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ATZINUMS PAR BŪVNIECĪBAS 
IETEKMI UZ KOKIEM 

Objekts:
VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””

Augšiela 1, Rīga

Koku vizuālā novērtēšana  Rīgā,  Augšielā 1,  kad.nr.  01000370175, veikta  2019. gada 18.  aprīlī.
Kopā novērtēti 6 koki. Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas, numerācija
atspoguļota novērtējuma plānā un tabulās. Koku stāvoklis novērtēts pēc “Koku vērtēšanas kritēriji”
(skatīt pielikumu), nosakot vitalitāti, fizisko stāvokli un piešķirot noteiktu vērtības krāsu, un apskatāms
pielikumā “Koku novērtējuma tabula”.

Plānotās būvniecības ietekme uz saglabājamiem kokiem vērtējama kā būtiska. Ja tiks ievērotas
visas atzinumā minētās rekomendācijas, tad kokus ir iespējams saglabāt ilgtermiņā.

VISPĀRĒJS NOVĒRTĒJUMS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI

Apsekotajā teritorijā novērtētas 5 koku sugas. Konstatētās koku sugas – Acer platanoides (parastā
kļava) – 1 gab.,  Aesculus hippocastanum (parastā zirgkastaņa) – 2 gab.,  Betula pendula (āra bērzs)
– 1 gab.,  Fraxinus pensylvanica (Pensilvānijas osis) – 1 gab., Populus nigra ‘Italica’ (melnā papele
‘Italica’) - 1 gab.

Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums
objektā ir 5 no 10.
Teritorijā konstatēti:

• Ļoti vērtīgi koki – 2 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar sarkanu ir noteikti saglabājami;
• Vērtīgi  koki – 4  gab.,  kuriem vainagi  plānā  ir  atzīmēti  ar  zaļu  krāsu,  iespēju  robežās  ir
saglabājami;
• Koki  ar  numuriem  54244  (Pensilvānijas  osis)  un  54245  (melnā  papele  ‘Italica’)  ir
dendroloģiski retumi. 
• Koks ar numuru 54245 (melnā papele ‘Italica’) – saskaņā ar 2015. gada 9. jūnijā pieņemto
Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 154 “Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku
uzturēšanas  un  aizsardzības  saistošie  noteikumi”  1.  pielikumu ir  Rīgas  vietējas  nozīmes
dižkoki, kuriem noteikta aizsargzona 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no koka stumbra
ārējās malas;

Koku kopšanas prioritātes:
• 2 koki ar kopšanas prioritāti A (darbi jāveic steidzami); Nr. 54244; 54245;
• 1 koks ar kopšanas prioritāti B (nepieciešama kopšana, 1 gada laikā); Nr. 54246; 
• 2  koki  ar  kopšanas  prioritāti  C (kopšanu  var  veikt,  bet  nav  steidzami  nepieciešams);
Nr. 54241; 54242;
• 1 koks ar kopšanas prioritāti D (kopšana nav nepieciešama); Nr. 54243



BŪVNIECĪBAS IETEKME UZ TERITORIJĀ SAGLABĀJAMIEM KOKIEM

1. Pēc  pasūtītāja  iesniegtā  ģenerālplāna  nav  norādītas  jaunās  projektējamās  pazemes
komunikācijas, līdz ar to nav iespējams pilnvērtīgi novērtēt patieso būvniecības ietekmi uz kokiem.
Saglabājamiem kokiem nedrīkst izbūvēt pazemes komunikācijas koku kritiskajā sakņu aizsardzības
zonā. Minimālajā sakņu aizsardzības zonā pieļaujams pazemes komunikācijas izbūvēt izmantojot
caurdures  metodi  vai  rokot  manuāli,  neizmantojot  traktortehniku,  un  saudzējot  sakņu  sistēmu,
ieguldot komunikācijas zem sakņu sistēmas.

2. Ņemot  vērā  koku  sugu  un  esošo  stāvokli  kokus  Nr.,  54241  (parastais  kastanis)  un  54246
(parastā  kļava)  nav  iespējams  saglabāt  pie  esošā  labiekārtojuma  risinājuma.  Rast  risinājumu
saglabāt  koku  un  esošo  zaļās  zonas  laukumu.  Vai  izmantot  slodzi  izlīdzinošus  ceļa  seguma
materiālus,  kas  nodrošina  gaisa  un  mitruma  caurlaidību,  piemēram,  nerūsējoša  tērauda  režģus,
akmens paklāju segumu ar poliuretānu, ArborRaft sistēmas vai analogus materiālus, kā rezultātā ir
iespēja veikt ceļa segumu izbūvi koku kritiskajā  (stumbra diametrs x 5) sakņu aizsardzības zonā.

