
Divi stumbri no zemes. Ir stumbra 
bojājums. Mazākais stumbrs 
izliecies ar vienpusēju vainagu. 
Veido kopēju vainagu ar kokiem 
Nr. 5760 un 5761. Nedaudz 
atsegta sakņu sistēma. Aug uz 
būvgružiem.

Viens stumbrs no zemes.  Veido 
kopēju vainagu ar kokiem Nr. 
5759 un 5761. apbērta skaņu 
sistēma. 

Divi stumbrs no zemes.  Veido 
kopēju vainagu ar kokiem Nr. 
5760 un 5759. 

Viens stumbrs no zemes. Koka 
vainagā ieaug mazāka izmēra 
sakņu atvase. Veidojas divas 
galotnes. 

Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra novērojamas degšanas 
pēdas, kas radušās kūlas 
dedzināšanas rezultātā.  Vainags 
plašs, vienpusējs, A pusē nav 
zarojuma. Ir sausi un aplūzuši zari. 
Pie stumbra aug 4m augstas kļavu 
atvases. 

mazvērtīgs 7 mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 6 vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 7
Pieļaujama koka likvidācija. Pieļaujama koka likvidācija. Pieļaujama koka likvidācija. Nepieciešama vainaga sakopšana, 

pacelšana, galotņu redukcija, kā arī 
izzāģēt atvasi. Jālikvidē blakus 
augošais neliela izmēra ozols ar 
kroplu vainagu.

Nepieciešama vainaga sakopšana - 
sauso, aplauzto zaru izzāģēšana  un 
vainaga pacelšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 119
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561/5764 562/5765 563/5766 564/5767 565/5768
Larix russica Larix russica Larix russica Quercus robur Larix russica

Krievijas lapegle Krievijas lapegle Krievijas lapegle parastais ozols Krievijas lapegle
↕: 25m ↕: 25m ↕: 25m ↕: 26m ↕: 25m
↔: 10m ↔: 12m ↔: 7m ↔: 15m ↔: 7m
Stumbra apkārtmērs: 1,41m Stumbra apkārtmērs: 1,63m Stumbra apkārtmērs: 1,51m Stumbra apkārtmērs: 2,66m Stumbra apkārtmērs: 1,47m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes, 8m 
augstumā "V" veidā sadalās divās 
asīs. Uz stumbra novērojamas 
degšanas pēdas, kas radušās kūlas 
dedzināšanas rezultātā. Vainagā 
nedaudz sausu zaru. 

Viens stumbrs no zemes. Vainaga 
Z pusē ir vairāki sausi zari.

Viens stumbrs no zemes.  Uz 
stumbra novērojamas degšanas 
pēdas, kas radušās kūlas 
dedzināšanas rezultātā. Vainags 
vienpusējs, zarojums tikai D pusē. 
Veido stresa zarus. Daudz sausu, 
atmirušu zaru. Nelieli sakņu 
bojājumi traktortehnikas darbības 
rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. Pie sakņu 
kakla aizaugošs bojājums 
(20x30cm), attīstās trupe. ZR pusē 
nav zarojums. Vainagā ir liela 
izmēra sausi zari.

Viens stumbrs no zemes. Plašs 
bojājums (80x30) stumbra A pusē, 
kas radies traktortehnikas darbības 
rezultātā. Apzāģēti vainaga 
apakšējie zari 10m augstumā. 
Vainags vienpusējs,  ir atsevišķi 
nokaltuši zari. Lapegle ieaugusi 
blakus augošā ozola vainagā.

ļoti vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 6 ļoti vērtīgs 6 vērtīgs 6
Nepieciešama vainaga sakopšana - 
sauso zaru izzāģēšana un vainaga 
pacelšana.

Nepieciešama vainaga sakopšana - 
sauso zaru izzāģēšana  un vainaga 
pacelšana.

Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Nepieciešama sauso zaru 
izzāģēšana un vainaga pacelšana. 

Izzāģēt sausos zarus.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 120
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566/5769 567/5770 568/5771 569/5772 570/5773
Larix russica Larix russica Larix russica Larix russica Betula pendula

Krievijas lapegle Krievijas lapegle Krievijas lapegle Krievijas lapegle āra bērzs
↕: 25m ↕: 25m ↕: 25m ↕: 22m ↕: 20m
↔: 12m ↔: 12m ↔: 12m ↔: 15m ↔: 7m
Stumbra apkārtmērs: 2,20m Stumbra apkārtmērs: 1,72m Stumbra apkārtmērs: 2,14m Stumbra apkārtmērs: 2,04m Stumbra apkārtmērs: 0,82; 0,47; 

0,28; 0,22m
Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. 12m 
augstumā sadalās divās asīs. Uz 
stumbra novērojamas degšanas 
pēdas, kas radušās kūlas 
dedzināšanas rezultātā. Vainags 
simetrisks. Apzāģēti vainaga 
apakšējie zari.

Viens stumbrs no zemes. 17m 
augstumā stumbrs nebūtiski 
izliecies, ir sausi, lūzuši zari. Uz 
stumbra novērojamas degšanas 
pēdas, kas radušās kūlas 
dedzināšanas rezultātā. Vainags 
simetrisks. 

Viens stumbrs no zemes. Lūzuši 
liela izmēra vainaga apakšējie zari. 
Uz stumbra novērojamas degšanas 
pēdas, kas radušās kūlas 
dedzināšanas rezultātā. 

Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra novērojamas degšanas 
pēdas, kas radušās kūlas 
dedzināšanas rezultātā. Vainags 
simetrisks. 

Koku grupa. Būtiski apbērtas 
saknes ar būvgružiem. Vainags 
simetrisks. Mazākie bērzi grupā ir 
nomākti. Bērzs ar stumbra 
diametru 0,15m dalās 2 asīs 5m 
augstumā.

ļoti vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga kopšana, 
sauso zaru izzāģēšana.

Nepieciešama vainaga kopšana, 
sauso zaru izzāģēšana un vainaga 
pacelšana. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana. 

Nepieciešama vainaga sakopšana. Saglabāt bērzu ar lielāko stumbra 
diametru. Pārējie koki likvidējami. 
Nepieciešama vainaga pacelšana. 
Jāaizvāc būvgruži no sakņu zonas.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 121
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571/5774 572/5775 573/5776 574/5777 575/5778
Betula pendula Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides

āra bērzs parastā kļava parastā kļava parastā kļava parastā kļava
↕: 17m ↕: 10m ↕: 11m ↕: 13m ↕: 11m
↔: 4m ↔: 7m ↔: 5m ↔: 7m ↔: 4m
Stumbra apkārtmērs: 0,50; 0,35m Stumbra apkārtmērs: 0,58; 0,39m Stumbra apkārtmērs: 0,78m Stumbra apkārtmērs: 0,91; 0,35m Stumbra apkārtmērs: 0,53m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Divi stumbri no zemes. 
Mazākajam stumbram 4m 
augstumā mizas bojājums un plaši 
bojājumi stumbra lejasdaļā. 
Vainags vienpusējs. Apbērta sakņu 
sistēma.

Divi stumbri no zemes. Abiem 
stumbriem plaši bojājumi - 
noplēsta miza un traumēta koksne. 
Ilgtermiņā koki nav saglabājami.

Viens stumbrs no zemes, 4m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Savienojums stabils. Vainags 
vienpusējs, bēgošs no blakus 
augošajiem kokiem. Nelieli sakņu 
bojājumi rakšanas darbu rezultātā.

0,2m augstumā sadalās divās asīs. 
Aug kļavu grupā.

Viens stumbrs no zemes. 2m 
augstumā stumbra bojājums - 
izlūzis liels zars. Neliels stumbra 
mizas bojājums un sakņu bojājumi, 
rakšanas darbu rezultātā. Vainags 
izteikti vienpusējs, vērsts D 
virzienā.

vērtīgs 7 mazvērtīgs 5 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 6
Mazākais stumbrs likvidējams. Nepieciešama vainaga pacelšana 

un sakopšana. Pieļaujama mazākā 
stumbra likvidēšana.

Nepieciešama vainaga pacelšana. Izzāģēt mazāko stumbru. 
Nepieciešama vainaga pacelšana 
un kopšana.

Koks saglabājams. Nepieciešama 
vainaga kopšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 122
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576/5779 577/5780 578/5781 579/5782 580/5783
Salix caprea Betula pendula Quercus robur Betula pendula Betula pendula

pūpolvītols āra bērzs parastais ozols āra bērzs āra bērzs
↕: 11m ↕: 12m ↕: 8m ↕: 7m ↕: 8m
↔: 8m ↔: 6m ↔: 5m ↔: 2m ↔: 2m
Stumbra apkārtmērs: 0,72; 0,69; 
0,41m

Stumbra apkārtmērs: 0,91m Stumbra apkārtmērs: 0,38m Stumbra apkārtmērs: 0,31m Stumbra apkārtmērs: 0,28m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1
Divi stumbri no zemes. Vienam no 
stumbriem izlūzis liels zars. 3m 
augstumā nebūtisks stumbra 
bojājums. Vainagā daudz 
krustenisko zaru.

Viens stumbrs no zemes, noliecies 
10º leņķī A virzienā. Veido atvases 
pie sakņu kakla. Kokam trīs 
galotnes. 3m attālumā aug trīs 
ozoli ar stumbra diametru 0,06m. 
Ozoli pārstādāmi. Ozols ar 
traumēto stumbru likvidējams. 
Pārējiem jāveic vainaga 
sakopšana.

Viens stumbrs no zemes. 4m 
augstumā pirmie skeletzari. Nav 
stumbra bojājumu. Vainags 
simetrisks, nedaudz vairāk vērsts 
DA virzienā. Koks ilgtermiņā 
perspektīvs.

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes, 
nenozīmīgi sasvēries D virzienā. 
Vainags vienpusējs, vērsts D 
virzienā, bēgošs no blakus augošā 
ozola. Aug ar ūdeni pildītas bedres 
nogāzē. 

vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga kopšana - 
izgriezt krusteniskos zarus un  
izretināt vainagu.  Sakopt zara 
lūzuma vietu.

Izzāģēt sakņu atvases. 
Nepieciešama vainaga sakopšana - 
izzāģēt lūzušos zarus un retināt 
vainagu. Veikt konkurējošo 
galotņu redukciju.

Nepieciešama neliela vainaga 
kopšana.

Izzāģēt sausos zarus. Koks saglabājams, bet ilgtermiņā 
nav perspektīvs - konkurēs ar 
blakus augošo ozolu Nr. 5784. 
Nepieciešama vainaga pacelšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 123
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581/5784 582/5785 583/5786 584/5787 585/5788
Quercus robur Betula pendula Betula pendula Padus avium Betula pendula

parastais ozols āra bērzs āra bērzs parastā ieva āra bērzs
↕: 7m ↕: 7m ↕: 12m ↕: 10m ↕: 11m
↔: 6m ↔: 6m ↔: 5m ↔: 7m ↔: 5m
Stumbra apkārtmērs: 0,47m Stumbra apkārtmērs: 0,44; 0,44m Stumbra apkārtmērs: 0,72m Stumbra apkārtmērs: 0,82; 0,79m Stumbra apkārtmērs: 0,69m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
simetrisks. Veido vairākas 
galotnes. Aug uz neliela reljefa 
pacēluma. Koks ilgtermiņā ļoti 
perspektīvs. 2m attālumā aug 
mazs ozols ar vienpusēju vainagu. 
Stumbrs slīps, bēgošs no blakus 
augošā ozola. Pārstādīšanai 
neder, likvidējams.

Divi stumbrs no zemes, bez 
bojājumiem. Abiem stumbriem 
deformētas galotnes - apgrūtināta 
koku augšana garumā. Vainagā 
daudz krusteniskie zari un lūzušie 
zari. Vainags haotiski zarots. Aug 
uz neliela reljefa pacēluma. 

Viens stumbrs no zemes, 5m 
augstumā dalās divās asīs.

Divi stumbri no zemes. Trešais 
stumbrs par 70% aizzāģēts, 
izzāģējot citus stumbrus un 2m 
augstumā nolūzusi. Ir sumbra 
bojājumi. Vainags vienpusējs, 
vērsts R virzienā. Vainagā daudz 
krustenisko zaru. Nebūtiski sakņu 
bojājumi rokot. Aug blakus betona 
stabam. 

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
hidroloģiskā režīma izmaiņu 
pazīmes - 10-15% defoliācija. 

vērtīgs 7 mazvērtīgs 6 vērtīgs 7 mazvērtīgs 5 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga pacelšana 
un konkurējošo galotņu redukcija. 
Pārstādīšanai nav derīgs lielā 
izmēra dēļ.

Ilgtermiņā koks nav perspektīvs. Saīsināt potenciāli konkurējošās 
galotnes. Nepieciešama vainaga 
pacelšana un retināšana. 

Koku ieteicams likvidēt, jo 
ilgtermiņā saglabāt nav iespējams.

Nepieciešama vainaga pacelšana. 
Jānovēro koka stāvokļa attīstība. Ja 
koks turpinās kalst - koks būtu 
likvidējams. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 124
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586/5789 587/5790 588/5791 589/5792 590/5793
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 12m ↕: 13m ↕: 7m ↕: 12m ↕: 13m
↔: 6m ↔: 6m ↔: 3m ↔: 8m ↔: 5m
Stumbra apkārtmērs: 0,79m Stumbra apkārtmērs: 0,85; 0,60m Stumbra apkārtmērs: 0,44m Stumbra apkārtmērs: 0,85; 0,75; 

0,38; 0,31; 0,28; 0,22m
Stumbra apkārtmērs: 0,82m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Veido 
konkurējošas galotnes.

Divi stumbri no zemes. Viens stumbrs no zemes., 3m 
augstumā izliecies D virzienā. 
Neliels stumbra bojājums. Vainags 
vienpusējs. Veido kopēju vainagu 
ar blakus augošajiem kokiem. 

Seši stumbri no zemes. Diviem 
lielākajiem stumbriem minimālas 
defoliācijas pazīmes - cieš no 
hidroloģiskā režīma izmaiņām. 
Pārējie stumbri nomākti, izlocīti. 
Vainagā krusteniskie zari. 

Divi stumbri zemes. Mazākais 
stumbrs deformēts, ar bojājumiem. 
Lielākais stumbrs 3m augstumā 
sadalās divās asīs, no kurām viena 
nomākta. 

vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Saīsināt konkurējošās galotnes. 
Nepieciešama vainaga pacelšana.

Nepieciešama vainaga sakopšana, 
vainaga pacelšana.

Ja saglabā bērzu grupu, 
nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana.

Ieteicams saglabāt tikai divus 
lielākos stumbrus. Nepieciešama 
vainaga pacelšana un sakopšana. 

Ieteicams likvidēt mazāko 
stumbru. Nepieciešama vainaga 
pacelšana un sakopšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 125
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591/5794 592/5795 593/5796 594/5797 595/5798
Betula pendula Padus avium Betula pendula Tilia cordata Tilia cordata

āra bērzs parastā ieva āra bērzs parastā liepa parastā liepa
↕: 13m ↕: 7m ↕: 11m ↕: 19m ↕: 18m
↔: 7m ↔: 6m ↔: 6m ↔: 10m ↔: 11m
Stumbra apkārtmērs: 0,91; 0,66; 
0,50m

Stumbra apkārtmērs: 0,50; 0,43; 
0,38; 0,38m

Stumbra apkārtmērs: 0,82m Stumbra apkārtmērs: 1,66m Stumbra apkārtmērs: 1,51m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Trīs stumbri no zemes. Divi 
mazākie stumbri aug slīpi - 
sasvērušies D virzienā. Viens no 
mazākiem stumbriem deformēts. 
Vainagā minimālas defoliācijas 
pazīmes - cieš no hidroloģiskā 
režīma izmaiņām.

Četri stumbri no zemes, no kuriem 
vairāki ir stipri bojāti stumbra 
lejasdaļā. Trīs stumbriem par 20º 
sasvērušies. Ir veikta zaru 
apzāģēšana un atvašu izzāģēšana. 
Novērojami sēņu augļķermeņi. 
Vainags vienpusējs, vērsts Z 
virzienā. 

Viens stumbrs no zemes, 1,5m 
augstumā sadalās divās asīs. Bijis 
vēl viens stumbrs no zemes, kas 
izlūzis. Palicis stumbenis.

Viens stumbrs no zemes. Spēcīgs 
zarojums. Ir neprofesionāli zāģētu 
zaru brūces. Vainags kupls, 
simetrisks. Ir sausi un aizlūzuši 
zari. Zemākie zari ir neliela 
izmēra. 

Viens stumbrs no zemes. 6m 
augstumā galotņota. Zāģētu zaru 
brūces līdz 6m augstumam, 
lielākoties veiksmīgi aizaudzētas. 
Ir plaši stumbra bojājumi. 
Novērojams augšanas deficīts. 
Vainags kupls, simetrisks. Ir sakņu 
bojājumi apbēršanas un rakšanas 
rezultātā.

vērtīgs 7 mazvērtīgs 5 vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 5
Nepieciešama vainaga retināšana, 
sakopšana un pacelšana. Likvidēt 
apini, kas aug vainagā.

Koks nav ilgtermiņā saglabājams. 
Ja koku saglabā, nepieciešama 
vainaga kopšana - aizlūzušo zaru 
izzāģēšana un vainaga pacelšana.

Nepieciešama vainaga sakopšana. Nepieciešama vainaga kopšana un 
neliela pacelšana.

Nepieciešama vainaga kopšana un 
pacelšana.

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 126
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596/5799 597/5800 598/5801 599/5802 600/5803
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Quercus robur Quercus robur Tilia cordata

parastā priede parastā priede parastais ozols parastais ozols parastā liepa
↕: 7m ↕: 3m ↕: 22m ↕: 23m ↕: 24m
↔: 4m ↔: 3m ↔: 13m ↔: 10m ↔: 13m
Stumbra apkārtmērs: 0,41m Stumbra apkārtmērs: 0,31m Stumbra apkārtmērs: 2,42m Stumbra apkārtmērs: 1,41m Stumbra apkārtmērs: 1,73m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes. Blakus 
aug priede ar stumbra diametru 
0,08m, nevērtīga.

Viens stumbrs no zemes. Plaši 
stumbra bojājumi, noplēsta galotne 
un aprauti zari. Novērojama skuju 
dzeltēšana.

Viens stumbrs no zemes, 1,2m 
augstumā sadalās trīs asīs. Vainagā 
ir dažādu izmēru nokaltušie zari. 
Izteikta miltrasa uz lapām. Vainags 
samērā vienpusējs. Līdz 10 
augstumam nav zaru Z un R 
virzienā. Veido daudz stresa zarus. 
Koks stabils. 

Viens izlocījies stumbrs no zemes. 
Veikta zaru apzāģēšana ceļa pusē. 
6m augstumā nozāģēts liela izmēra 
zars, brūce veiksmīgi aizaudzēta. 
No 6m augstuma neveido 
zarojumu Z un R virzienā. Vainags 
izteikti vienpusējs.

Viens stumbrs no zemes, 6m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Savienojuma vietā plaisa, kas 
vienā stumbra pusē tiek aktīvi 
aizaudzēta. Pretējā pusē notiek 
plaisas atvēršanās. Ilgtermiņā 
bīstams koks*. Vainags kupls. Ir 
neprofesionāli apzāģēts zars ceļa 
pusē. Ir veikti rakšanas darbi sakņu 
zonā.

mazvērtīgs 7 mazvērtīgs 4 vērtīgs 6 mazvērtīgs 6 vērtīgs 5
Koka saglabāšana nav perspektīva. Koks likvidējams. Nepieciešama vainaga pacelšana 

un sauso zaru izzāģēšana.
Koka saglabāšana nav prioritāra. Nepieciešama koka stāvokļa 

attīstības novērošana. Ilgtermiņā 
būs nepieciešama vainaga 
drošināšanas sistēma. Ieteicama 
vainaga pacelšana un atslogošana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 127
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Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata

parastā liepa parastā liepa parastā liepa parastā liepa parastā liepa
↕: 23m ↕: 24m ↕: 24m ↕: 24m ↕: 24m
↔: 10m ↔: 15m ↔: 15m ↔: 15m ↔: 8m
Stumbra apkārtmērs: 1,16m Stumbra apkārtmērs: 1,54m Stumbra apkārtmērs: 1,60m Stumbra apkārtmērs: 2,45m Stumbra apkārtmērs: 1,57m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2

A
pr
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s

Viens taisns stumbrs no zemes. 
Plaši stumbra bojājumi, kas 
aizauguši. 1,5m augstumā nolūzis 
nokaltis zars, brūce aizaug.  Ir 
veikta zaru apzāģēšana ceļa pusē. 
Izzāģētas sakņu atvases. Sakņu 
zonā veikta augsnes norakšana un 
uzstumšana, kas radījusi sakņu 
bojājumus. Aug liepu alejā.

Viens stumbrs no zemes, sasvēries 
A virzienā. Liels izliecies 
skeletzars. Savienojuma vietā 
veido reakcijas koksni. Ir veikta 
neprofesionāla zaru apzāģēšana 
ceļa pusē - atstāti zaru stumbeņi. 
Aug liepu alejā.

Viens stumbrs no zemes. Ir veikta 
zaru apzāģēšana ceļa pusē. Veido 
divas galotnes. Vainagā ir sausi 
zari. Apbērta sakņu sistēma. Aug 
liepu alejā.

Stumbrs 7m augstumā sadalās 
divās asīs. Savienojuma vietā liela, 
3m gara plaisa, kas augšējā daļā 
atvērusies. Plīsuma vietā R pusē 
dzen zarus, kas aug virzienā no 
stumbra uz leju.  Apzāģēti zari, kas 
liekušies virs ceļa. Vainags plašs. 
Zari sniedzas līdz zemei. Aug liepu 
alejā. Koks bīstams*.

Viens stumbrs no zemes, 7m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Mazākā ass pārliekusies A virzienā 
un krusto galveno asi. Vainagā 
neprofesionāli zāģēti zari, kas 
plīsuši. Agri nometis lapojumu. 
Aug liepu alejā.
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vērtīgs 7 vērtīgs 3 vērtīgs 6 vērtīgs 5 vērtīgs 6

Ie
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Nepieciešama vainaga sakopšana. Nepieciešama vainaga sakopšana. 
Ilgtermiņā iespējama sistēmas 
nepieciešamība lielākā skeletzara 
stiprināšanai.

Nepieciešama vienas galotnes 
redukcija.  Sakopt vainagu un 
atslogot lielos zarus.

Nepieciešama vainaga 
drošināšanas sistēma. Jāatslogo 
lielie zari un jāpaceļ vainags.

Nepieciešama vainaga sakopšana. 
Ieteicama slīpās ass izzāģēšana.

N
os

au
ku

m
s u

n 
pa

m
at

rā
dī

tā
ji

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 128
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606/5809 607/5810 608/5811 609/5812 610/5813
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 11 m ↕: 11 m ↕: 12 m ↕: 7 m ↕: 11 m
↔: 3 m ↔: 4 m ↔: 4 m ↔: 3 m ↔: 3 m
Stumbra apkārtmērs: 0,35m Stumbra apkārtmērs: 0,35m Stumbra apkārtmērs: 0,40m Stumbra apkārtmērs: 0,28m Stumbra apkārtmērs: 0,31m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. 

Harmoniski veidojies vainags.
Viens stumbrs no zemes. Koka 
galotne nolauzta.

Viens stumbrs no zemes, nedaudz 
sasvēries D virzienā. 

mazvērtīgs 7 mazvērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 5 mazvērtīgs 7
Koku pieļaujams likvidēt. Koku pieļaujams likvidēt. Kopšanas pasākumi nav 

nepieciešami. 
Koku pieļaujams likvidēt. Iespējama pārstādīšana

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 129
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611/5814 612/5815 613/5816 614/5817 615/5818
Thuja occidentalis Thuja occidentalis Betula pendula Betula pendula Tilia cordata

rietumu tūja rietumu tūja āra bērzs āra bērzs parastā liepa
↕: 10 m ↕: 9 m ↕: 17m ↕: 19m ↕: 21m
↔: 4 m ↔: 4 m ↔: 4m ↔: 6m ↔: 6m
Stumbra apkārtmērs: 0,66; 0,50m Stumbra apkārtmērs: 0,47; 0,47; 

0,0,44m
Stumbra apkārtmērs: 0,60m Stumbra apkārtmērs: 1,00m Stumbra apkārtmērs: 1,44m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Divi stumbri no zemes, līdz 0,30m 
augstumam saauguši kopā, 
savienojuma vieta stabila.  
Harmoniski veidots vainags. 
Vainagā ir daži izlūzuši zari. 
Sakņu zonā veikta augsnes 
nostumšana, ir atsegtas, bojātas 
saknes.  Koks aug uz reljefa 
paaugstinājuma - pastāv iespēja 
izskaloties saknēm.

Trīs stumbri no zemes. Vienam no 
stumbriem ir 4 m gari, plaši 
bojājumi un šajā posmā ir atmiruši 
zari. Sakņu zonā ir veikta augsnes 
nostumšana, ir atsegtas, bojātas 
saknes. Atsevišķi zari ir aizlūzuši. 
Koks aug uz reljefa 
paaugstinājuma, 1,5m attālumā no 
betona plāksnes. 

Viens stumbrs no zemes. Sakņu 
zonā veikti rakšanas darbi un 
sakņu sistēma daļēji apbērta - 
iespējami sakņu bojājumi.

1,5m augstumā sadalās divos 
stumbros. Vienam no stumbriem 
nebūtisks bojājums 1,5m 
augstumā. Vainagā novērojama 
defoliācija 15-20% apmērā. Koks 
cieš no hidroloģiskā režīma 
izmaiņām. Kokam būtiski apbērta 
sakņu sistēma. 

Viens stumbrs no zemes. Labi 
zarots, harmonisks vainags. 

vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 6
Nepieciešami minimāla vainaga 
sakopšana. 

Nepieciešams sakopt vainagu,  
izzāģēt blakus augošu kļavu. 
Atjaunot augsnes līmeni. 

Nepieciešama vainaga pacelšana 
un minimāla vainaga sakopšana.

Nepieciešama sauso zaru 
izzāģēšana un tālāk izvirzīto saru 
saīsināšana. Saudzīgi norakt 
uzbērto augsnes slāni. 

Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 130
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616/5819 617/5820 618/5821 619/5822 620/5823
Tilia cordata Tilia cordata Betula pendula Betula pendula Betula pendula

parastā liepa parastā liepa āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 21m ↕: 21m ↕: 9m ↕: 9m ↕: 23m
↔: 7m ↔: 6m ↔: 3m ↔: 2m ↔: 8m
Stumbra apkārtmērs: 1,16m Stumbra apkārtmērs: 1,19m Stumbra apkārtmērs: 0,35m Stumbra apkārtmērs: 0,28; 0,22m Stumbra apkārtmērs: 1,48m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2
0,3m augstumā ar smago tehniku 
radīts bojājums (80x20cm)- 
noplēsta miza un bojāta koksne. 
Bojājums nesens. Vainags 
vienpusējs, vērsts R virzienā. 
Bēgošs no blakus augošo koku 
noēnojuma. Nedaudz atsegta sakņu 
sistēma. Ir veikta sakņu apbēršana, 
kā arī norakšana. 

Viens stumbrs no zemes. 3m 
augstumā veido spēcīgu skeletzaru. 
Vainags vienpusējs, vērsts R 
virzienā. Bēgošs no blakus augošo 
koku noēnojuma. Apbērta sakņu 
sistēma.

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
ir sausi zari un aizlūzuši zari. Aug 
5 un 2m attālumā no ceļu 
krustojuma. 

Divi stumbri no zemes, nedaudz 
sasvērušies DR virzienā. Vainags 
vienpusējs, neveido zarojumu A 
pusē. Vainagā ir krusteniskie zari, 
kas rada stumbra bojājumus. Sakņu 
zonā ir veikti rakšanas darbi. 

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
novērojama minimāla defoliācija, 
kas liecina par ūdens trūkumu. 
Daļēji noraktas saknes, kā arī 
veikta augsnes uzbēršana sakņu 
zonā. 

vērtīgs 5 vērtīgs 7 vērtīgs 6 mazvērtīgs 6 ļoti vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana. Novērot stumbra 
bojājuma aizaugšanas attīstību.

Nepieciešama vainaga pacelšana, 
krustenisko zaru izzāģēšana un 
retināšana. Izvākt no vainaga 
iekārušos sausos zarus.

Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana.

Ja koku saglabā, nepieciešama 
vainaga sakopšana un pacelšana. 
No estētiskā viedokļa ir pieļaujama 
koku likvidācija.

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana. Jānovēro koka fiziskā 
stāvokļa attīstība - reakcija uz 
ūdens izmaiņām.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 131
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621/5824 622/5825 623/5826 624/5827 625/5828
Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata

parastā liepa parastā liepa parastā liepa parastā liepa parastā liepa
↕: 19m ↕: 18m ↕: 18m ↕: 19m ↕: 24m
↔: 7m ↔: 7m ↔: 5m ↔: 8m ↔: 9m
Stumbra apkārtmērs: 1,16m Stumbra apkārtmērs: 1,00m Stumbra apkārtmērs: 1,04m Stumbra apkārtmērs: 1,00m Stumbra apkārtmērs: 2,39m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3
Viens stumbrs no zemes, nebūtiski 
izliecies D virzienā. Izliekums 
sākas 1m augstumā. Vainaga 
lielākais apjoms ir vērsts D 
virzienā. Vainagā ir sausie un 
krusteniskie zari. Sakņu zonā 
veikti rakšanas darbi, kā arī sakņu 
sistēma daļēji apbērta.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs, vērsts A virzienā. 
Vainagā vairāki liela izmēra 
aizlūzuši zari, daudz krusteniskie 
zari. Kokam noliekta galotne.

Viens stumbrs no zemes. Plašs 
stumbra bojājums galotnes daļā, ir 
nolūzusi galotne un vairāki lielie 
zari. Vainags izteikti vienpusējs, 
vērsts A virzienā. Sakņu zonā 
veikti rakšanas darbi un sakņu 
sistēma daļēji apbērta.

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
ir vairāki aizlūzuši zari un 
krusteniskie zari. Sakņu zonā ir 
veikta augsnes uzbēršanas, kā arī 
augsnes norakšana - potenciāli 
bojāta sakņu sistēma. 

Viens stumbrs no zemes, nedaudz 
sasvēries A virzienā. Vainagā 
vairāki liela diametra aizlūzuši 
zari. Vainaga apakšējie zari 
apzāģēti, kā rezultātā koks veido 
stresa zarus. Vainags daļāji 
vienpusējs, vērsts uz ZA. Sakņu 
zonā veikti rakšanas darbi un 
sakņu sistēma daļēji apbērta.

vērtīgs 7 vērtīgs 6 mazvērtīgs 5 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga sakopšana. 
Veikt galotņu redukciju un vainaga 
pacelšanu.

Nepieciešama vainaga sakopšana, 
retināšana un pacelšana. Izzāģēt 
galotnes noliekto zaru, lai galotni 
veidotu zars, kas aug taisns.

Nepieciešama vainaga pacelšana 
un sakopšana. No estētiskā 
viedokļa koks ilgtermiņā nav 
saglabājams.

Nepieciešama vainaga pacelšana 
un sakopšana.

Nepieciešama vainaga pacelšana 
un sakopšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 132
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626/5829 627/5830 628/5831 629/5832
Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata

parastā liepa parastā liepa parastā liepa parastā liepa
↕: 23m ↕: 23m ↕: 23m ↕: 23m
↔: 9m ↔: 8m ↔: 9m ↔: 8m
Stumbra apkārtmērs: 1,44m Stumbra apkārtmērs: 1,63m Stumbra apkārtmērs: 1,41m Stumbra apkārtmērs: 1,41m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
harmonisks. Vainagā nedaudz 
neliela izmēra sausi zari un 
krusteniskie zari. Sakņu zonā 
veikti rakšanas darbi un sakņu 
sistēma daļēji apbērta - potenciāli 
bojāta sakņu sistēma. 

Viens stumbrs no zemes. Pie sakņu kakla stumbra bojājums, attīstās 
trupe un sēņu augļķermeņi. Bojājums nav plašs. Ir veikta vainaga 
apakšējo zaru apzāģēšana, kā rezultātā koks veido stresa zarus. 
Vainags vienpusējs, vērsts DR virzienā. Sakņu zonā veikti rakšanas 
darbi un sakņu sistēma daļēji apbērta. Aug 2m attālumā no betonētas 
brauktuves.

Viens stumbrs no zemes, 6m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Savienojums stabils. Ir veikta 
vainaga apakšējo zaru apzāģēšana, 
brūces veiksmīgi aizaudzētas. 
Sakņu zonā veikti augsnes 
virskārtas nostumšanas darbi. Aug 
2,5m attālumā no betonētas 
brauktuves.

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
nedaudz neliela izmēra sausi zari. 
Sakņu zonā veikti augsnes 
virskārtas nostumšanas darbi.

vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 6 ļoti vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga pacelšana 
un sakopšana.

Nepieciešama vainaga sakopšana un pacelšana. Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana.

Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 133
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630/5833 631/5834 632/5835 633/5836 634/5837
Tilia cordata Tilia cordata Acer platanoides Acer platanoides Tilia cordata

parastā liepa parastā liepa parastā kļava parastā kļava parastā liepa
↕: 23m ↕: 22m ↕: 18m ↕: 17m ↕: 23m
↔: 8m ↔: 7m ↔: 11m ↔: 10m ↔: 7m
Stumbra apkārtmērs: 1,54m Stumbra apkārtmērs: 1,66m Stumbra apkārtmērs: 1,60m Stumbra apkārtmērs: 1,73m Stumbra apkārtmērs: 1,60m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
ir vairāki liela izmēra aizlūzuši zari 
un nolauzti zari. Vainags 
vienpusējs, vērsts DR virzienā. 
Kokam būtiski noraktas saknes. 
Sakņu sistēma daļēji apbērta. 

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
nedaudz atmirušu zaru. Vainags 
lejasdaļā nedaudz vienpusējs, zari 
vērsti ZA virzienā.

Viens stumbrs no zemes, 1,5m 
augstumā stumbrs sadalās divās 
asīs. Savienojums stabils. Vienā no 
asīm plašs bojājums. Vainagā liela 
izmēra sausi, aizlūzuši un nolūzuši 
zari. Sakņu zonā veikti būtiski 
rakšanas darbi, kā rezultātā radīti 
sakņu bojājumi.

Viens stumbrs no zemes, 2,5m 
augstumā sadalās četrās asīs, 
savienojuma vieta stabila. Nav 
novērojama stumbru šķelšanās. 
Vainagā atmiruši, nokaltuši zari. 
Apbērta sakņu sistēma. Sakņu 
bojājumi traktortehnikas darbības 
rezultātā. Aug uz neliela savdabīga 
augsnes paaugstinājuma. 

Viens stumbrs no zemes ar 
nelieliem stumbra bojājumiem. 
Vainags vienpusējs, vērsts ZA 
virzienā, DR pusē visi zari vainagā 
aplūzuši.  Sakņu zonā veikti 
augsnes rakšanas darbi. 

ļoti vērtīgs 6 vērtīgs 8 vērtīgs 6 ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga  sakopšana - 
aizlūzušo zaru izzāģēšana un 
vainaga retināšana galotnes daļā. 

Nepieciešama vainaga sakopšana. Nepieciešama vainaga sakopšana 
un tālāk izvirzīto saru atslogošana. 

Nepieciešama vainaga sakopšana, 
atmirušo, potenciāli bīstamo zaru* 
izzāģēšana. Jāveic neliela vainaga 
pacelšana. 

Nepieciešama vainaga pacelšana, 
krustenisko un aplūzušo zaru 
izzāģēšana. 

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 134
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635/5838 636/5839 637/5840 638/5841
Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Tilia cordata

parastā kļava parastā kļava parastā kļava parastā liepa
↕: 19m ↕: 16 m ↕: 16 m ↕: 11m
↔: 4m ↔: 11 m ↔: 12 m ↔: 8m
Stumbra apkārtmērs: 0,81m Stumbra apkārtmērs: 1,19 m Stumbra apkārtmērs: 2,01 m Stumbra apkārtmērs: 0,15; 0,13; 

0,11; 0,11m
Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, nebūtiski 
sasvēries ZA virzienā blakus 
augošās liepas noēnojuma ietekmē. 
8m augstumā sadalās divās asīs, 
savienojums stabils. Maznozīmīgi 
stumbra bojājumi. 

Viens stumbrs no zemes, 2m 
augstuma sadalās divos izlocītos 
stumbros, savienojuma vieta 
stabila. Ir bijis trešais zars, kas ir 
nolūzis vai nozāģēts, labi apaugusi 
lūzuma vieta. Kokam ir nelieli 
stumbra bojājumi. Vienā no 
stumbriem ir sausi zari. Sakņu 
zonā ir uzstumta grunts.

Viens stumbra no zemes, 3m augstumā sadalās 3 atsevišķos stumbros, 
savienojuma vieta stabila. Ir bijis ceturtais stumbrs, nolūzis, veidojas 
plaša rēta, kurā attīstās trupe. Divi no zariem ir masīvi ar plašiem 
vainagiem. Trešais zars izrāda tendenci atmirt. 

Liepu grupa. Sakņu zonā uzbērta 
augsne. D pusē nav augsnes, kur 
iesakņoties. Aug izbūvētas bedres 
malā.

vērtīgs 7 vērtīgs 6 ļoti vērtīgs 6 vērtīgs 7
Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana. 

Nepieciešams norakt uzbērto 
grunti. 

Nepieciešams samazināt un nedaudz pacelt vainagu, lai atslogotu 
lielos zarus. Izzāģēt sausos zarus. Nepieciešama vainaga retināšana. 
Trupes progresēšanas gadījumā masīvajiem skeletzariem būs 
nepieciešamas stutes un dinamiskā sistēma. Koks šobrīd nav bīstams, 
bet nepieciešami tālāki novērojumi.

Nepieciešama vainaga pacelšana, 
konkurējošo zaru izgriešana, 
izzāģējot mazāk perspektīvos 
stumbrus un atvases. Atstāt piecus 
lielākos stumbrus. Izvākt ķieģeļus 
un aizbērt bedri.

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 135
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639/5842 640/5843 641/5844 642/5845 643/5846
Betula pendula Pinus sylvestris Tilia cordata Tilia cordata Pinus sylvestris

āra bērzs parastā priede parastā liepa parastā liepa parastā priede 
↕: 21 m ↕: 16 m ↕: 20 m ↕: 18 m ↕: 9 m
↔: 6 m ↔: 5 m ↔: 10 m ↔: 6 m ↔: 4 m
Stumbra apkārtmērs: 0,76 m Stumbra apkārtmērs: 0,28 m Stumbra apkārtmērs: 1,79 m Stumbra apkārtmērs: 1,10 m Stumbra apkārtmērs: 0,44 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Trīs 
vidēji lieli stumbra bojājumi. 
Apbērta sakņu sistēma un koks 
cieš no ūdens trūkuma. Vainagā     
defoliācija 50% apmērā.  

Viens stumbrs no zemes. Vidēji 
plaši stumbra bojājumi. Vainags ir 
kupls, vienpusējs, vērsts DR 
virzienā. Vainagā nelieli sausi zari. 
Novērojams izteikts sakņu 
bojājums, kas radīts augsnes 
nostumšanas un uzstumšanas 
rezultātā. Sakņu bojājumi vainagā 
neatspoguļojas. 