3. Kokiem  Nr.,  54242  (parastais  kastanis)  un  54243  (āra  bērzs)  tiek  samazināts  zaļās  zonas
laukums  Ziemeļu  un  Dienvidu  virzienā,  kā  rezultātā  tiks  samazināts  esošais  sakņu  virsmas
daudzums un daļēji  pasliktināts esošais fiziskais stāvokli.  Ja nav iespējams saglabāt esošo zaļās
zonas joslu neskartu, tad kokiem būvniecības darbu laikā jānorobežo sakņu kritiskā aizsardzības
zona ar pagaidu žogu, minimālajā sakņu aizsardzības zonā neizmantot lielgabarīta traktortehniku
(maksimālais  pieļaujamais  traktortehnikas  svars  ir  2000  kg).  Esošā  bruģa  demontāžu  un  jaunā
ierīkošanu sakņu minimālajā aizsardzības zonā veikt manuāli ar rokām vai izmantojot mazgabarītu
traktortehniku, pēc iespējas vairāk saudzējot esošās koku saknes.

4. Kokiem ar Nr., 54244 (Pensilvānijas osis) kritiskajā sakņu aizsardzības zonā un 54245 (melnā
papele ‘Italica’) minimālajā (stumbra diametrs x 10) sakņu aizsardzības zonā tiek plānots izbūvēt
cietā seguma ceļu,  kā rezultātā  tiks  samazināta koku sakņu virsma un būtiski  pasliktināts  koku
fiziskais stāvoklis. Šiem kokiem nepieciešams:

 4.1 Iespēju  robežās,  ceļa  brauktuvi  projektēt  ārpus  minimālās  sakņu  aizsardzības  zonas,
samazināt ceļa slāņu biezumus līdz minimumam un ceļa brauktuvi izbūvēt nenorokot no augsnes
virskārtas vairāk par 20 cm, līdz ar to ceļot ceļa segumus uz augšu un papildus nodrošinot augsnes
aerāciju  un ūdens  piekļuvi  (izmantojot,  piemēram,  slodzes  izlīdzinošu materiālu  “Arboraft”  vai
analogus materiālu). 

 4.2 Koku kritisko sakņu aizsardzības zonu nepieciešams norobežot ar pagaida žogu.
 4.3 Kokiem rekomendētie kopšanas darbi jāveic pirms tiek uzsākti būvniecības darbi, papildus

izvērtēt nepieciešamību pacelt Pensilvānijas oša vainagu virs projektējamās gājēju takas.
 4.4 Būvniecības darbu laikā, veģetācijas sezonā, nodrošināt papildus laistīšanu.
Papildus iepriekš minētajiem labiekārtojuma darbiem kokam ar numuru 55907 (melnā papele ‘Italica’)
dižkoka aizsardzības zonā tiks izbūvēta ledus halle, radot būtiskus koka sakņu bojājumus un zudumu,
kas var ietekmēt turpmāko koka vitalitāti un pasliktināt fizisko stāvokli. Lai būtiski nepasliktinātu koka
esošo stāvokli  un strauji  nesamazinātu tā dzīvotspēju ir  nepieciešams ievērot un izpildīt  vispārējās
rekomendācijās 4. punktu sagatavojot sakņu sistēmu pirms būvniecības darbu uzsākšanas. 

Visiem saglabājamiem kokiem būvprojektā jāizstrādā risinājumi, kas nodrošinās koku sakņu
sistēmas  saglabāšanu,  ievērojot  atzinumā  minētās  rekomendācijas,  kā  arī  nodrošināt  sakņu
sistēmas  aerāciju  un  izlīdzināt  slodzi  uz  sakņu  sistēmu.  Izstrādātie  risinājumi  jāsaskaņo  ar
kokkopi – arboristu un jānodrošina koku monitorings būvniecības laikā.
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VISPĀRĒJAS REKOMENDĀCIJAS KOKU SAGLABĀŠANAI
BŪVNIECĪBAS UN LABIEKĀRTOJUMU LAIKĀ