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
daudz sausi un lūzuši zari. Lielie 
apakšējie zari ir gan nolūzuši, gan 
zāģēti. Sakņu sistēma būtiski 
apbērta, kā rezultātā koks cieš no 
ūdens trūkuma. 

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
ir gan atsevišķi aplūzuši zari, gan 
krusteniskie zari. Vainagā 
atspoguļojas ūdens trūkuma 
pazīmes.

Viens stumbrs no zemes. Centrāla 
galotne ir nolūzusi. Koks ir cietis 
ugunsgrēkā, ir mizas bojājumi. 
Sakņu sistēma ir traumēta 
nostumtās un vēlāk uzbērtās grunts 
ietekmē.  

mazvērtīgs 5 vērtīgs 5 vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 6
Koka saglabāšana ilgtermiņā nav 
iespējama.

Nepieciešams koku novērot, kā 
sakņu bojājumi ietekmēs koku. 
Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana.

Nepieciešams norakt uzvesto 
grunti. Sakopt un pacelt vainagu, 
izzāģēt gan lūzušos, gan sausos 
zarus. 

Nepieciešama vainaga sakopšana, 
retināšana un pacelšana. Jāveic gan 
aplūzušo, gan krustenisko zaru 
izzāģēšana. Jāveic galotņu 
redukcija.

Nepieciešama galotņu redukcija. 
Vainaga sakopšana. Koks ir 
perspektīvs. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 136



N
.P

.K
A

pr
ak

st
s

A
tt
ēl

s
Ie

te
ik

um
i

N
os

au
ku

m
s u

n 
pa

m
at

rā
dī

tā
ji

644/5847 645/5848 646/5849 647/5850 648/5851
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Betula pendula Betula pendula Pinus sylvestris

parastā priede parastā priede āra bērzs āra bērzs parastā priede 
↕: 10 m ↕: 9 m ↕: 11 m ↕: 16 m ↕: 3 m
↔: 4 m ↔: 3 m ↔: 5 m ↔: 3 m ↔: 2 m
Stumbra apkārtmērs: 0,53 m Stumbra apkārtmērs: 0,57m Stumbra apkārtmērs: 0,57 m Stumbra apkārtmērs: 0,50 m Stumbra apkārtmērs: 0,25 m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V5 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
kopējs ar blakus augošo priedi Nr. 
5846. Sakņu zona apbērta ar grunti 
un būvgružiem. 

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Ir neliels 
stumbra bojājums. Vainagam ir 
izteikta 30% defoliācija. Koka 
galotne un augšējie zari cieš no 
ūdens trūkuma. Bojāta sakņu 
sistēma augsnes norakšanas un 
uzbēršanas rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
defoliācija 10% apmērā. Koks cieš 
no ūdens režīma izmaiņām. 

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
harmonisks. Nenozīmīgi 
saliekusies galotne. 

vērtīgs 7 nevērtīgs 1 mazvērtīgs 5 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama neliela vainaga 
sakopšana un vainaga pacelšana.

Koks ir beigts. Jānozāģē. Koks ilgtermiņā nav perspektīvs. Nepieciešama vainaga pacelšana. 
Pie esošām ūdens režīma 
izmaiņām, koka saglabāšana 
ilgtermiņā var būt problemātiska.

Koks piemērots pārstādīšanai. 
Nepieciešama neliela vainaga 
sakopšana, atsevišķu zaru 
izņemšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 137



N
.P

.K
A

pr
ak

st
s

A
tt
ēl

s
Ie

te
ik

um
i

N
os

au
ku

m
s u

n 
pa

m
at

rā
dī

tā
ji

649/5852 650/5853 651/5854 652/5855 653/5856
Betula pendula Salix caprea Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata

āra bērzs pūpolvītols parastā liepa parastā liepa parastā liepa
↕: 11m ↕: 12m ↕: 23m ↕: 22m ↕: 22m
↔: 2m ↔: 3m ↔: 12m ↔: 8m ↔: 8m
Stumbra apkārtmērs: 0,38m Stumbra apkārtmērs: 0,50m Stumbra apkārtmērs: 1,00; 1,01; 

1,13; 1,35m
Stumbra apkārtmērs: 1,06; 1,04; 
0,91; 0,85m

Stumbra apkārtmērs: 1,51m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. 0,5m 
augstumā ļoti plašs stumbra 
bojājums - noplēsta lielākā daļa 
mizas, minimāli bojāta arī koksne. 
Sakņu sistēma ļoti būtiski apbērta, 
apbēršana atspoguļojas vainagā - 
sāk atmirt koka galotne. 

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
nedaudz vienpusējs, vērsts Z 
virzienā. Koks ar ļoti apbērtu 
sakņu sistēmu. 

Četri stumbri no zemes. Koka 
sakņu zonā veikti augsnes rakšanas 
darbi kā rezultātā bojātas saknes.

Koks ar četrām asīm. Vainagā 
daudz krustenisko zaru. Ir sausi, 
nokaltuši zari. Bojājumi sakņu 
apbēršanas un rakšanas darbu 
rezultātā.

Viens stumbrs no zemes, 3m 
augstumā sadalās divās asīs, 
savienojums stabils. Sadalīšanās 
vietā daudz zāģētu zaru rētu. 
Vainags harmonisks. Ir nedaudz 
sausu zaru. Veido stresa zarus un 
sakņu atvases. Sakņu bojājumi 
apbēršanas un rakšanas darbu 
rezultātā.

mazvērtīgs 4 mazvērtīgs 6 ļoti vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 6
Ilgtermiņā koks nav perspektīvs, 
pieļaujama koka likvidācija. 

Ja koks tiek saglabāts, 
nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana - krustenisko zaru 
izzāģēšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana, vainaga retināšana, 
krustenisko zaru izzāģēšana. 

Nepieciešama vainaga kopšana - 
krustenisko zaru izzāģēšana un 
vainaga pacelšana. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
kopšana. Izzāģēt sakņu atvasi. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 138
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654/5857 655/5858 656/5859 657/5860 658/5861
Tilia cordata Tilia cordata Acer platanoides Pinus sylvestris Pinus sylvestris

parastā liepa parastā liepa parastā kļava parastā priede parastā priede 
↕: 21m ↕: 21m ↕: 19m ↕: 17m ↕: 16m
↔: 9m ↔: 6m ↔: 8m ↔: 5m ↔: 1m
Stumbra apkārtmērs: 1,48m Stumbra apkārtmērs: 0,79m Stumbra apkārtmērs: 1,13; 1,10m Stumbra apkārtmērs: 0,75m Stumbra apkārtmērs: 0,41m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes, 3m 
augstumā sadalās divās asīs, 
savienojums stabils. Sadalīšanās 
vietā daudz zāģētu zaru rētu. 
Vainagā ir sausi un lūzuši zari. 
veido stresa zarus. Būtiski 
bojājumi sakņu apbēršanas un 
rakšanas darbu rezultātā.  Sakņu 
apbēršana atspoguļojas vainagā -  
defoliācija 10% apmērā.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
ļoti skrajš, vēdekļveida, vērsts RA 
virzienā. Veido stresa zarus. 
Būtiski bojājumi sakņu apbēršanas 
un rakšanas darbu rezultātā. Sakņu 
apbēršana atspoguļojas vainagā - 
izteikta defoliācija 50% apmērā. 

Viens stumbrs no zemes, 1m 
augstumā sadalās divās asīs, 
savienojums stabils. Vainagā 
dažāda izmēra sausi un aplūzuši 
zari. Potenciāli skaņu bojājumi 
augsnes norakšanas un uzbēršanas 
rezultātā. Aug uz neliela reljefa 
paaugstinājuma, kas var veicināt 
sakņu izskalošanos. 

Viens stumbrs no zemes, nebūtiski 
sasvēries ZR virzienā. Uz stumbra 
degšanas pēdas. Būtiski sakņu 
sistēmas bojājumi augsnes 
nostumšanas rezultātā. 

Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra degšanas pēdas. Potenciāli 
skaņu bojājumi augsnes 
norakšanas rezultātā. 

vērtīgs 6 mazvērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga sakopšana 
un retināšana  un uzbērtās augsnes 
saudzīga norakšana. 

Nepieciešama uzbērtās augsnes 
saudzīga norakšana, pretējā 
gadījumā koks zaudēs augtspēju un 
būs likvidējams. Nepieciešama 
neliela vainaga sakopšana. 

Nepieciešama vainaga sakopšana - 
sauso zaru izzāģēšana.

Nepieciešama neliela vainaga 
sakopšana un pacelšana. 

Neliela vainaga sakopšana un 
pacelšana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 139
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659/5862 660/5863 661/5864 662/5865 663/5866
Pinus sylvestris Betula pendula Tilia cordata Betula pendula Betula pendula

parastā priede āra bērzs parastā liepa āra bērzs āra bērzs
↕: 16m ↕: 13m ↕: 22m ↕: 17m ↕: 17m
↔: 3m ↔: 3m ↔: 11m ↔: 2m ↔: 3m
Stumbra apkārtmērs: 0,69m Stumbra apkārtmērs: 0,38m Stumbra apkārtmērs: 1,22; 1,19; 

1,10; 0,94m
Stumbra apkārtmērs: 0,47m Stumbra apkārtmērs: 0,44m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra degšanas pēdas. Koks 
veido divas galotnes. Potenciāli 
skaņu bojājumi augsnes 
norakšanas rezultātā. 

Viens stumbrs no zemes. Nebūtiski 
stumbra bojājumi. Vainagā 
minimāla defoliācija. Potenciāli 
skaņu bojājumi augsnes 
norakšanas rezultātā. 

0,5m augstumā stumbrs sadalās 
četrās asīs, savienojums stabils. 
Vainagā dažāda izmēra sausi zari. 
Vainags harmonisks. Potenciāli 
skaņu bojājumi augsnes 
norakšanas rezultātā. 

Viens stumbrs no zemes. 1m 
augstumā vidēji stumbra bojājumi. 
Vainags harmonisks. Potenciāli 
skaņu bojājumi augsnes 
norakšanas rezultātā. Vainagā 
minimāla defoliācija - reakcija uz 
hidroloģiskā režīma izmaiņām. 

Viens stumbrs no zemes. 
Potenciāli skaņu bojājumi augsnes 
norakšanas un uzbēršanas 
rezultātā. Vainagā minimāla 
defoliācija - reakcija uz 
hidroloģiskā režīma izmaiņām. 

vērtīgs 7 vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga pacelšana 
un galotnes redukcija. 

Nepieciešama vainaga pacelšana. Nepieciešama vainaga sakopšana 
un vainaga pacelšana. 

Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama.

Nepieciešama vainaga pacelšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 140
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664/5867 665/5868 666/5869 667/5870 668/5871
Betula pendula Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris

āra bērzs parastā priede parastā priede parastā priede parastā priede 
↕: 18m ↕: 17m ↕: 5m ↕: 5m ↕: 5m
↔: 6m ↔: 6m ↔: 2m ↔: 2m ↔: 2m
Stumbra apkārtmērs: 0,69; 0,31m Stumbra apkārtmērs: 0,66m Stumbra apkārtmērs: 0,31m Stumbra apkārtmērs: 0,25m Stumbra apkārtmērs: 0,28m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Divi stumbri no zemes. Mazākais 
stumbrs par 15° sasvēries DR 
virzienā, veido vienpusēju vainagu. 
Potenciāli skaņu bojājumi augsnes 
rakšanas darbu rezultātā. Vainagā 
minimāla defoliācija - reakcija uz 
hidroloģiskā režīma izmaiņām. 

Viens stumbrs no zemes, nebūtiski 
sasvēries R virzienā. 1,5m 
augstumā Z pusē nebūtisks 
stumbra bojājums, kas jau 
aizsveķojis.

Viens stumbrs no zemes. Plašāks 
stumbra mizas bojājums 
(0,70x0,05m), sasveķojis. Vainags 
veidojas simetrisks. Būtiski 
apbērta sakņu sistēma. 

Viens stumbrs no zemes. 
Sasveķojis stumbra bojājums. 
Vainags veidojas simetrisks. 
Apbērta sakņu sistēma un sakņu 
zonā veikti rakšanas darbi - 
iespējami minimāli sakņu 
bojājumi. 

Viens stumbrs no zemes. Sakņu 
sistēma nav apbērta. 

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga pacelšana. Nepieciešama vainaga pacelšana. Nepieciešama vainaga pacelšana. 

Koks derīgs pārstādīšanai.
Nepieciešama vainaga pacelšana, 
izlūzušo zaru izzāģēšana. Koks 
derīgs pārstādīšanai.

Nepieciešama vainaga pacelšana. 
Koks derīgs pārstādīšanai.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 141
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669/5872 670/5873 671/5874 672/5875 673/5876
Pinus sylvestris Betula pendula Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata

parastā priede āra bērzs parastā liepa parastā liepa parastā liepa
↕: 5m ↕: 16m ↕: 8m ↕: 21m ↕: 21m
↔: 2m ↔: 4m ↔: 8m ↔: 9m ↔: 8m
Stumbra apkārtmērs: 0,35m Stumbra apkārtmērs: 0,31m Stumbra apkārtmērs: 1,38m Stumbra apkārtmērs: 1,10m Stumbra apkārtmērs: 1,38m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. 
Stumbram no divām pusēm 
bojājumi, kas aizsveķojas. Kokam 
bojāta sakņu sistēma augsnes 
norakšanas rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. Neliels, 
nesen radīts stumbra bojājums. 
Vainagā atspoguļojas ūdens režīma 
izmaiņas. 3m attālumā aug bērzs ar 
stumbra diametru 0,04m - 
perspektīvs. 

Viens stumbrs no zemes. Plašs 
stumbra bojājums. Koks zaudējis 
galotnes. Bojāta sakņu sistēma. 
Ilgtermiņā koks nav perspektīvs. 

Viens stumbrs no zemes. 3m 
augstumā koks bijis galotņots, otru 
reizi galotņots 5m augstumā. 
Attīstās vairākas galotnes. 

Viens stumbrs no zemes. 3m 
augstumā koks bijis galotņots, otru 
reizi galotņots 5m augstumā. 
Neprofesionāli apzāģēti vainaga 
apakšējie zari. Izveidojušies 
savdabīgi zaru saaugumi. Veido 
trīs galotnes.

vērtīgs 6 vērtīgs 6 mazvērtīgs 4 vērtīgs 6 vērtīgs 6
Nepieciešama vainaga pacelšana. 
Koks derīgs pārstādīšanai.

Nepieciešama vainaga pacelšana. Pieļaujama koka likvidācija. Nepieciešama vainaga pacelšana 
un sakopšana.  

Nepieciešama būtiska vainaga 
sakopšana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 142
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674/5877 675/5878 676/5879 677/5880 678/5881
Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata

parastā liepa parastā liepa parastā liepa parastā liepa parastā liepa
↕: 19m ↕: 16m ↕: 22m ↕: 21m ↕: 24m
↔: 7m ↔: 7m ↔: 6m ↔: 6m ↔: 8m
Stumbra apkārtmērs: 1,16m Stumbra apkārtmērs: 1,13m Stumbra apkārtmērs: 1,38m Stumbra apkārtmērs: 4,33m Stumbra apkārtmērs: 1,66m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. 3m 
augstumā koks bijis galotņots, otru 
reizi galotņots 5m augstumā. 
Attīstās vairākas galotnes. Vainags 
nedaudz vienpusējs, sasvēries A 
virzienā. Sakņu zonā veikti 
rakšanas darbi, kā rezultātā bojāta 
sakņu sistēma. 

Viens stumbrs no zemes. 3m 
augstumā koks bijis galotņots, otru 
reizi galotņots 5m augstumā. 
Veido vienu galotni. 

Viens stumbrs no zemes. 5m 
augstumā veido spēcīgu skeletzaru, 
savienojums stabils. Aizaudzēts 
plašs stumbra bojājums. Stumbrā 
attīstās trupe, koks balstās uz 
dzīvās aplievas daļas. Augsnes 
norakšanas rezultātā traumēta 
sakņu sistēma. 

Viens stumbrs no zemes, 10m 
augstumā sadalās divās galotnēs. 
Aizaudzis plašs stumbra bojājums 
(1,0x0,1m), koksne iztrupējusi. 
Koks balstās uz dzīvās aplievas 
daļas. Vainagā vairāki sausi zari. 
Augsnes rakšanas darbu rezultātā 
radīti sakņu bojājumi. 

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
daudz sausu zaru un aizlūzušu 
zaru. Defoliācija minimāla - 5% 
apmērā vainaga augšējos zaros - 
liecina par ūdens režīma izmaiņām. 
Sakņu zonā veikti augsnes 
rakšanas darbi, kā rezultātā 
potenciāli sakņu bojājumi. 

vērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 6 ļoti vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga sakopšana, 
krustenisko zaru izzāģēšana un 
vainaga pacelšana.

Reducēt konkurējošo galotni. 
Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana.

Vainagā nepieciešams izzāģēt 
krusteniskos zarus. Jāpaceļ koka 
vainags.

Nepieciešama vainaga sakopšana, 
vainaga pacelšana. Veikt galotņu 
redukciju.

Noteikti nepieciešama vainaga 
sakopšana un vainaga pacelšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 143
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679/5882 680/5883 681/5884 682/5885 683/5886
Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata

parastā liepa parastā liepa parastā liepa parastā liepa parastā liepa
↕: 22m ↕: 15m ↕: 16m ↕: 15m ↕: 22m
↔: 8m ↔: 5m ↔: 7m ↔: 5m ↔: 8m
Stumbra apkārtmērs: 1,32m Stumbra apkārtmērs: 1,07m Stumbra apkārtmērs: 1,32m Stumbra apkārtmērs: 0,94m Stumbra apkārtmērs: 1,41m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, 3m 
augstumā sadalās divās asīs. Viena 
no asīm vairāk nomākta un 
augšanā atpalikusi. Daļa no zariem 
vainagā atlūzuši. Sakņu bojājumi 
atspoguļojas veselīgākā stumbra 
vainagā - novērojama defoliācija. 
Koka sakņu zonā veikti rakšanas 
darbi.

Viens stumbrs no zemes. Koks ir 
bijis galotņots trīs dažādās vietās. 
Vainags izteikti vienpusējs, 
neveido zarojumu R pusē blakus 
augošās liepas noēnojuma 
rezultātā. Vainagā daudz 
krustenisko zaru, kas izveidojušies 
galotņošanas rezultātā. 

Viens stumbrs no zemes. 6m 
augstumā koks ir bijis galotņots. 
Līdz 2m augstumam stumbrā plašs 
bojājums - koks ir caurtrupējis, 
stumbram var redzēt cauri. Balstās 
uz diviem atsevišķiem aplievas 
stariem.  

Viens stumbrs no zemes. Kokam 
nolūzusi galotne un augšējie zari. 
Vainagā novērojama defoliācija. 
Sakņu zonā veikti rakšanas darbi. 

Viens stumbrs no zemes. 7m 
augstumā veido spēcīgu, atvirzītu  
skeletzaru. Sakņu bojājumi, kas 
radušies rakšanas darbu rezultātā. 
Apzāģēti lieli skeletzari. Ir stumbra 
bojājums, kas aizaudzēts.  1m 
augstumā stumbrs iztrupējis. Koks 
balstās uz dažām aplievas kārtām. 

vērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 5 mazvērtīgs 5 vērtīgs 6
Nepieciešama nopietna vainaga 
sakopšana. 

Nepieciešama vainaga retināšana 
un vainaga pacelšana.

Nepieciešama vainaga retināšana, 
krustenisko zaru izgriešana  un 
vainaga pacelšana.

Ilgtermiņā koks nav saglabājams 
estētisku apsvērumu dēļ. 

Saīsināt tālāk atvirzījušos 
skeletzaru. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 144
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684/5887 685/5888 686/5889 687/5890 688/5891
Tilia cordata Tilia cordata Acer platanoides Tilia cordata Tilia cordata

parastā liepa parastā liepa parastā kļava parastā liepa parastā liepa
↕: 21m ↕: 20m ↕: 20m ↕: 22m ↕: 22m
↔: 8m ↔: 9m ↔: 6m ↔: 9m ↔: 12m
Stumbra apkārtmērs: 1,29m Stumbra apkārtmērs: 1,16m Stumbra apkārtmērs: 1,13m Stumbra apkārtmērs: 1,44m Stumbra apkārtmērs: 1,48m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes.  Liela 
diametra zāģētu skletzaru rētas. 
Sakņu bojājumi, kas radušies 
rakšanas darbu rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. Sakņu 
bojājumi, kas radušies rakšanas 
darbu rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. Stumbrā 
zāģējuma pēdas. Vidēji plašs 
stumbra bojājums 1m augstumā. 
3m augstumā plašs bojājums - 
izlūzuša skeletzara rēta. Stumbrs 
iztrupējis. 

Viens stumbrs no zemes, 3m 
augstumā sadalās divās asīs, 
savienojums stabils. Viena no asīm 
vēl pēc metra sadalās vēl divās 
asīs. Kopumā koks veido trīs 
galotnes. Aizaudzis stumbra 
bojājums, kā rezultātā stumbrā 
attīstās trupe. Vainagā daudz 
krusteniskie zari. Sakņu sistēma 
apbērta ar būvgružiem. 

Viens stumbrs no zemes, kas 
sadalās četrās asīs. Trīs no asīm ir 
augšanā atpalikušas. Aizaudzēts 
stumbra bojājums. Stumbrā attīstās 
trupe. Relatīvi nesen apzāģēti lieli 
skeletzari 4m augstumā. Koka 
sakņu zonā veikti rakšanas darbi kā 
rezultātā radīti sakņu bojājumi. 

vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 5 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga sakopšana 
un vainaga pacelšana. Izzāģēt 
izlūzušos zarus. 

Nepieciešama neliela vainaga 
sakopšana un vainaga pacelšana. 

Ilgtermiņā koks nav saglabājams. Nepieciešama vainaga retināšana 
un vainaga pacelšana.

Nepieciešama vainaga sakopšana 
un vainaga pacelšana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 145
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689/5892 690/5893 691/5894 692/5895
Tilia cordata Tilia cordata Acer platanoides Acer platanoides

parastā liepa parastā liepa parastā kļava parastā kļava
↕: 23m ↕: 23m ↕: 19m ↕: 19m
↔: 12m ↔: 12m ↔: 8m ↔: 6m
Stumbra apkārtmērs: 1,95m Stumbra apkārtmērs: 1,85m Stumbra apkārtmērs: 1,47m Stumbra apkārtmērs: 0,79m

Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V3 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, 3m 
augstumā sadalās četrās asīs.  
Savienojuma vieta stabila.  Viena 
no asīm būtiski mazāka par 
pārējām. Veido trīs galotnes. 
Nesen zāģēta skeletzara rēta ar 
diametru 0,2m. Sakņu zonā veikta 
augsnes norakšana, kā rezultātā 
radīti sakņu bojājumi. 

Viens stumbrs no zemes, 5m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Savienojuma vieta stabila. No 
savienojuma vietas atdalās vairāki 
skeletzari.

Viens stumbrs no zemes, 3m augstumā sadalās divās asīs. 
Savienojums stabils. Neliels, maznozīmīgs  stumbra bojājums, kas 
aizaudzēts. Vainagā daži sausie zari. Vainagā iekāries atlūzis liels 
sauss zars, bīstams*.  Sakņu zonā veikti gan augsnes norakšanas, gan 
uzstumšanas darbi kā rezultātā radīti sakņu bojājumi un apgrūtināta 
ūdens uzņemšana.  Galotnes zariem novērojama defoliācija. 

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
izteikti vienpusējs, veidojies 
blakus augošās liepas noēnojuma 
rezultātā. Vainags vērsts A 
virzienā. Vainaga apakšējie zari 
lielākoties atmiruši. Novērojama 
defoliācija 25% apmērā. 

vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 6 mazvērtīgs 6
Nepieciešama vainaga sakopšana - 
krustenisko zaru izzāģēšana.  

Nepieciešama vainaga sakopšana - 
krustenisko un sauso zaru 
izzāģēšana.  Pacelt vainagu. 

Nepieciešama vainaga sakopšana. Izņemt no vainaga bīstamo zaru. Ilgtermiņā koks nav saglabājams.  

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 146
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693/5896 694/5897 695/5898 696/5899 697/5900
Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata

parastā liepa parastā liepa parastā liepa parastā liepa parastā liepa
↕: 23m ↕: 23m ↕: 24m ↕: 22m ↕: 23m
↔: 11m ↔: 9m ↔: 8m ↔: 8m ↔: 12m
Stumbra apkārtmērs: 1,29m Stumbra apkārtmērs: 1,26m Stumbra apkārtmērs: 0,97m Stumbra apkārtmērs: 0,94m Stumbra apkārtmērs: 1,82m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes, 2,5m 

augstumā sadalās divās asīs. 
Savienojums stabils. Vainags 
vērsts D virzienā. R pusē neveido 
zarojumu. 

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes, 4m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Vainags vienpusējs, vērsts DR 
virzienā. Vainagā liela izmēra lūzis 
zars. Sakņu zonā izmūrēta pazemes 
eja ar izejas šahtu. 

Viens stumbrs no zemes, 4m 
augstumā sadalās daudz asīs, no 
kurām izvirzās trīs spēcīgākās. 

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana un sakopšana. 

Nepieciešama vainaga pacelšana. Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana. 

Nepieciešama vainaga sakopšana. 
Nedaudz saīsināt tālāk atvirzītos 
zarus. 

Nepieciešama vainaga sakopšana - 
izzāģēt krusteniskos zarus. Pacelt 
vainagu. Saīsināt apakšējos tālāk 
atvirzītos zarus. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 147
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698/5901 699/5902 700/5903 701/5904 702/5905
Acer platanoides Tilia cordata Betula pendula Tilia cordata Tilia cordata

parastā kļava parastā liepa āra bērzs parastā liepa parastā liepa
↕: 18m ↕: 21m ↕: 8m ↕: 21m ↕: 22m
↔: 6m ↔: 10m ↔: 6m ↔: 11m ↔: 10m
Stumbra apkārtmērs: 1,13m Stumbra apkārtmērs: 1,63m Stumbra apkārtmērs: 0,38m Stumbra apkārtmērs: 1,32m Stumbra apkārtmērs: 1,29m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, 1m 
augstumā sadalās divās asīs. Viens 
no stumbriem atmiris. Dzīvā 
stumbra vainagā ir nokaltuši zari. 
Vainags ļoti skrajš. Stumbram 
maznozīmīgi bojājumi.  

Viens stumbrs no zemes, 2,5m 
augstumā veido divus spēcīgus 
skeletzarus. Savienojums stabils.  
Stumbrs nedaudz sasvēries D 
virzienā. Lielāko vainaga apjomu 
veido A virzienā. Vainagā ļoti 
daudz krustenisko zaru. Sakņu 
zonā veikti rakšanas darbi, kas 
ietekmējuši sakņu sistēmu. 

Viens stumbrs no zemes. Vairāki 
stumbra bojājumi. 2m augstumā 
veido spēcīgu sānzaru, kas aug 45º 
leņķī. Ļoti plaši sakņu bojājumi 
augsnes norakšanas darbu 
rezultātā. Vainagā novērojama 
defoliācija 5% apmērā. 

Viens stumbrs no zemes, 5m 
augstumā sadalās trīs asīs. 
Savienojums stabils. Vainagā 
atspoguļojas hidroloģiskā režīma 
izmaiņas - defoliācija 5% apmērā. 
Vainagā aizlūzuši zari. Veido 
sakņu atvasi ar diametru 5cm. 

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
daudz aizlūzuši un lūzuši zari. 
Veidojis daudz sakņu atvases, kas 
izzāģētas. Aug uz neliela reljefa 
paaugstinājuma. 

mazvērtīgs 5 vērtīgs 6 mazvērtīgs 4 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Izzāģēt sausos un krusteniskos 
zarus. Ilgtermiņā koks nav 
saglabājams.  

Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana. Atslogot tālāk 
atvirzītos skeletzarus. 

Ilgtermiņā koks nav perspektīvs. Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana, sauso un krustenisko 
zaru izzāģēšana. Izzāģēt sakņu 
atvasi. 

Nepieciešama vainaga sakopšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 148
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703/5906 704/5907 705/5908 706/5909 707/5910
Tilia cordata Quercus robur Betula pendula Betula pendula Betula pendula

parastā liepa parastais ozols āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 21m ↕: 20m ↕: 18m ↕: 15m ↕: 19m
↔: 10m ↔: 8m ↔: 3m ↔: 2m ↔: 1,5m
Stumbra apkārtmērs: 1,35m Stumbra apkārtmērs: 1,16m Stumbra apkārtmērs: 0,44m Stumbra apkārtmērs: 0,28m Stumbra apkārtmērs: 0,28m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes, 4m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Savienojums stabils. Sakņu zonā 
veikta augsnes uzbēršana. 

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
izteikti vienpusējs, vērsts R 
virzienā. A pusē neveido 
zarojumu. Vainagā daudz 
nokaltušu zaru, kas liecina par 
ūdens režīma izmaiņām.

Viens stumbrs no zemes. Sakņu 
zonā ir veikti rakšanas darbi - 
sakņu bojājumi, kas atspoguļojās 
vainaga augstāko zaru galu 
defoliācijā (5% apmērā). Sakņu 
sistēma daļēji atsegta.

Viens stumbrs no zemes. Sakņu 
zonā ir veikti rakšanas darbi - 
sakņu bojājumi, kas atspoguļojās 
vainaga augstāko zaru galu 
defoliācijā (5% apmērā). Sakņu 
sistēma daļēji atsegta.

Viens stumbrs no zemes.  Plaši 
mizas bojājumi. Sakņu zonā ir 
veikti rakšanas darbi - sakņu 
bojājumi, kas atspoguļojās vainaga 
augstāko zaru galu defoliācijā (5% 
apmērā). Sakņu sistēma daļēji 
atsegta.

vērtīgs 7 mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 5
Nepieciešama vainaga sakopšana - 
izzāģēt krusteniskos zarus un veikt 
vainaga retināšanu. 

Nepieciešams saīsināt tālāk 
atvirzītos skeletzarus, izzāģēt 
sausos zarus. 

Ilgtermiņā koks nav perspektīvs. Ilgtermiņā koks nav perspektīvs. Vainaga kopšana nav 
nepieciešama. Ilgtermiņā koks nav 
perspektīvs.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 149
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708/5911 709/5912 710/5913 711/5914 712/5915
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Tilia cordata Acer platanoides

parastā priede parastā priede parastā priede parastā liepa parastā kļava
↕: 5m ↕: 6m ↕: 3m ↕: 21m ↕: 14m
↔: 4m ↔: 4m ↔: 2m ↔: 10m ↔: 6m
Stumbra apkārtmērs: 0,31m Stumbra apkārtmērs: 0,35m Stumbra apkārtmērs: 0,34m Stumbra apkārtmērs: 1,10m Stumbra apkārtmērs: 0,79m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Nebūtiski 

izlocījusies un 2012.gada vasarā 
nolūzusi galotne. Vainaga lielākais 
apjoms vērsts uz ZR.

Viens stumbrs no zemes. Daži 
vainaga apakšējie zari ir apgriezti.

Viens stumbrs no zemes. 2m 
augstumā veido spēcīgu skeletzaru. 
Vainagā ir lūzuši zari. Sakņu zonā 
ir veikta augsnes norakšana un 
apbēršana - sakņu bojājumu, kas 
atspoguļojās vainaga augstāko zaru 
galu defoliācijā (5% apmērā).

Viens stumbrs no zemes. 4m 
augstumā lūzuša zara radīts 
stumbra bojājums, kas veiksmīgi 
aizaudzēts. Virs lūzuma vietas 
veido stresa zaru. Vainagā aplūzuši 
zari. Kokam sakņu bojājumi 
rakšanas darbu rezultātā. 

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 8 vērtīgs 7 mazvērtīgs 6
Nepieciešama vainaga pacelšana. Nepieciešama vainaga pacelšana. 

Veikt galotņu redukciju, lai kāds 
no zariem izvirzītos par galotni.

Koks saglabājams, būs 
nepieciešama vainaga pacelšana. 
Koks pārstādīšanai nav derīgs lielā 
izmēra dēļ.

Nepieciešama vainaga sakopšana, 
zaru lūzumu vietu sakopšana. 
Pacelt koka vainagu. 

Nepieciešama vainaga sakopšana, 
sauso zaru izzāģēšana. Ilgtermiņā 
koks nav perspektīvs. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 150
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713/5916 714/5917 715/5918 716/5919 717/5920
Tilia cordata Pinus sylvestris Tilia cordata Tilia cordata Pinus sylvestris

parastā liepa parastā priede parastā liepa parastā liepa parastā priede 
↕: 21m ↕: 8m ↕: 21m ↕: 21m ↕: 11m
↔: 10m ↔: 3m ↔: 12m ↔: 10m ↔: 4m
Stumbra apkārtmērs: 1,19m Stumbra apkārtmērs: 0,44m Stumbra apkārtmērs: 1,51m Stumbra apkārtmērs: 1,13m Stumbra apkārtmērs: 0,60m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. 2,5m 
augstumā sadalās vairākos 
stumbros, no kuriem viens ir 
masīvāks. 2m augstumā nolūzis 
liels skeletzars. Lūzuma vieta 
veiksmīgi aizaudzēta. Koks veido 
kuplu harmonisku vainagu. Sakņu 
zonā veikta augsnes uzstumšana.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
nedaudz vienpusējs. Koka sakņu 
zonā veikti augsnes norakšanas un 
uzbēršanas darbi - iespējami sakņu 
sistēmas bojājumi.

Viens stumbrs no zemes, 2m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Savienojums stabils, plaisas 
neveidojas. 

Viens stumbrs no zemes. 2m 
augstumā sadalās divās asīs, 
savienojums stabils. No 
savienojuma vietas izlūzuši lieli 
skeletzari. Vainagā ir nolūzuši zari. 

Viens stumbrs no zemes. 1m 
augstumā nebūtiski izlocījies. 
Sakņu sistēma apbērta ar 
būvgružiem.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga sakopšana 
un minimāla pacelšana.

Nepieciešama vainaga pacelšana. Atslogot zarus tālāk augošajam 
stumbram. Jāveic galotņu 
redukcija. Nepieciešama vainaga 
sakopšana un pacelšana. 
Ilgtermiņā, iespējams, būs 
nepieciešama vainaga drošināšanas 
sistēma.

Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana.

Koks saglabājams. Nepieciešama 
vainaga pacelšana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 151
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718/5921 719/5922 720/5923 721/5924 722/5925
Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Quercus robur Tilia cordata

parastā liepa parastā liepa parastā liepa parastais ozols parastā liepa
↕: 20m ↕: 22m ↕: 22m ↕: 17m ↕: 21m
↔: 9m ↔: 10m ↔: 12m ↔: 7m ↔: 11m
Stumbra apkārtmērs: 1,41m Stumbra apkārtmērs: 1,35m Stumbra apkārtmērs: 1,26m Stumbra apkārtmērs: 0,79m Stumbra apkārtmērs: 1,35m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. 2m 
augstumā veido spēcīgu skeletzaru, 
kas iziet ārpus kopējā vainaga. 
Vainagā daudz krustenisko un 
sauso zaru. Vainaga augšējā daļā 
atspoguļojas ūdens režīma 
izmaiņas. Sakņu zonā veikti 
rakšanas darbi, kā rezultātā 
iespējami sakņu bojājumi.

Viens stumbrs no zemes, sasvēries 
20º leņķī ZR virzienā. Slīps aug 
līdz 3m augstumam. Aizaudzēts 
stumbra bojājums. Vainagā 
krusteniskie zari. Senāk apbērta 
sakņu sistēma. 

Viens stumbrs no zemes. 3m 
augstumā veido spēcīgu skeletzaru, 
kas izteikti izvirzīts ārpus vainaga. 
8m augstumā stumbrs sadalās 
vairākās asīs, no kurām viena 
veido galotni.

Viens stumbrs no zemes. Lūzuši 
vainaga apakšējie zari, kas 
iekārušies kokā. Veido stresa 
zarus. Aug nomākts no blakus 
augošajām liepām. Vainagā daudz 
sausi maza izmēra zari. 

Viens stumbrs no zemes, 8m 
augstumā sadalās divās asīs. 3m 
augstumā veido lielu skeletzaru. 
Savienojums stabils. 

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 6 vērtīgs 7
Nedaudz saīsināt ārpus vainaga 
izvirzītos skeletzarus. 
Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana.

Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana. Nedaudz saīsināt 
zarus, kas tālāk atvirzīti no kopējā 
vainaga. 

Nepieciešama vainaga sakopšana, 
pacelšana un tālāk atvirzītā 
skeletzara saīsināšana. Izzāģēt 
krusteniskos zarus. Saīsināt 
potenciālos galotnes konkurentus. 

Ja koks tiek saglabāts, 
nepieciešama vainaga sakopšana, 
sauso zaru izzāģēšana. Ilgtermiņā 
koks nav perspektīvs. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana. Saīsināt tālāk atvirzītos 
skeletzarus. Ilgtermiņā būs 
nepieciešama vienas sistēmas 
vainaga drošināšanas sistēma. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 152
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723/5926 724/5927 725/5928 726/5929 727/5930
Tilia cordata Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris

parastā liepa parastā priede parastā priede parastā priede parastā priede 
↕: 21m ↕: 9m ↕: 7m ↕: 7m ↕: 6m
↔: 11m ↔: 4m ↔: 6m ↔: 2m ↔: 2m
Stumbra apkārtmērs: 1,51m Stumbra apkārtmērs: 0,63m Stumbra apkārtmērs: 0,60m Stumbra apkārtmērs: 0,25m Stumbra apkārtmērs: 0,25m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
ir aizlūzuši zari un sausie zari. 
Apzāģēti zemākie skeletzari. 
Sakņu zonā veikti rakšanas darbi, 
kā rezultātā radušies sakņu 
bojājumi. 

Viens stumbrs no zemes. 4m 
augstumā veido lielu sānzaru. 
Vainags izteikti vienpusējs, 
neveido zarojumu Z pusē. Kokam 
nav galotnes. Vainagā būtiska 
defoliācija. Stipri traumēta sakņu 
sistēma rakšanas darbu un augsnes 
uzstumšanas rezultātā. 

Viens stumbrs no zemes. Kokam 
nav galotnes. Vainagā ir nedaudz 
sausie zari un nolūzuši zari. Sakņu 
zonā ir veikta augsnes norakšana. 
Uz stumbra novērojamas 
minimālas degšanas pazīmes kūlas 
dedzināšanas rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. 
Stumbram ļoti nebūtiski bojājumi. 
Vainags skrajš. Uz stumbra 
novērojamas minimālas degšanas 
pazīmes kūlas dedzināšanas 
rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra novērojamas minimālas 
degšanas pazīmes kūlas 
dedzināšanas rezultātā.

ļoti vērtīgs 7 mazvērtīgs 5 vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana.

Nepieciešama vainaga sakopšana, 
pacelšana un galotņu redukcija. 
Koks ilgtermiņā nav saglabājams. 

Nepieciešama vainaga pacelšana 
un sakopšana. 

Nepieciešama vainaga pacelšana - 
apakšējo zaru izzāģēšana. Koks 
derīgs pārstādīšanai.

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana. Koks derīgs 
pārstādīšanai.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 153
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728/5931 729/5932 730/5933 731/5934 732/5935
Betula pendula Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris

āra bērzs parastā priede parastā priede parastā priede parastā priede 
↕: 10m ↕: 6m ↕: 8m ↕: 9m ↕: 9m
↔: 4m ↔: 2m ↔: 4m ↔: 4m ↔: 4m
Stumbra apkārtmērs: 0,31m Stumbra apkārtmērs: 0,22m Stumbra apkārtmērs: 0,44m Stumbra apkārtmērs: 0,41m Stumbra apkārtmērs: 0,38m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. 4m 
augstumā spēcīgs skeletzars.

Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra novērojamas minimālas 
degšanas pazīmes kūlas 
dedzināšanas rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra novērojamas minimālas 
degšanas pazīmes kūlas 
dedzināšanas rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra novērojamas minimālas 
degšanas pazīmes kūlas 
dedzināšanas rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra novērojamas minimālas 
degšanas pazīmes kūlas 
dedzināšanas rezultātā.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga pacelšana 
un spēcīgā skeletzara saīsināšana, 
lai neveido galotnes konkurenci. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana. Koks derīgs 
pārstādīšanai.

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana, apakšējo sauso zaru 
izzāģēšana. Vainagā izzāģēt 
krusteniskos zarus. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 154
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733/5936 734/5937 735/5938 736/5939 737/5940
Pinus sylvestris Betula pendula Pinus sylvestris Betula pendula Betula pendula

parastā priede āra bērzs parastā priede āra bērzs āra bērzs
↕: 8m ↕: 11m ↕: 7m ↕: 9m ↕: 10m
↔: 3m ↔: 3m ↔: 3m ↔: 1,5m ↔: 2m
Stumbra apkārtmērs: 0,31m Stumbra apkārtmērs: 0,31; 0,28m Stumbra apkārtmērs: 0,38m Stumbra apkārtmērs: 0,28 m Stumbra apkārtmērs: 0,38m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes. 
Nebūtiski, mehāniski radīti 
stumbra bojājumi. Uz stumbra 
novērojamas minimālas degšanas 
pazīmes kūlas dedzināšanas 
rezultātā. Sakņu zonā veikti 
rakšanas darbi, kā rezultātā radīti 
sakņu bojājumi. 

Divi stumbri no zemes. Veido ļoti 
šauru vainagu. Nav cietis no 
hidroloģiskā režīma izmaiņām. 

Viens stumbrs no zemes, nebūtiski 
izliecies. 4m augstumā kukaiņu 
radīts bojājums. 

Viens stumbrs no zemes. Veido 
spēcīgu sānzaru.

Viens stumbrs no zemes, sasvēries 
R virzienā. DR pusē visā stumbra 
garumā ir bijis bojājums, kas 
lielākoties aizaudzēts. Galotnē 
minimāla defoliācja ūdens režīma 
izmaiņu rezultātā.

vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 7 mazvērtīgs 6
Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana, apakšējo sauso zaru 
izzāģēšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

Saīsināt spēcīgo sānzaru, lai 
neveidojas galotnes konkurents. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 155
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738/5941 739/5942 740/5943 741/5944 742/5945
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris

parastā priede parastā priede parastā priede parastā priede parastā priede 
↕: 7m ↕: 8m ↕: 7m ↕: 6m ↕: 7m
↔: 5m ↔: 3m ↔: 4m ↔: 2m ↔: 3m
Stumbra apkārtmērs: 0,38m Stumbra apkārtmērs: 0,38m Stumbra apkārtmērs: 0,41m Stumbra apkārtmērs: 0,28m Stumbra apkārtmērs: 0,31m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes. Koks 
estētisks.

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Nedaudz 
vienpusējs vainags blakus augošo 
koku noēnojuma rezultātā. 

Viens stumbrs no zemes. Veido 
kopīgu vainagu ar blakus augošo 
priedi Nr.5946. 

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga pacelšana. Nepieciešama minimāla vainaga 

pacelšana.
Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

Nepieciešama vainaga pacelšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 156
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743/5946 744/5947 745/5948 746/5949 747/5950
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris

parastā priede parastā priede parastā priede parastā priede parastā priede 
↕: 7m ↕: 7m ↕: 8m ↕: 6m ↕: 6m
↔: 4m ↔: 3m ↔: 2m ↔: 2m ↔: 3m
Stumbra apkārtmērs: 0,35m Stumbra apkārtmērs: 0,38m Stumbra apkārtmērs: 0,38m Stumbra apkārtmērs: 0,31m Stumbra apkārtmērs: 0,31m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Veido 
kopīgu vainagu ar blakus augošo 
priedi Nr.5945. 

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Vainaga 
lielākais apjoms vērsts ZA 
virzienā., blakus augošo koku 
noēnojuma rezultātā. 

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Koks saglabājams kopā ar blakus 
augošo koku Nr. 5945. 
Nepieciešama vainaga pacelšana. 
Vainaga apakšējo sauso zaru 
izgriešana. 

Nepieciešama vainaga pacelšana. Nepieciešama vainaga pacelšana, 
vainaga apakšējo sauso zaru 
izgriešana. 

Nepieciešama vainaga pacelšana 
un minimāla vainaga sakopšana.

Nepieciešama vainaga pacelšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 157
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748/5951 749/5952 750/5953 751/5954 752/5955
Pinus sylvestris Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

parastā priede āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 8m ↕: 11m ↕: 15m ↕: 16m ↕: 12m
↔: 4m ↔: 3m ↔: 3m ↔: 5m ↔: 2m
Stumbra apkārtmērs: 0,41m Stumbra apkārtmērs: 0,35m Stumbra apkārtmērs: 0,53m Stumbra apkārtmērs: 0,66m Stumbra apkārtmērs: 0,28m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Nebūtiski 
stumbra bojājumi. Sakņu zonā 
veikti augsnes nostumšanas darbi, 
kā rezultātā iespējami sakņu 
bojājumi.

Viens stumbrs no zemes. No 
apakšpuses veidojas viens kropls 
skeletzars

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Sakņu 
zonā veikti rakšanas darbi, saknes 
traumētas.

Viens stumbrs no zemes.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga pacelšana. Nepieciešama minimāla vainaga 

sakopšana, skeletzara noņemšana.  
Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana.

Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 158
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753/5956 754/5957 755/5958 756/5959 757/5960
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Betula pendula Betula pendula

parastā priede parastā priede parastā priede āra bērzs āra bērzs
↕: 6m ↕: 7m ↕: 16m ↕: 16m ↕: 15m
↔: 1m ↔: 2m ↔: 9m ↔: 3m ↔: 2m
Stumbra apkārtmērs: 0,31m Stumbra apkārtmērs: 0,31m Stumbra apkārtmērs: 0,39m Stumbra apkārtmērs: 0,38m Stumbra apkārtmērs: 0,38m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Apzāģēti 
vainaga apakšējie zari. Sakņu zonā 
veikti rakšanas darbi, saknes 
bojātas. Koks aug 4 m attālumā no 
betona sētas. 

Viens stumbrs no zemes. Koks aug 
4 m attālumā no betona sētas.

Viens stumbrs no zemes. Kupls, 
harmonisks, labi attīstīts vainags. 
Daļēji aplauzti vainaga apakšējie 
zari. Saknes traumētas, jo veikti 
rakšanas darbi. 

Viens stumbrs no zemes. Aug tuvu 
betona sienai.

Viens stumbrs no zemes. Bojātas 
saknes, jo veikta augsnes 
norakšana.

vērtīgs 6 vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga sakopšana. Nepieciešama vainaga sakopšana 

un pacelšana.
Nepieciešama vainaga un sakņu 
zonas sakopšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana. Jāsaglabā kā grupa, 
veidosies vienots vainags ar koku 
Nr. 5960.

Nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana. Jāsaglabā kā grupa.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 159
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758/5961 759/5962 760/5963 761/5964 762/5965
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Betula pendula Betula pendula

parastā priede parastā priede parastā priede āra bērzs āra bērzs
↕: 9m ↕: 8m ↕: 6m ↕: 23m ↕: 22 m
↔: 4m ↔: 3m ↔: 2m ↔: 7m ↔: 5 m
Stumbra apkārtmērs: 0,34m Stumbra apkārtmērs: 0,34m Stumbra apkārtmērs: 0,28m Stumbra apkārtmērs: 1,1m Stumbra apkārtmērs: 0,69; 0,25m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Koks sadalās divos stumbros 0,30 
m augstumā, viens stumbrs maz 
attīstījies. Harmonisks vainags, 
nedaudz apzāģēti zari. Vidējs 
stumbra bojājums pie sakņu kakla. 
Sakņu zonā veikti augsnes 
uzstumšanas un norakšanas darbi.

Viens stumbrs no zemes. Saknes 
traumētas rakšanas darbu rezultātā. 
Aug 1 m attālumā no betona 
sienas. 

Viens stumbrs no zemes. Sakņu 
zonā veikti rakšanas darbi

Viens stumbrs no zemes. 
Harmonisks vainags. Koks aug uz 
krants, ZR pusē  strauji sākas 
slīpums, kurš beidzās ar asfalta 
laukumu. Kokam draud izgāšanās 
risks. Kokam bojāta sakņu sistēma 
augsnes nostumšanas rezultātā.

Divi stumbri no zemes. Vainags 
vienpusējs.

vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 7
Izzāģēt neattīstījušos, kroplo 
stumbru. Nepieciešama vainaga 
sakopšana. Saudzīgi jānorok 
uzbērtā augsnes kārta ap stumbru. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana un pacelšana.

Nepieciešama vainaga pacelšana. 
Koks derīgs pārstādīšanai.

Nepieciešama vainaga pacelšana. Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 160
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763/5966 764/5967 765/5968 766/5969 767/5970
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 24 m ↕: 24 m ↕: 23m ↕: 22 m ↕: 20 m
↔: 8 m ↔: 7 m ↔: 4 m ↔: 5m ↔: 5 m
Stumbra apkārtmērs: 1,06m Stumbra apkārtmērs: 1,07m Stumbra apkārtmērs: 0,88m Stumbra apkārtmērs: 0,72m Stumbra apkārtmērs: 0,53m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, 
maznozīmīgi sasvēries A  virzienā. 
Kokam attīstās vairākas galotnes. 
Vainags vienpusējs. Bojāta sakņu 
sistēma rakšanas darbu rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
sausi zari. Galotnē parādās neliela 
defoliācija. Kokam problēmas ar 
ūdens uzņemšanu. Sakņu sistēma 
apbērta ar būvgružu un smilšu 
slāni.

Viens stumbrs no zemes. Koka 
vainagu ietekmē blakus augošie 
koki. D pusē neliels zaru 
iztrūkums.

Viens stumbrs no zemes.  Divi 
stumbra bojājumi. Vainags 
vienpusējs. Apbērta sakņu sistēma.

Viens stumbrs no zemes. 
Vienpusējs vainags, R pusē nav 
zaru. Maznozīmīgi stumbra 
bojājumi. Koka sakņu sistēmu ir 
ietekmējuši rakšanas darbi.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 7
Nepieciešama galotņu redukcija, 
atstājot vienu galveno galotni.

Nepieciešama neliela vainaga 
kopšana.

Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

Nepieciešama vainaga pacelšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 161
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768/5971 769/5972 770/5973 771/5974 772/5975
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 22 m ↕: 22 m ↕: 23m ↕: 21 m ↕: 24 m
↔: 5 m ↔: 4 m ↔: 4 m ↔: 5 m ↔: 6 m
Stumbra apkārtmērs: 0,75m Stumbra apkārtmērs: 0,72m Stumbra apkārtmērs: 0,88m Stumbra apkārtmērs: 0,69m Stumbra apkārtmērs: 0,72m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Koka 
sakņu sistēma bojāta rakšanas 
darbu rezultātā.

Viens stumbrs no zemes. Vainaga 
augšējā daļā atspoguļojas 
hidroloģiskā režīma izmaiņas. 
Sakņu zonā ir nostumta augsne kā 
rezultātā radīti sakņu bojājumi.

Viens stumbrs no zemes. Kokam 
15m augstumā spēcīgi attīstījies 
skeletzars.

Viens stumbrs no zemes, nebūtiski 
sasvēries A virzienā. Kokam ir 
vienpusējs vainags, R pusē nav 
zaru. 

Viens stumbrs no zemes. Kokam ir 
vienpusējs vainags.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana. 

Jāsaīsina skeletzars. Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 162
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773/5976 774/5977 775/5978 776/5979 777/5980
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 22 m ↕: 23 m ↕: 21 m ↕: 24 m ↕: 24 m
↔: 5 m ↔: 9 m ↔: 6 m ↔: 8 m ↔: 8 m
Stumbra apkārtmērs: 1,10 m Stumbra apkārtmērs: 1,10 m Stumbra apkārtmērs: 0,63; 0,63m Stumbra apkārtmērs: 1,13; 0,94m Stumbra apkārtmērs: 1,26m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. 1m augstumā stumbrs sadalās 

divās asīs. Savienojuma vieta 
stabila. Sakņu bojājumi augsnes 
rakšanas darbu rezultātā. 

Divi stumbri no zemes. Vienam no 
stumbriem bojājums 0,5m 
augstumā. Galotnē novērojama 
defoliācija. Sakņu bojājumi 
augsnes rakšanas darbu rezultātā. 

Viens stumbrs no zemes.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 7
Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana un sakopšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana un retināšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 163
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778/5981 779/5982 780/5983 781/5984 782/5985
Betula pendula Pinus sylvestris Pinus sylvestris Betula pendula Betula pendula

āra bērzs parastā priede parastā priede āra bērzs āra bērzs
↕: 21 m ↕: 6 m ↕: 5 m ↕: 21 m ↕: 24 m
↔: 6 m ↔: 2 m ↔: 2 m ↔: 3 m ↔: 7 m
Stumbra apkārtmērs: 0,91m Stumbra apkārtmērs: 0,28m Stumbra apkārtmērs: 0,28m Stumbra apkārtmērs: 0,57m Stumbra apkārtmērs: 1,19m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, nebūtiski 
sasvēries A virzienā. Kokam 
attīstās 2 galotnes.  

Viens stumbrs no zemes. Mazliet 
vienpusējs vainags. Koka galotne 
ir atmirusi blakus augošo koku 
noēnojuma ietekmē.

Viens stumbrs no zemes. Attīstās 
divas galotnes. 

Viens stumbrs no zemes, nebūtiski 
izliecies A virzienā. Vainags 
vienpusējs, veidojies blakus 
augošo koku noēnojuma ietekmē. 
Vainagā atspoguļojas ūdens 
nepietiekamība. 

Viens stumbrs no zemes.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama galotņu redukcija un 
vainaga sakopšana.

Jāizveido pēc iespējas ātrāk jauna 
galotne. Jāveic vainaga pacelšana. 
Jāizzāģē apakšējie, sausie zari. 
Koks derīgs pārstādīšanai.

Nepieciešama galotņu redukcija un 
vainaga veidošana.  Koks derīgs 
pārstādīšanai. 

Nepieciešama vainaga sakopšana. Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 164
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783/5986 784/5987 785/5988 786/5989 787/5990
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 23 m ↕: 21 m ↕: 23 m ↕: 20 m ↕: 20 m
↔: 6 m ↔: 6 m ↔: 8 m ↔: 10 m ↔: 6 m
Stumbra apkārtmērs: 1,19m Stumbra apkārtmērs: 0,97m Stumbra apkārtmērs: 1,16m Stumbra apkārtmērs: 1,29m Stumbra apkārtmērs: 1,19m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs, veidojies blakus 
augošo koku noēnojuma ietekmē. 
Koku ietekmējuši zemes rakšanas 
darbi.

Viens stumbrs no zemes. Koku 
ietekmējuši zemes rakšanas darbi.

Viens stumbrs no zemes. Sakņu 
zonā veikta augsnes nostumšana, 
bojātas saknes.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs, veidojies blakus 
augošo koku noēnojuma ietekmē. 
Sakņu zonā veikti augsnes 
norakšanas un uzstumšanas darbi.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Kopšanas pasākumi nav 
nepieciešami. 

Nepieciešama vainaga pacelšana, 
sakopšana un sauso zaru 
izzāģēšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana, retināšana un 
pacelšana. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 165
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788/5991 789/5992 790/5993 791/5994 792/5995
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Pinus sylvestris Pinus sylvestris

āra bērzs āra bērzs āra bērzs parastā priede parastā priede 
↕: 19 m ↕: 23 m ↕: 24 m ↕: 13 m ↕: 13 m
↔: 7 m ↔: 9 m ↔: 8 m ↔: 6 m ↔: 6 m
Stumbra apkārtmērs: 0,75; 0,57m Stumbra apkārtmērs: 1,22m Stumbra apkārtmērs: 1,63m Stumbra apkārtmērs: 0,79m Stumbra apkārtmērs: 0,88m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Divi stumbri no zemes. Sakņu zonā 
veikti rakšanas darbi, kā rezultātā 
radīti būtiski sakņu bojājumi.

Viens stumbrs no zemes. Koks cieš 
no ūdens trūkuma. Galotnē 
manāma defoliācija. Sakņu zonā 
veikti rakšanas darbi, kā rezultātā 
radīti būtiski sakņu bojājumi.

Viens stumbrs no zemes. 1,5 m 
augstumā koks sadalās 4 asīs, no 
kurām divas lielākās veido 
galotnes. Savienojuma vieta 
stabila. Mazākie stumbri noēnoti. 
Sakņu zonā veikti rakšanas darbi, 
kā rezultātā radīti būtiski sakņu 
bojājumi.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
simetrisks. Neliels stumbra 
bojājums Z pusē. Atsegta sakņu 
sistēma, veikta augsnes 
nostumšana. Bojātas saknes.

Viens stumbrs no zemes. Koks 
sadalās divos stumbros 2 m 
augstumā, savienojuma vieta 
stabila. Vainagam divas galotnes. 
Nesen radīts stumbra bojājums 
(mehānisks), visapkārt stumbram. 
Austrumu pusē būtiski apbērtas 
saknes.

vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 6
Nepieciešama vainaga pacelšana. 
Ilgtermiņā būs grūti saglabāt.

Nepieciešama vainaga pacelšana. 
Ilgtermiņā būs grūti saglabāt, jo ir 
ļoti bojātas saknes.

Nepieciešama vainaga pacelšana. Nepieciešama vainaga pacelšana 
un sakopšana.

Nepieciešama vainaga pacelšana, 
apakšējo, sauso zaru apzāģēšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 166
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793/5996 794/5997 795/5998 796/5999 797/6000
Betula pendula Betula pendula Pinus sylvestris Betula pendula Betula pendula

āra bērzs āra bērzs parastā priede āra bērzs āra bērzs
↕: 23m ↕: 22m ↕: 20m ↕: 23m ↕: 21m
↔: 7m ↔: 7m ↔: 3m ↔: 6m ↔: 4m
Stumbra apkārtmērs: 1,38; 0,88m Stumbra apkārtmērs: 1,29m Stumbra apkārtmērs: 0,94m Stumbra apkārtmērs: 0,88; 0,97m Stumbra apkārtmērs: 0,69; 0,35m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V5
Divi stumbri no zemes. Mazākais 
stumbrs sasvēries DR virzienā. Ir 
nelieli stumbra bojājumi. Veido 
divas galotnes. Aug grupā, ko 
ieskauj 3m attālumā asfaltēti ceļi. 

Viens stumbrs no zemes. 
Aizaudzēts stumbra bojājums. 
Lielākais vainaga apjoms vērsts uz 
DR. Koka sakņu zonā veikti 
rakšanas darbi, kā rezultātā 
iespējami sakņu bojājumi. Aug 2m 
attālumā no asfaltētas zonas. 

Viens stumbrs no zemes. 2m 
augstumā vidēja lieluma stumbra 
bojājums, aizsveķojis. Uz stumbra 
degšanas pēdas. Vainags 
vienpusējs, vērsts A virzienā. 

Divi stumbri no zemes. Vainags 
nedaudz vienpusējs. Mazāks 
zarojuma apjoms DR pusē. 

Viens stumbrs no zemes. Lielākais 
no stumbriem beigts. Ilgtermiņā 
bojā ies arī mazākais stumbrs, kam 
nolūzusi galotne.

ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 7 nevērtīgs 1
Mazākajam stumbram 
nepieciešama galotņu redukcija. 
Visam kokam nepieciešama 
vainaga pacelšana un minimāla 
vainaga kopšana. 

Nepieciešama galotņu redukcija un 
minimāla vainaga kopšana. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
kopšana, sauso zaru izzāģēšana. 

Vainaga kopšana nav 
nepieciešama. 

Kokus ieteicams izzāģēt. 

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 167
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798/4565 799/4566 800/4567 801/4568 802/4569
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 23m ↕: 23m ↕: 22m ↕: 16 m ↕: 20 m
↔: 6m ↔: 5m ↔: 5m ↔: 3 m ↔: 5 m
Stumbra apkārtmērs: 1,04m Stumbra apkārtmērs: 1,04m Stumbra apkārtmērs: 0,72m Stumbra apkārtmērs: 0,44m Stumbra apkārtmērs: 0,66; 0,60m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, nebūtiski 
sasvēries A virzienā. Simetrisks, 
ļoti estētisks, nokarens vainags. 
Vainaga augšējā daļa noapaļota. 
Vainagā minimāli atspoguļojas 
ūdens režīma izmaiņas. Aug 1,5m 
attālumā no asfaltētas joslas. 

Viens stumbrs no zemes. 0,5m 
augstumā gandrīz aizaudzēts 
stumbra bojājums. Atmiruši 
vainaga apakšējie zari. Kokam 
traucēta augšana stumbra A pusē, 
jo aug tuvu betonētai joslai, kuras 
apmale spiežas stumbrā pie sakņu 
kakla.

Viens stumbrs no zemes. 0,3m 
augstumā neliels stumbra bojājums 
- atlēkusi miza.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
vienpusējs, DA pusē zaru nav. 
Nomākts. Galotne nolūzusi.

Divi stumbri no zemes.  Koka 
augšdaļa saliekusies ZR virzienā. 
Vainags vienpusējs, veidojies 
apkārt augošo koku noēnojuma 
ietekmē. Vainaga DA pusē nav 
zaru. Aug 1m attālumā no asfalta 
seguma.

ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 7 mazvērtīgs 6 vērtīgs 7
Nepieciešama galotņu redukcija un 
vainaga pacelšana.

Nepieciešama vainaga kopšana, 
izzāģējot sausos zarus.

Vainaga kopšana nav 
nepieciešama. 

Koka saglabāšana ilgtermiņā nav 
perspektīva.

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 168
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803/4570 804/4571 805/4572 806/4573 807/4574
Betula pendula Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Betula pendula

āra bērzs parastā priede parastā priede parastā priede āra bērzs
↕: 24 m ↕: 10 m ↕: 9 m ↕: 19 m ↕: 20 m
↔: 7 m ↔: 5 m ↔: 6 m ↔: 6m ↔: m
Stumbra apkārtmērs: 1,10m Stumbra apkārtmērs: 0,63m Stumbra apkārtmērs: 0,79m Stumbra apkārtmērs: 1,07m Stumbra apkārtmērs: 0,75; 0,62m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens taisns stumbrs no zemes.  
Vainags ainavisks, harmoniski 
veidojies. Galotnē un vainaga 
augšējos zaros novērojama 
defoliācija, koks cieš no ūdens 
režīma izmaiņām. Sakņu zonā ir 
notikusi grunts pārvietošana. Aug 
1m attālumā no betona seguma.

Viens stumbrs no zemes, par 5° 
sasvēries A virzienā. Uz stumbra ir 
redzamas nenozīmīgas deguma 
pēdas. Vainags harmoniski 
veidojies, nedaudz vērsts A 
virzienā. Vainagā daudz lūzuši 
zari. Sakņu zona apbērta.  

Viens stumbrs no zemes. Plašs 
stumbra bojājums, apsveķojies. 
Vainags kupolveidīgs. Vainaga 
lejasdaļā ir apzāģēti zari. Sakņu 
zona ir apbērta ar 0,40m biezu 
augsnes slāni. 

Viens stumbrs no zemes, nedaudz 
sasvēries ZA virzienā. Vainaga 
lejasdaļā ir apzāģēti zari.

Divi stumbri no zemes. Vainags 
nokarens, harmoniski attīstīts. 
Mazākajam stumbram ir gari 
skeletzari. 

ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 
Nepieciešama vainaga sakopšana, 
pacelšana. 

Nepieciešama vainaga kopšana, 
izzāģēt sausos un lūzušos zarus.

Nepieciešams sakopt vainagu. 
Saudzīgi norakt lieko, uzbērto 
grunti.

Nepieciešama minimāla vainaga 
kopšana, apzāģēto zaru sakopšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
kopšana. Saīsināt skeletzarus 
mazākajam stumbram. Atkarībā no 
teritorijas tālākas izmantošanas 
nepieciešama vainaga pacelšana.

A A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 169
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808/4575 809/4576 810/4577 811/4578 812/4579
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Acer negundo Betula pendula

āra bērzs āra bērzs āra bērzs krastu kļava āra bērzs
↕: 21 m ↕: 20 m ↕: 14 m ↕: 15m ↕: 17m
↔: 8 m ↔: 6 m ↔: 5 m ↔: 8m ↔: 5m
Stumbra apkārtmērs: 0,94m Stumbra apkārtmērs: 0,72m Stumbra apkārtmērs: 0,57; 0,40; 

0,28m
Stumbra apkārtmērs: 0,36; 0,32m Stumbra apkārtmērs: 0,29m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
ir atsevišķi tālāk atvirzīti zari. 

Viens stumbrs no zemes. Divi 
stumbra bojājumi, viens no tiem 
plašs, gandrīz aizaudzis. 
Nenozīmīga defoliācija.

Trīs stumbri no zemes. Viens 
stumbrs saliecies D virzienā, ir 
plašs, mehānisks bojājums. Koka 
sakņu zonā veikti rakšanas darbi, 
uzstumts 0,50m biezs grunts slānis.

Stumbrs 1m augstumā sadalās 
divās asīs. Viena no asīm vitāla; 
otrai asij skeletzari, kas atrodas 
vainaga vidū, atmirst. Ir trīs plaši 
stumbra bojājumi līdz 1,5m 
augstumam. Veido daudz kuplas 
atvases no sakņu kakla. Sakņu 
zonā veikti rakšanas darbi un 
izlīdzināti būvgruži, kā rezultātā 
radīti sakņu bojājumi.  

Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
daudz atmirušu zaru. Kokam no 
divām pusēm veikti augsnes 
līdzināšanas darbi, kā rezultātā 
būtiski bojātas saknes. Sakņu zonā 
ir notikušas hidroloģiskā režīma 
izmaiņas. Koks gandrīz beigts. 

ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 6 nevērtīgs 3
Nepieciešama minimāla vainaga 
kopšana, tālāk atvirzīto zaru 
īsināšana.

Nepieciešama vainaga pacelšana. Atkarība no teritorijas tālākas 
izmantošanas, iespējama koku 
likvidācija. Noteikti izzāģējams 
stumbrs, kas ir sasvēries.

Ilgtermiņā koka saglabāšana nav 
perspektīva. 

Koku ieteicams likvidēt. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 170
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813/4580 814/4581 815/4582 816/4583 817/4584
Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Pinus sylvestris Betula pendula

parastā priede parastā priede parastā priede parastā priede āra bērzs
↕: 16m ↕: 17m ↕: 17m ↕: 3m ↕: 19m
↔: 4m ↔: 4m ↔: 4m ↔: 2m ↔: 4m
Stumbra apkārtmērs: 0,23m Stumbra apkārtmērs: 0,85m Stumbra apkārtmērs: 0,85m Stumbra apkārtmērs: 0,31m Stumbra apkārtmērs: 0,45; 0,38m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. 1m 
augstumā plašs, nesen radīts, 
stumbra bojājums. Vainags izteikti 
vienpusējs - A pusē nav zarojuma. 
Kokam nav galotnes. Sakņu zonā 
veikta augsnes nostumšana, kā 
rezultātā radīti sakņu bojājumi. 
Koks ar zemu estētisko vērtību.

Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra deguma pēdas. Veido 
kopīgu vainagu ar priedi Nr. 4582. 
R pusē vainaga lejasdaļā atmirst 
zari blakus augošo koku 
noēnojuma ietekmē. Aug 4m 
attālumā no brauktuves, tieši pie 
drāšu sētas. 

Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra deguma pēdas. Veido 
kopīgu vainagu ar priedi Nr. 4581. 
Aug 4m attālumā no brauktuves, 
tieši pie drāšu sētas.

Viens saliecies stumbrs no zemes. 
Vainags izteikti vienpusējs - D 
pusē atmiris zarojumu blakus 
augošās priedes noēnojuma 
ietekmē. Z virzienā vērsti 5-6 
skeletzari. Kokam nav galotnes.

Divi stumbri no zemes, kas 
apvijušies viens ap otru. Stumbri 
sasvērušies par 10º ZA virzienā. 
Vainags izteikti vienpusējs blakus 
augošo priežu  noēnojuma ietekmē, 
vērsts ZA virzienā. 0,1m attālumā 
aug papele ar 0,1m stumbra 
diametru.

mazvērtīgs 5 vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 5 mazvērtīgs 6
Ilgtermiņā koka saglabāšana nav 
perspektīva. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana un vainaga pacelšana. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana un vainaga pacelšana. 

Ilgtermiņā koka saglabāšana nav 
perspektīva. Ieteicama koka 
likvidācija. 

Ja koki tik saglabāti, nepieciešama 
vainaga pacelšana. Saīsināt tālāk 
atvirzītos skeletzarus. Ilgtermiņā 
koks nav perspektīvs. Izzāģēt 
blakus augošo papeli.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 171
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818/4585 819/4586 820/4587 821/4588 822/4589
Pinus sylvestris Betula pendula Betula pendula Betula pendula Pinus sylvestris

parastā priede āra bērzs āra bērzs āra bērzs parastā priede 
↕: 15m ↕: 23m ↕: 25m ↕: 19m ↕: 12m
↔: 5m ↔: 7m ↔: 8m ↔: 8m ↔: 4m
Stumbra apkārtmērs: 0,82m Stumbra apkārtmērs: 0,85; 0,75m Stumbra apkārtmērs: 1,32m Stumbra apkārtmērs:0,79; 0,47; 

0,48; 0,41; 0,38; 2x0,30m
Stumbra apkārtmērs: 0,47m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra nelielas degšanas rētas. 
Vainags veidojās blakus augošo 
priežu ietekmē - R pusē mazāks 
vainaga apjoms.

Divi stumbri no zemes, viens no 
stumbriem maznozīmīgi sasvēries. 
Vainagā minimālas defoliācijas 
pazīmes, kas liecina par ūdens 
režīma izmaiņām. 

6m augstumā stumbrs sadalās 
divās asīs, savienojums stabils. 
Veido daudz galotņu. Vainagā 
atspoguļojas hidroloģiskā režīma 
izmaiņas kā arī sakņu bojājumi 
augsnes rakšanas rezultātā. Koks 
cieš no sausuma. Virspusēja sakņu 
sistēma - aug uz augsnes 
paaugstinājums.  

Bērzu grupa ar septiņiem bērziem. 
Veido kopēju vainagu. Aug uz 
neliela augsnes paaugstinājums, 
nākotnē pastāv sakņu izskalošanās 
risks.  

Viens stumbrs no zemes.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana un vainaga pacelšana. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana un vainaga pacelšana. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana un, pēc 
nepieciešamības, vainaga 
pacelšana. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana. Izņemt bērzu ar 
vismazāko stumbra diametru, kas 
aug slīpi un ar ļoti izteiktu vainaga 
defoliāciju. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 172
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823/4590 824/4591 825/4592 826/4593 827/4594
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Pinus sylvestris Betula pendula

āra bērzs āra bērzs āra bērzs parastā priede āra bērzs
↕: 24m ↕: 24m ↕: 15m ↕: 15m ↕: 21m
↔: 8m ↔: 9m ↔: 7m ↔: 7m ↔: 5m
Stumbra apkārtmērs: 1,23m Stumbra apkārtmērs: 1,44m Stumbra apkārtmērs: 0,66; 0,66m Stumbra apkārtmērs: 0,94m Stumbra apkārtmērs: 0,63; 0,60; 

0,60; 0,31m
Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V4 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Vainagā 
atspoguļojas hidroloģiskā režīma 
izmaiņas kā arī sakņu bojājumi 
augsnes rakšanas rezultātā. 
Virspusēja sakņu sistēma - aug uz 
augsnes paaugstinājums. Koks cieš 
no sausuma.

Viens stumbrs no zemes. 5m 
augstumā sadalās divās izteiktās 
asīs, savienojums stabils. Vainagā 
atspoguļojas sakņu bojājumi 
augsnes rakšanas rezultātā. 

Viens stumbrs no zemes, 1,3m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Vainagā sākusies zaru atmiršana, 
daudz sausu un atmirušu zaru. 
Vainagā izteikta defoliācija. Sakņu 
zonā veikti augsnes rakšanas darbi. 

Viens stumbrs no zemes. Koks 
divas reizes ir zaudējis galotni, kā 
rezultātā vainags veidojas 
noapaļots. Apzāģēti vainaga 
apakšējie zari. Vainags veidojies 
blakus augošo koku noēnojumā. 
Sakņu zonā veikti augsnes 
rakšanas darbi - iespējami sakņu 
bojājumi. Aug 3m attālumā no 
asfaltētas brauktuves. 

Četri stumbri no zemes. Sakņu 
zonā veikti augsnes 
transformācijas darbi kā rezultātā 
iespējami sakņu bojājumi.  Aug 
1,5m attālumā no asfaltēta 
laukuma.

vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 7
Pēc nepieciešamības, vainaga 
pacelšana. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana un, pēc 
nepieciešamības, vainaga 
pacelšana. Saīsināt tālāk atvirzīto 
zemo skeletzaru.

Koka saglabāšana nav prioritāra. 
Ja turpināsies zaru atmiršana, 
pieļaujama koka likvidācija.

Nepieciešama vainaga pacelšana 
un minimāla vainaga sakopšana. 

Izzāģēt stumbru ar mazāko 
diametru (10cm) un kroplo 
aizlūzušo stumbru. Nepieciešama 
minimāla vainaga pacelšana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 173
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828/4595 829/7050 830/7051 831/7052 832/7053
Pinus sylvestris Betula pendula Betula pendula Betula pendula Picea abies

parastā priede āra bērzs āra bērzs āra bērzs parastā egle
↕: 10m ↕: 24m ↕: 23 m ↕: 17m ↕: 9m
↔: 2m ↔: 6m ↔: 7 m ↔: 6m ↔: 4m
Stumbra apkārtmērs: 0,47m Stumbra apkārtmērs: 1,22m Stumbra apkārtmērs: 1,22 m Stumbra apkārtmērs: 0,85m Stumbra apkārtmērs: 0,50m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes, 
maznozīmīgi izlocīts. Aplauzti un 
apzāģēti vainaga apakšējie zari. 
Aug bērzu noēnojumā. Kokam 
noliekta un atmirusi galotne. 
Vainags vienpusējs. Aug 5cm 
attālumā no bērzu grupas Nr. 4594.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
attīstās harmonisks. Aug uz neliela 
augsnes paaugstinājuma. Sakņu 
sistēma nedaudz virspusēja. Aug 
4m attālumā no asfaltētas 
brauktuves. 

Viens taisns stumbrs no zemes. 
Vainags harmonisks. Galotnē 
novērojama minimāla vainaga 
defoliācija.

Viens stumbrs no zemes, nedaudz 
sasvēries ZA virzienā. Plašs 
stumbra bojājums (0,4x0,2m) pie 
sakņu kakla - norauta miza. Ļoti 
būtiski sakņu bojājumi augsnes 
norakšanas rezultātā. Aug uz 
reljefa paaugstinājuma - virspusēja 
sakņu sistēma. 

Viens stumbrs no zemes. Vidēji 
plašs stumbra bojājums. Kokam 
nav galotnes. Sakņu zonā veikta 
augsnes norakšana, kā rezultātā 
radīti sakņu bojājumi. Aug blakus 
augošā bērza noēnojumā. 

mazvērtīgs 6 ļoti vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 7 mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 5
Koka saglabāšana nav prioritāra. 
Ieteicama priedes likvidācija. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

Kopšana nav nepieciešama. Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana, apakšējo sauso zaru 
izzāģēšana. Koka saglabāšana nav 
prioritāra.

Pieļaujama koka likvidācija, 
saglabāšana ilgtermiņā nav 
perspektīva. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 174



N
.P

.K
A

pr
ak

st
s

A
tt
ēl

s
Ie

te
ik

um
i

N
os

au
ku

m
s u

n 
pa

m
at

rā
dī

tā
ji

833/7054 834/7055 835/7056 836/7057 837/7058
Betula pendula Betula pendula Betula pendula Pinus sylvestris Pinus sylvestris

āra bērzs āra bērzs āra bērzs parastā priede parastā priede 
↕: 15m ↕: 23m ↕: 23m ↕: 19 m ↕: 15m
↔: 3m ↔: 6m ↔: 7m ↔: 4 m ↔: 3m
Stumbra apkārtmērs: 0,50m Stumbra apkārtmērs: 1,13m Stumbra apkārtmērs: 1,07; 0,53m Stumbra apkārtmērs: 0,72; 0,72 m Stumbra apkārtmērs: 0,69m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, 
maznozīmīgi izlocīts pie sakņu 
kakla. 9m augstumā nav zarojums 
vainaga R pusē - blakus augošās 
egles ietekmē.  Vainagā ir atmiruši 
zaru gali. Sakņu zonā veikta reljefa 
veidošana kā rezultātā radīti sakņu 
bojājumi.

Viens stumbrs no zemes. Vidējs 
stumbra bojājums (0,3x0,4m) - 
norauta miza. Sakņu sistēmas 
bojājumi augsnes norakšanas darbu 
rezultātā. 

Divi stumbri no zemes. Mazākais 
stumbrs sasvēries 10º leņķī uz DR. 
Aug uz neliela augsnes 
paaugstinājuma. Sakņu sistēma 
nedaudz virspusēja.

Viens stumbrs no zemes, 0,90 m 
augstumā koks sadalās divās asīs. 
Uz stumbra mizas bojājumi, kas 
radušies kūlas degšanas rezultātā. 
Vainaga lejasdaļā ir daudz atmiruši 
zari, dēļ apkārtējo koku 
noēnojuma. Vainaga augšdaļa 
kupla. 

Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra degšanas pēdas. Koks 
nomākts. Bojāta koka galotne - 
galotnē ieaudzis blakus augošā 
bērza skeletzars. Koka augšana 
garumā apgrūtināta. Daļa no 
vainaga lejasdaļā atmirusi 
noēnojuma rezultātā. Lielākais 
vainaga apjoms vērsts D virzienā. 

vērtīgs 6 vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 6
Vainaga sakopšana nav 
nepieciešama.

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana.

Ilgtermiņā koka saglabāšana nav 
lietderīga. Nepieciešama vainaga 
sakopšana un vainaga pacelšana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 175
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838/7059 839/7060 840/7061 841/7062 842/7063
Pinus sylvestris Betula pendula Betula pendula Betula pendula Pinus sylvestris

parastā priede āra bērzs āra bērzs āra bērzs parastā priede 
↕: 15m ↕: 22m ↕: 20m ↕: 23 m ↕: 6 m
↔: 3m ↔: 5m ↔: 3m ↔: 6 m ↔: 2 m
Stumbra apkārtmērs: 0,62m Stumbra apkārtmērs: 1,07m Stumbra apkārtmērs: 0,66; 0,19m Stumbra apkārtmērs: 0,91m Stumbra apkārtmērs: 0,31m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
izteikti vienpusējs, aug bērza 
noēnojumā. Vainags skrajš. Ļoti 
zema koka estētiskā vērtība.

Viens stumbrs no zemes. Aug uz 
reljefa paaugstinājuma, pastāv 
sakņu izskalošanās risks. 

Viens stumbrs no zemes.  
Mazākais stumbrs būtiski saliecies 
DA virzienā. Aizaudzis sala 
bojājums 2m garumā pa stumbru. 
Vainags veidojies blakus augošo 
koku noēnojuma ietekmē. 

Viens stumbrs no zemes. Vainaga 
lejasdaļā atsevišķi sausi zari.

Viens stumbrs no zemes. Stumbra 
lejasdaļā liels zaru apjoms. 
Vainags augšējā daļā skrajš, 
vidusdaļā ir apzāģēti zari. Attīstās 
vienpusējs vainags.

mazvērtīgs 5 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 6
Koka saglabāšana ilgtermiņā nav 
perspektīva. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana un pacelšana. 

Ieteicama mazākā stumbra 
likvidācija. Nepieciešama 
minimāla vainaga sakopšana, sauso 
zaru izzāģēšana. 

Vainaga kopšana nav 
nepieciešama.

Nepieciešama vainaga pacelšana 
un minimāla vainaga sakopšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 176
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843/7064 844/7065 845/7066 846/7067 847/7068
Betula pendula Populus sp. Betula pendula Betula pendula Betula pendula

āra bērzs papeles šķirne āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 23 m ↕: 4 m ↕: 23 m ↕: 22 m ↕: 23 m
↔: 6 m ↔: 2 m ↔: 7 m ↔: 8 m ↔: 5 m
Stumbra apkārtmērs: 0,91m Stumbra apkārtmērs: 0,25m Stumbra apkārtmērs: 0,94m Stumbra apkārtmērs: 1,04; 0,94m Stumbra apkārtmērs: 0,94m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, 
maznozīmīgi izliecies pie stumbra 
pamatnes. Vainaga attīstību 
ietekmējuši blakus augošie koki - 
vienā vainaga pusē zari ir īsāki.

Viens stumbrs no zemes. Plaši 
stumbra bojājumi. Galotne 
atmirusi. Novērojami sakņu 
bojājumi. Vainags vienpusējs, 
apkārtējo koku nomākts.

Viens stumbrs no zemes, aug 3m 
attālumā no asfalta laukuma malā.

Divi stumbri no zemes. Vienam no 
stumbriem ir maznozīmīgi, seni 
bojājumi. Aug asfalta laukuma 
malā, apmale pie sakņu kakla.

Viens stumbrs no zemes,  Vainags 
vienpusējs, vērsts DA virzienā; 
veidojies citu koku noēnojumā. 
Aug asfalta laukuma malā.  

vērtīgs 7 mazvērtīgs 5 vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Vainaga kopšana nav 
nepieciešama.

Nepieciešama vainaga pacelšana. Vainaga kopšana nav 
nepieciešama.

Atslogot tālāk izvirzītos 
skeletzarus. 

Vainaga kopšana nav 
nepieciešama.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 177
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848/7069 849/7070 850/7071 851/7072 852/7073
Pinus sylvestris Betula pendula Betula pendula Acer platanoides Pinus sylvestris

parastā priede āra bērzs āra bērzs parastā kļava parastā priede 
↕: 17m ↕: 23m ↕: 23m ↕: 11m ↕: 8m
↔: 6m ↔: 7m ↔: 7m ↔: 3m ↔: 2m
Stumbra apkārtmērs: 0,72m Stumbra apkārtmērs: 0,97; 0,41m Stumbra apkārtmērs: 0,91; 0,60m Stumbra apkārtmērs: 0,50m Stumbra apkārtmērs: 0,31m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra degšanas pēdas. Vainags 
vienpusējs, veidojies blakus 
augošo koku noēnojuma ietekmē. 
Neveido zarojumu D pusē. 
Vainagā aug 2m gara kļava. Aug 
asfaltēta laukuma malā. 

Divi stumbri no zemes. Mazākais 
stumbrs izlocīts un aug slīpi. 
Lielākais stumbrs 5m augstumā 
sadalās divās asīs, savienojums 
stabils.

Divi stumbri no zemes. Vainagā 
maznozīmīga defoliācija, kas 
liecina par hidroloģiskā režīma 
izmaiņām. Pie sakņu kakla aug 
atvase. Aug uz neliela augsnes 
paaugstinājuma, pastāv sakņu 
izskalošanās risks. Aug 3m 
attālumā no asfaltēta laukuma. 

Viens stumbrs no zemes. 2m 
augstumā sadalās divās asīs. 
Savienojums stabils. Stumbriem 
tendence vērpties vienam ap otru. 
Plaši stumbra bojājumi. Vainagā 
daudz krustenisko zaru, kā arī 
lūzuši un nokaltuši zari. Virspusēja 
sakņu sistēma, ir bojātas saknes. 
Aug asfaltēta laukuma malā, 
asfalta zonā. 

Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra degšanas pēdas. Aug 
blakus augošā bērza stiprā 
noēnojumā. Bērza vainags 
iespiežas priedes vainagā. Vainags 
plāns. R pusē vainagu noēno kļava. 
Sakņu zonā veikti augsnes 
rakšanas darbi, aug uz būvgružiem. 

vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 5 mazvērtīgs 6
Nepieciešama vainaga sakopšana, 
vainaga pacelšana. Izzāģēt vainagā 
augošo kļavu. 

Nav ieteicams izņemt mazāko 
stumbru, jo veido zaru apjomu D 
pusē. Nepieciešama minimāla 
vainaga sakopšana. Ilgtermiņā 
iespējama vainaga drošināšanas 
sistēmas nepieciešamība.

Izzāģēt pie sakņu kakla augošo 
atvasi. Nepieciešama minimāla 
vainaga sakopšana un vainaga 
pacelšana. 

Saglabāšana ilgtermiņā nav 
iespējama. 

Saglabāšana ilgtermiņā nav 
prioritāra. Nepieciešama vainaga 
pacelšana un sakopšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 178
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853/7074 854/7075 855/7076 856/7077 857/7078
Acer platanoides Pinus sylvestris Acer platanoides Betula pendula Pinus sylvestris

parastā kļava parastā priede parastā kļava āra bērzs parastā priede 
↕: 11m ↕: 11m ↕: 10m ↕: 22m ↕: 18m
↔: 2m ↔: 4m ↔: 4m ↔: 8m ↔: 2m
Stumbra apkārtmērs: 0,35m Stumbra apkārtmērs: 0,50m Stumbra apkārtmērs: 0,38; 0,28m Stumbra apkārtmērs: 1,13m Stumbra apkārtmērs: 0,57m

Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. 0,7m 
augstumā attīstījies liels skeletzars, 
savienojumam tendence veidot 
plaisu. Vainaga D pusē lūzuši lieli 
zari. Vainags vienpusējs, veidojies 
blakus augošās kļavas noēnojuma 
ietekmē.

Viens stumbrs no zemes. Divi plaši 
stumbra bojājumi, kas sāk 
aizsveķoties. Ļoti mazs skuju 
apjoms. Sakņu zonā veikti augsnes 
rakšanas darbi, kā rezultātā 
iespējami sakņu bojājumi. 

0,2m augstumā sadalās divos 
stumbros.  Savienojumam nākotnē 
risks atšķelties. Plaši stumbra un 
sakņu bojājumi augsnes 
norakšanas rezultātā. Stumbram 
sasprēgājusi miza. Traumēti daži 
no skeletzariem.

Viens stumbrs no zemes. Veido 
plašu, harmonisku vainagu. Cieš 
no hidroloģiskā režīma izmaiņām. 
Vainaga apakšējos zaros 
defoliācijas pazīmes. Nolūzis 
neliels skeletzars. Sakņu sistēma 
nedaudz virspusēja. Aug uz neliela 
augsnes paaugstinājuma. 

Viens stumbrs no zemes. Uz 
stumbra degšanas pēdas. Iespējami 
sakņu bojājumi augsnes rakšanas 
darbu rezultātā.

mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 6 mazvērtīgs 5 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Saglabāšana ilgtermiņā nav 
iespējama. 

Saglabāšana ilgtermiņā nav 
prioritāra. Ja koks tiek saglabāts, 
nepieciešama vainaga sakopšana 
un pacelšana. 

Koka saglabāšana ilgtermiņā nav 
perspektīva.

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana un, iespējams, vainaga 
pacelšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana.

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 179
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858/7079 859/7080 860/7081 861/7082 862/7083
Betula pendula Betula pendula Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula

āra bērzs āra bērzs parastā priede parastā egle āra bērzs
↕: 22m ↕: 22m ↕: 8m ↕: 14m ↕: 25m
↔: 4m ↔: 5m ↔: 4m ↔: 6m ↔: 8m
Stumbra apkārtmērs: 0,85m Stumbra apkārtmērs: 0,91m Stumbra apkārtmērs: 0,50m Stumbra apkārtmērs: 0,69m Stumbra apkārtmērs: 1,35m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V5
Viens stumbrs no zemes, nedaudz 
sasvēries A virzienā. Plašs, nesen 
radīts stumbra bojājums 
(0,4x0,2m) - pie sakņu kakla 
noplēsta miza. 10m augstumā 
sadalās divās galotnēs, abas 
galotnes vienādi spēcīgas. 
Savienojums stabils. Nedaudz 
paceltas saknes. 

Viens stumbrs no zemes. Neliels 
stumbra bojājums - noplēsta miza. 
Bojājums aizaug. Vainagā nedaudz 
atspoguļojas hidroloģiskā režīma 
izmaiņas - novērojama minimāla 
defoliācija. Sakņu zonā veikti 
augsnes rakšanas darbi - bojāta 
sakņu sistēma. Aug 1 attālumā no 
drāšu sētas.

Viens stumbrs no zemes. 
Vainagam neattīstījusies galotne, 
par galotni veidojas viens no 
sānzariem. Vainags vienpusējs, 
vērsts D virzienā. Ļoti būtiski 
traumēta sakņu sistēma augsnes 
rakšanas darbu rezultātā. 

Viens stumbrs no zemes. 
Neveiksmīgi apzāģēti vainaga 
apakšējie zari. 4m augstumā 
sadalās divās asīs, veido divas 
galotnes. Savienojums stabils. 
Apakšējie zari inficēti ar egļu 
dzelteno hermesu. Iespējami sakņu 
bojājumi augsnes rakšanas darbu 
rezultātā. 1m attālumā aug maza 
eglīte.

Viens stumbrs no zemes. Ļoti 
plašs, nesen radīts, stumbra 
bojājums - noplēsta miza pusei no 
stumbra 1m augstumā. Vainagā 
atspoguļojas hidroloģiskā režīma 
izmaiņas. Vainagā atmirstoši zari 
un defoliācija 5% apmērā. Augsnes 
rakšanas darbu rezultātā ļoti 
būtiski bojātas saknes. 

vērtīgs 5 vērtīgs 7 vērtīgs 6 vērtīgs 7 mazvērtīgs 6
Koka saglabāšana ilgtermiņā nav 
prioritāra. Nepieciešama minimāla 
vainaga sakopšana. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana un pacelšana.

Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana, galotnes korekcija, 
krustenisko zaru izzāģēšana. 

Nepieciešama aplauzto, daļēji 
atmirušo un sauso zaru izzāģēšana. 
Izzāģēt 1m attālumā augošo eglīti. 

Nepieciešama minimāla vainaga 
pacelšana. Ilgtermiņā koks nav 
perspektīvs. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 180



N
.P

.K
A

pr
ak

st
s

A
tt
ēl

s
Ie

te
ik

um
i

N
os

au
ku

m
s u

n 
pa

m
at

rā
dī

tā
ji

863/7084 864/7085 865/7086 866/7087 867/7088
Betula pendula Betula pendula Pinus sylvestris Quercus robur Picea abies

āra bērzs āra bērzs parastā priede parastais ozols parastā egle
↕: 25m ↕: 25m ↕: 7m ↕: 10m ↕: 16m
↔: 9m ↔: 7m ↔: 2m ↔: 12m ↔: 4m
Stumbra apkārtmērs: 1,48m Stumbra apkārtmērs: 1,22m Stumbra apkārtmērs: 0,50m Stumbra apkārtmērs: 1,22m Stumbra apkārtmērs: 0,79m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V1 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. Vainags 
plašs, harmonisks, simetrisks ar 
izteikti nokareniem zariem. 
Galotnē atspoguļojas hidroloģiskā 
režīma izmaiņas. Sakņu zonā veikti 
augsnes pārveidošanas darbi, kā 
rezultātā iespējami sakņu bojājumi. 

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
plašs, harmonisks. Galotnē 
atspoguļojas hidroloģiskā režīma 
izmaiņas. Vainagā neliela 
defoliācija un nedaudz iekalstoši 
zaru gali. Sakņu zonā veikti 
augsnes pārveidošanas darbi, kā 
rezultātā radīti sakņu bojājumi. 

Viens stumbrs no zemes. Viens stumbrs no zemes. Kokam 
nav attīstījusies galotne. Vainagā 
daudz atmirstošu un nokaltušu 
zaru, ir aplūzuši zari un apzāģēti 
zari. 1/3 no zariem nokaltuši. Ļoti 
būtiski bojātas saknes - sakņu zonā 
norakta augsnes kārta.

Viens stumbrs no zemes, sasvēries 
par 5º A virzienā. Ir plaši stumbra 
bojājumi. Apzāģēti vainaga 
apakšējie zari. Ļoti būtiski sakņu 
bojājumi augsnes norakšanas un 
sakņu sistēma aprakšanas rezultātā. 

ļoti vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 7 vērtīgs 7 mazvērtīgs 5 mazvērtīgs 5
Vainaga kopšana nav 
nepieciešama. 

Vainaga kopšana nav 
nepieciešama. 

Nepieciešama vainaga pacelšana. Koka saglabāšana ilgtermiņā nav 
iespējama. Īstermiņā saglabājot 
nepieciešama ļoti nopietna vainaga 
sakopšana. 

Ilgtermiņā koks nav saglabājams. 

A A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 181
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868/7089 869/7090 870/7091 871/7092 872/7093
Picea abies Picea abies Picea abies Picea abies Pinus sylvestris

parastā egle parastā egle parastā egle parastā egle parastā priede 
↕: 17m ↕: 17m ↕: 17m ↕: 16m ↕: 11m
↔: 5m ↔: 4m ↔: 4m ↔: 5m ↔: 5m
Stumbra apkārtmērs: 0,82m Stumbra apkārtmērs: 0,82m Stumbra apkārtmērs: 0,72m Stumbra apkārtmērs: 0,82m Stumbra apkārtmērs: 0,57m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes, izgāzies 
un iegāzies blakus augošajā kokā. 
Atsegtas un noraktas saknes.

Viens stumbrs no zemes. Nesen 
apzāģēti vainaga apakšējie zari. 
Vainagā ir lūzuši zari, kas 
sasveķojuši. Sakņu zonā veikta 
augsnes norakšana kā rezultātā 
pastāv koka izgāšanās risks. Aug 
5m attālumā no betona sētas.  

Viens stumbrs no zemes. Daļēji 
apzāģēti vainaga apakšējie zari. 
Vainagā ir nolauzti zari 3m posmā 
vainaga vidū. Sakņu zonā veikta 
augsnes rakšanas darbi.

Viens stumbrs no zemes. Apzāģēti 
vainaga apakšējie zari, kā arī 
apzāģēti zari vainagā līdz 5m 
augstumam. Sakņu zonā veikta 
augsnes rakšanas darbi.

Viens stumbrs no zemes. Aug 2m 
attālumā no asfaltēta laukuma. 

nevērtīgs 4 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7 vērtīgs 7
Nepieciešama koka izņemšana. Izzāģēt, izņemt vainagā iegāzušos 

egli Nr.6189. nepieciešama 
minimāla vainaga sakopšana, 
apakšējo sauso zaru izzāģēšana.

Nepieciešama vainaga sakopšana. Nepieciešama vainaga sakopšana. Nepieciešama minimāla vainaga 
sakopšana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 182
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873/7094 874/7095 875/7096 876/7097 877/7098
Picea abies Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

parastā egle āra bērzs āra bērzs āra bērzs āra bērzs
↕: 6m ↕: 19m ↕: 18m ↕: 24m ↕: 21m
↔: 2m ↔: 6m ↔: 4m ↔: 7m ↔: 5m
Stumbra apkārtmērs: 0,38m Stumbra apkārtmērs: 0,79m Stumbra apkārtmērs: 0,79m Stumbra apkārtmērs: 1,48m Stumbra apkārtmērs: 1,10m

Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2 Vitalitāte: V2
Viens stumbrs no zemes. 
Nebūtisks stumbra bojājums, kas 
sasveķojis. Vainags harmonisks, 
atmiruši apakšējie zari. Nedaudz 
apbērta sakņu sistēma, kā arī sakņu 
zonā veikti rakšanas darbi kā 
rezultātā radīti sakņu bojājumi.  

Viens stumbrs no zemes. Galotne 
traumēta vai atmirusi. Ļoti būtiski 
sakņu bojājumi augsnes 
nostumšanas rezultātā. Aug cieši 
blakus betona apmalei.

Viens stumbrs no zemes. Attīstās 
trīs galotnes. Būtiski sakņu 
bojājumi - ļoti tuvu pie stumbra 
nostumta augsnes virskārta. Aug 
cieši blakus betona apmalei.

Viens stumbrs no zemes. Vainags 
harmonisks. Cieš no hidroloģiskā 
režīma izmaiņām. Sakņu zonā 
veikti augsnes rakšanas darbi, kā 
rezultātā radīti sakņu bojājumi. 

Viens stumbrs no zemes. 
Nebūtisks stumbra bojājums. 
Vainagā ļoti izteikta defoliācija un 
zaru atmiršana. Vainagā ir bijuši 
iesieti vadi. Ļoti bojātas saknes 
augsnes pārvietošanas darbu 
rezultātā. Cieš no hidroloģiskā 
režīma izmaiņām. Aug asfaltēta 
laukuma pašā malā. 

vērtīgs 6 vērtīgs 7 vērtīgs 7 ļoti vērtīgs 7 mazvērtīgs 6
Nepieciešama ļoti neliela vainaga 
sakopšana. 

Nepieciešama vainaga sakopšana, 
galotņu redukcija. 

Nepieciešama vainaga sakopšana, 
galotņu redukcija. 

Vainaga kopšana nav 
nepieciešama.

Ilgtermiņā koka saglabāšana nav 
perspektīva. 

A

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 183
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878/7099
Betula pendula

āra bērzs
↕: 19m
↔: 6m
Stumbra apkārtmērs: 0,85; 0,38m

Vitalitāte: V2
Divi stumbri no zemes. Aug 1,5m 
attālumā no nesen uzstādīta stiepļu 
žoga. Vainagā daudz neliela 
izmēra atmirstoši zari. Sakņu zonā 
veikti augsnes rakšanas darbi, kā 
rezultātā radīti sakņu bojājumi. 

vērtīgs 7
Nepieciešama vainaga sakopšana, 
krustenisko zaru izzāģēšana. 
Nākotnē nepieciešama vainaga 
pacelšana. 

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. 184



 
 
 
 
 

2. SAKŅU IZPĒTE 
 

 

 

 

 
 



2.1. KOKU SAKŅU VISPĀRĒJS NOVĒRTĒJUMS  
UN RĪCĪBAS IETEIKUMI 

 
2012. gada novembrī tika veikta koku sakņu izpēte Kokneses prospektā 1A, Mežaparkā, Rīgā. Sakņu atrakšana veikta pie septiņām 

liepām, kas aug ārpus teritorijas gar Kokneses prospekta tramvaja līniju: Nr. 1 (2 atsegumi), Nr.2 (2 atsegumi), Nr.3 (3 atsegumi), Nr.4 (2 

atsegumi), Nr.5 (3 atsegumi), Nr.6 (1 atsegums), Nr.7 (1 atsegums). Sakņu atsegumi veidoti 1,8-3,1m gari, vidēji 0,6m plati un 0,8-1,5m dziļi 

- līdz dziļumam, kur vairs nav izvietotas liela izmēra saknes.  

SAKŅU IZPĒTES METODIKA 
Veicot koku sakņu stāvokļa izpēti, pielietota tiešā sakņu izpētes metode, veicot sakņu šurfēšanu un iegūstot informāciju par lielo (>Ø2cm) 

sakņu sastopamību šurfa bedrē. Koku saknes < Ø2cm ir vērtējamas kā tādas, kas spēj reaģēt uz bojājumiem, ierobežojot tālāku sēņu izraisītu trupes 

izplatību kokā. Vizuāli novērtējot koku, speciālists nosaka pirmās šurfēšanas vietu dabā, ņemot vērā koku sugas īpatnības un plānotās sakņu sistēmas 

ietekmes zonu.  

Ja šurfa bedrē tiek konstatētas: 

1. 1-2 gab. saknes > Ø2cm, tad atbilstoši metodikai ir jāatkāpjas vēl par 2 m, virzienā prom no koka, nosakot sakņu aizsargzonas rādiusu ap koka 

stumbru vai, ja nepieciešami rakšanas darbi tuvāk par šiem 2 m, tad jārok jauna šurfa bedre, nepieciešamajā attālumā un veicama sakņu izpēte. 

2. 3 un vairāk saknes > Ø2cm, tad atbilstoši metodikai ir jāatkāpjas vēl par 2 m virzienā prom no koka un jārok jauna šurfa bedre, veicot sakņu 

izpēti. Ja tiek konstatētas 1-2 gab. saknes > Ø2cm – sk. 1. punktu, ja 3 un vairāk saknes > Ø2cm – jāveic vēl viena šurfēšana atbilstoši 2. 

punkta nosacījumiem 

Sakņu šurfēšana jāveic uzmanīgi, tā, lai iespējami mazāk bojātu koku saknes, izmantojot „gaisa lāpstu”, „ūdens lāpstu” vai metāla lāpstu. 

Šurfa bedrei jābūt vismaz 1,5 m garai, 0,2 m platai un vismaz 0,8 m dziļai, izņemot gadījumu, kad fiziski nav iespējama šāda bedres 

konfigurācija, vai ir pamatoti uzskatīt, ka ir apstākļi, kas nepieļauj sakņu augšanu dziļāk par citu grunts slāņa biezumu, kas ir mazāks par 0,8 

m. Pēc sakņu izpētes, kokiem tiek noteiktas sakņu aizsardzības zonas. Izvērtējot sakņu aizsardzības zonas, tiek ņemti vērā sekojoši faktori: 

koka suga, vitalitāte, vecumposms, līdzšinējie bojājumi un plānotā ietekme uz koku (sakņu sistēma, stumbrs, vainags). 
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KOKU SAKŅU STĀVOKLIS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI SAKŅU AIZSARDZĪBAS ZONĀ 
Veicot koku sakņu stāvokļa izpēti secināts, ka: 

1. Koku saknes kopumā ir labā stāvoklī, veselas, bez trupes.  

2. Ņemot vērā lielo sakņu īpatsvaru izpētes vietās, tuvākā pieļaujamā rakšanas zona komunikāciju vai ceļa izbūves vajadzībām  ir 

6m attālumā no koku stumbra. Optimālais gājēju celiņa attālums ir 4m no liepu stumbra. 

3. Lai nodrošinātu koku ilgtspējību un drošības līmeņa nepasliktināšanos, ir jāievēro sakņu aizsardzības zonā (SAZ) noteikto 

ierobežojumu pilnīga ievērošana.  

 

SAKŅU AIZSRDZĪBAS ZONĀ (SAZ) nav pieļaujams: 

- būvniecība, tai skaitā ceļu, laukumu un gājēju celiņu izbūve, izņemot gadījumus, kas noteikti koku aizsardzības plānā; 

- lineāro pazemes komunikāciju izbūve; 

- augsnes/grunts norakšana, rakšana, izņemot gadījumus, kad sakņu izpēte uzrāda uzbērtas grunts sektorus, kuros nav attīstījušās koku 

saknes 2/3 dziļumā no uzbērtā slāņa biezuma; 

- augsnes/grunts uzbēršanu vairāk kā 5 cm; 

- augsnes sablīvēšana; 

- īslaicīga vai ilglaicīga kravu, būvmateriālu nokraušana vai tehnikas, pagaidu būvju novietošana, 

- grunts ūdens līmeņa izmaiņas vairāk par 50 cm; 

- ķīmiski vai bioloģiski aktīvu šķīdumu izliešana, izņemot gadījumus, kad tas tiek veikts koku stāvokļa uzlabošanai, atbilstoši LKAB 

sertificēta arborista rekomendācijām vai koku aizsardzības plānam; 

- augsnes pārmitrināšana, izskalošana; 

- ugunskuru kurināšana; 

- zāles pļaušana būvniecības laikā sakņu aizsardzībai norobežotajā teritorijā biežāk kā 1 reizi gadā augusta beigās- septembrī, lai 

novērstu kūlas veidošanos; 

- citas darbības, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt koka stāvokli (augtspējas samazinājums). 

Ja nav iespējams atkāpties SAZ noteiktajā attālumā – ceļu, celiņu izbūvē nepieciešams izmantot īpašus risinājumus. 
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4. Visas izmaiņas, kas rodas būvniecības darbu laikā un skar koku aizsardzībai paredzētos risinājumus, obligāti saskaņojamas ar 

monitoringu veicošo uzņēmumu. 

 

SIA LABIE KOKI valdes priekšsēdētājs Edgars Neilands.........................................14.12.2012 

 

 

ZV.  
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2.2. SAKŅU IZPĒTES ATSEGUMI 
Atseguma Nr./ 
koka Nr. plānā Sakņu atseguma apraksts un griezuma shēma Foto: 

1/ I Tilia x europaea /Holandes liepa
 

Attālums no stumbra -2,6 m; Garums – 1,9 m, platums – 0,50 m, dziļums– 0,80m; 
31 cm brūna augsne, 119 cm pelēcīgi brūna smilts augsne; 

Saknes: Ø10cm –1gab.; Ø6cm – 1gab.; Ø3cm – 3gab.; Ø1cm – 3gab. 
 

 

1/ II Tilia x europaea /Holandes liepa
 

Attālums no stumbra – 5,5m; Garums – 1,9 m, platums – 0,6 m, dziļums – 1,5 m; 
30 cm brūna augsne; 120 cm tumši brūna augsne, pelēka smilts augsne; 

Saknes: Ø3 –1 gab.; Ø2-2,5cm- 2 gab.; Ø1-1,5cm-5gab; 
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Atseguma Nr./ 
koka Nr. plānā Sakņu atseguma apraksts un griezuma shēma Foto: 

2/ I Tilia x europaea /Holandes liepa 
 

Attālums no stumbra - 2,35 m; Garums – 1,95 m, platums – 0,50 m, dziļums– 1,00m; 
30 cm brūna augsne; 120 cm pelēcīgi brūna smilts augsne, gaiši pelēka smilts augsne; 

Saknes: Ø7cm –1gab.; Ø4cm – 1gab.; Ø2-2,5cm – 2gab.; Ø1-1,5cm – 3gab; 
 

 
 

 
 

2/ II Tilia x europaea /Holandes liepa 
 

Attālums no stumbra – 5,35m; Garums – 2,20 m, platums – 0,6 m, dziļums – 1,0 m; 
30 cm gaiši brūna augsne ar ieskalotu baltas smilts slāni; 80 cm pelēka smilts augsne; 

Saknes: Ø3 –1gab.; Ø2-cm- 1gab.; Ø1-1,5cm-2gab; 
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Atseguma Nr./ 
koka Nr. plānā 

 
Sakņu atseguma apraksts un griezuma shēma 

 
Foto: 

3/ I Tilia x europaea /Holandes liepa 
 

Attālums no stumbra - 2,1 m; Garums – 2,20 m, platums – 0,60 m, dziļums– 1,50m; 
38 cm gaiši brūna augsne; 50 cm melnzeme; 34 cm pelēka smilts augsne ar ieskalotu brūnas 

augsnes slāni; 
Saknes: Ø3cm –gab.; Ø2-2,5cm – 6gab.; Ø1cm – 2gab; 

 
 

 

3/ II Tilia x europaea /Holandes liepa 
 

Attālums no stumbra – 4,5m; Garums – 2,10 m, platums – 0,6 m, dziļums – 1,5 m; 
18 cm gaiši brūna augsne ar ieskalotu baltas smilts slāni; 100 cm melnzeme, pelēka smilts 

augsne; 32 cm gaiši brūna smilts augsne; 
Saknes: Ø5cm –1gab.; Ø4-cm- 1gab.; Ø3cm-2gab; Ø2cm –4gab.; Ø1-1,5cm- 3gab.; 
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Atseguma Nr./ 
koka Nr. plānā 

 
Sakņu atseguma apraksts un griezuma shēma 

 
Foto: 

3/ III Tilia x europaea /Holandes liepa 
 

Attālums no stumbra -6,2m; Garums – 3,00 m, platums – 0,50 m, dziļums– 1,40m;  
30 cm gaiši brūna augsne; 110 cm smilts augsne; bijusi ēka, visā bedres dziļumā ir atrodas 

ķieģeļi un būvgruži; 
Saknes: Saknes apcirstas, lielākā daļa sakņu nedzīvas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4/ I Tilia x europaea /Holandes liepa 
 

Attālums no stumbra – 0,6m; Garums – 2,10 m, platums – 0,70 m, dziļums – 1,00 m; 
34 cm pelēcīgi brūna augsne; 42 cm gaiši brūna augsne; 24 cm gaiši pelēka smilts augsne; 

Saknes: Ø3cm –2gab.; Ø2-2,5cm- 3gab.; Ø1-1,5cm-3gab; 
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Atseguma Nr./ 
koka Nr. plānā Sakņu atseguma apraksts un griezuma shēma Foto: 

4/ II Tilia x europaea /Holandes liepa 
 

Attālums no stumbra – 3,8m; Garums – 2,10 m, platums – 0,70 m, dziļums – 1,0 m; 20 cm 
melnzeme; 80 cm pelēka smilts augsne sajaukta ar gaišu augsni; 80 cm dziļumā atrodas melns 

kabelis ar zilu līniju; 
Saknes: Ø6cm –1gab.; Ø4cm- 1gab.; Ø2cm-1gab; 

 

 

5/ I Tilia x europaea /Holandes liepa  
 

Attālums no stumbra – 1,8m; Garums – 1,80 m, platums – 0,45 m, dziļums – 1,5 m; 
38 cm brūna augsne; 122 cm gaiši brūna jūrmalas smilts augsne ar ieskalotiem brūnas augsnes 

slāņiem; 
Saknes: Ø5cm –1gab.; Ø3-3,5cm- 3gab.; Ø2cm-2gab; Ø1,5cm –3gab.; Ø1cm- 1gab.; 
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Atseguma Nr./ 
koka Nr. plānā Sakņu atseguma apraksts un griezuma shēma Foto: 

5/ II Tilia x europaea /Holandes liepa
 

Attālums no stumbra centra – 4,25m; Garums – 2,10 m, platums – 0,70 m, dziļums – 1,2 m;  
20 cm gaiši brūna augsne; 100 cm melnzeme; 

Saknes: Ø3-3,5cm –2gab.; Ø2-2,5cm- 4gab.; Ø1,5cm-3gab; 
 

 
 
 

5/ III Tilia x europaea /Holandes liepa
 

Attālums no stumbra – 7,2m; Garums – 2,00 m, platums – 0,50 m, dziļums – 1,3 m; 
 40 cm pelēcīgi brūna augsne, būvgruži; 90 cm melnezeme; starp augsnes horizontiem ir liels 

betona gabals, iespējam, pamats; Saknes: Ø0,5cm –50gab.; 
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Atseguma Nr./ 
koka Nr. plānā Sakņu atseguma apraksts un griezuma shēma Foto: 

6/ I Tilia x europaea /Holandes liepa 
 

Attālums no stumbra – 6,15m; Garums – 3,10 m, platums – 0,50 m, dziļums – 1,25 m; 
 12 cm pelēka smilts augsne, būvgruži; 90 cm melnzeme, baltas smilts slānis; 23 cm baltas 

smilts augsne; Saknes: Ø6cm –1gab.; Ø4cm- 1gab.; Ø3cm-1gab; Ø2,5cm –1gab.; Ø2cm- 1gab.; 
Ø1,5cm –2gab.; Ø1cm- 8gab.; Ø0,5cm ~ 120gab.; 

 
 

 
 

7/ I Tilia x europaea /Holandes liepa
 

Attālums no stumbra – 5,85m; Garums – 3,00 m, platums – 0,50 m, dziļums – 1,4 m; 
30 cm pelēcīgi brūna augsne; 110 cm melnezeme, 140 cm dziļumā ir būvgruži, ķieģeļi; 

Saknes: Saknes apcirstas, lielākā daļa sakņu nedzīvas 
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3.AUGSNES IZPĒTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.1. AUGSNES BARĪBAS ELEMENTU SATURA ANALĪZE 
 

Augsnes paraugi ņemti 9 dažādās teritorijas vietās (skat. 3.2.), lai noteiktu augsnes barības elementu saturu un atbilstību kokaugu 

stādīšanai. Analīzes veiktas Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Augu minerālās barošanās laboratorijā. 

Paraugos analizētie agroķīmiskie rādītāji nav normas robežās un ir nepieciešama augsnes ķīmiskā sastāva uzlabošana. Primāri ir 

jānoregulē augsnes pH līmenis (ūdeņraža jonu koncentrāciju šķīdumā, kas raksturo skābumu vai bāziskumu) atbilstoši tam, kāds konkrētām 

koka sugām ir nepieciešams. Priežu stādīšanai teritorijā nav atbilstošs augsnes pH līmenis. Lai pazeminātu pH līmeni, nepieciešamās devas - 

200-400m³ skābas kūdras/1ha. 

 

Optimāls pH : Priede - 4,0-5,0 

Egle - 4,5-5,2 

Bērzs - 4,5-5,5 

Osis, kļava, liepa, apse, alksnis - 5,6-6,4 

Ozols, dižskābārdis - 5,6-7 

Zālienam – 5,5-6 
 

Vietās, kur kokaugu augšanai ir konkrēta elementa deficīts, ir jāveic papildmēslošana. Mēslošanas dozas: 1m²/20-40g vienam 

mēslojuma veidam. Kopumā teritorijā ir būtisks K deficīts. 

 

Elementu normas: K – 100-120mg/l 

   P – 150-200mg/l 

   N – 50-60mg/l 
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Elementi Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 
N  47 45 41 58 21 39 45 19 43 
P 107 371 316 322 136 294 392 267 305 
K 45 98 47 92 47 71 100 33 180 
Ca 2560 3205 1705 3635 1900 4230 2105 1155 8750 
Mg 210 385 300 680 315 870 140 130 2945 
S 17 22 12 25 9 28 16 9 24 
Fe 1565 585 1065 560 400 710 1080 495 705 
Mn 47,00 95,00 155,00 110,00 45,00 120,00 190,00 48,00 135,00 
Zn 78,00 82,50 45,50 48,50 9,00 41,50 42,00 11,00 38,50 
Cu 28,00 21,50 27,00 10,00 0,65 12,00 6,50 2,85 6,50 
Mo 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 0,09 0,02 0,02 0,02 
B 0,70 1,30 0,60 1,60 0,40 0,80 1,30 0,30 1,30 

pHKCl 3,92 6,32 6,46 6,82 8,04 7,78 5,84 7,58 7,75 
EC 

mS/cm 0,34 0,24 0,18 0,23 0,31 0,33 0,23 0,16 0,50 

 
____  - deficīts 
____ - pārbagātība 
 
 
Nr.1. Šajā teritorijas daļā ieteicams audzēt skuju kokus - jāveic augsnes meliorācija un kaļķošana (nav jāvāc nost kūdras augsne). Augsnes pH 

līmenis jāpaaugstina uz 4,7. Ieteicamā deva 2t dolomītmiltu/1ha. Pašreizējā augsnē kokus audzēt nav iespējams – nenotiks koku augšana.  

Nr.3 Teritorijas daļas augsnes sastāvs un pH līmenis optimāls lapu koku augšanai. 

Nr.4 Teritorijas daļas augsnes sastāvs un pH līmenis optimāls ozolu, ošu augšanai. 

Nr.5 Teritorijas daļas augsnes sastāvs – sārmaina smilts. Priežu augšanai nepieciešama pH līmeņa samazināšana ielabojot augsni ar skābu 

kūdru 400m³/1ha. 

Nr.6 Teritorijas daļas augsnes sastāvs – sārmaina smilts. Priežu augšanai nepieciešama pH līmeņa samazināšana, ielabojot augsni ar skābu 

kūdru 400m³/1ha. 

Nr.7 Teritorijas daļā priežu augšanai nepieciešama pH līmeņa neliela samazināšana, ielabojot augsni ar skābu kūdru 100m³/1ha. 
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Nr.8 Teritorijas daļas augsnes sastāvs – sārmaina smilts. Priežu augšanai nepieciešama pH līmeņa samazināšana, ielabojot augsni ar skābu 

kūdru 300m³/1ha. 

Nr.9 Teritorijas daļas augsnes sastāvs – sārmaina smilts. Priežu augšanai nepieciešama pH līmeņa samazināšana, ielabojot augsni ar skābu 

kūdru 300m³/1ha. 

 
Augsnes agroķīmiskās īpašības, ciktāl tās parāda veikto analīžu rezultāti, var būt būtiskas kokaugu augšanas gaitas pasliktināšanās iemesls. 
 
 
 
Augsnes barības elementu satura analīze un rekomendācijas izstrādātas konsultējoties ar Dr. biol. Vilni Nollendorfu. 
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1.PIELIKUMS 
Latvijas Universitātes 

Bioloģijas institūts 
Augu minerālās barošanās laboratorija 

Miera iela 3, LV-2169, Salaspils, Latvija 
 Tel/Fax: 67945417, e-pasts: augi@email.lubi.edu.lv 

 
 

Barības elementu saturs (mg/l) augsnēs 1 M HCl izvilkumā 
 

SIA „Labie koki” 
 

Elementi Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 
N  47 45 41 58 21 39 45 19 43 
P 107 371 316 322 136 294 392 267 305 
K 45 98 47 92 47 71 100 33 180 
Ca 2560 3205 1705 3635 1900 4230 2105 1155 8750 
Mg 210 385 300 680 315 870 140 130 2945 
S 17 22 12 25 9 28 16 9 24 
Fe 1565 585 1065 560 400 710 1080 495 705 
Mn 47,00 95,00 155,00 110,00 45,00 120,00 190,00 48,00 135,00 
Zn 78,00 82,50 45,50 48,50 9,00 41,50 42,00 11,00 38,50 
Cu 28,00 21,50 27,00 10,00 0,65 12,00 6,50 2,85 6,50 
Mo 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 0,09 0,02 0,02 0,02 
B 0,70 1,30 0,60 1,60 0,40 0,80 1,30 0,30 1,30 

pHKCl 3,92 6,32 6,46 6,82 8,04 7,78 5,84 7,58 7,75 

EC mS/cm 0,34 0,24 0,18 0,23 0,31 0,33 0,23 0,16 0,50 

 
 

 
Izanalizēts: 11.10.2012.        Laboratorijas vadītāja                       /A. Osvalde/ 
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