Saglabājamo koku dzīvotspēja ir cieši saistīta ar projektēšanas gaitā izstrādātajiem risinājumiem un
koka aizsardzības pasākumu ievērošanu būvniecības vai demontāžas darbu laikā.  Pastāv būvniecības
procesa radīta kaitējuma risks – augsnes sablīvēšana ar smago traktortehniku, rakšanas darbi sakņu
zonā u.c. Tādēļ, lai nenodarītu kaitējumu būvniecības un labiekārtojumu darbu laikā, un nodrošinātu
koku  ilgtspējību  un  drošības  līmeņa  saglabāšanos,  ir  jāievēro  sakņu  aizsardzības  zonā  noteiktie
ierobežojumi un koks jānorobežo būvniecības laikā.
1. Veicot būvniecības darbus, lai koku saglabātu ilglaicīgi, nemazinātu tā augt spēju, kritiskajā

(koka stumbra diametrs x 5) un minimālajā (koka stumbra diametrs x 10) sakņu aizsardzības zonā
nav pieļaujams:
 1.1 augsnes/ grunts uzbēršana vairāk kā 5 cm (izņemot kokus kuriem aizsardzības zonā ir esoša

ceļa infrastruktūra);
 1.2 augsnes sablīvēšana (izņemot kokus kuriem aizsardzības zonā ir esoša ceļa infrastruktūra);
 1.3 īslaicīga  vai  ilglaicīga  kravu,  būvmateriālu  nokraušana  vai  tehnikas,  pagaidu  būvju

novietošana;
 1.4 ķīmiski vai bioloģiski  aktīvu šķīdumu izliešana,  izņemot gadījumus, kad tas tiek veikts

koka stāvokļa uzlabošanai, atbilstoši sertificēta arborista rekomendācijām vai koku aizsardzības
plānam (ieskaitot arī optimālo sakņu aizsardzības zonu (koka stumbra diametrs x 20));

 1.5 augsnes pārmitrināšana/ izskalošana;
 1.6 ugunskuru kurināšana;
 1.7 citas  darbības,  kas  negatīvi  ietekmē  vai  var  ietekmēt  koka  stāvokli,  augtspējas

samazinājums (ieskaitot arī optimālo sakņu aizsardzības zonu).
2. Visiem saglabājamajiem kokiem un to grupām,   kas aug plānotās būvniecības teritorijā un tiešā

tā tuvumā, paredzami stumbru aizsardzības risinājumi, izmantojot individuālos koku aizsardzības
vairogus vai pagaidu koka žogus. Darba organizēšanas plānā detalizēti parādīt pagaidu koka žoga
uzstādīšanas robežas.
 2.1 Pirms būvniecības darbu uzsākšanas ap koku stumbriem jāveic speciālu individuālo koku

aizsardzības  vairogu  montāža  3  –  4  metru  augstumā.  Izvietojot  vairogus  vispirms  ap  koku
spirālveidā novieto gofrēto drenāžas cauruli (diametrs 60 – 80 mm), pēc tam koka stumbru pa
perimetru nosedz ar dēļu materiālu un  abas kārtas vismaz 2 vietās savelk kopā ar stiepli vai
analogu materiālu.

1. attēls “Individuālā koku stumbru aizsardzība”

 2.2 Pagaidu koka žoga uzstādīšana, lai pasargātu koku vai grupu no sakņu, stumbra un vainaga
mehāniskas  bojāšanas.  Uzsākot  būvniecību  pie  koka,  norobežo  vismaz  kritisko  koka  sakņu
aizsardzības zonu ar 2 metrus augstu blīvu pagaidu koka žogu. Žoga demontēšanu veic, kad
labiekārtošanas darbi ir  pabeigti.  Nožogotajās teritorijā nav pieļaujamas darbības, kas varētu
kaitēt koka saknēm un stumbram.
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2. attēls “Pagaidu žogu piemēri”

3. Aizliegts apbērt koku kritisko un minimālo sakņu aizsardzības zonu vairāk par 5cm auglīgās
augsnes vai 15 cm rupju šķembu maisījumu tieši uz zemes virskārtas, ja tomēr nepieciešama reljefa
pacelšana vairāk par 5 cm, jānodrošina koka sakņu sistēma ar papildus aerāciju un nepieciešams
izlīdzinātu slodzi, kas rodas uz sakņu sistēmu. Kā arī aizliegts apbērt koka sakņu kaklu.

4. Lai  izvairītos  no  sakņu  saraušanas  un  traumēšanas,  pirms  inženierkomunikāciju,  ēku  un
labiekārtojuma izbūves, ja rakšanas darbi tiek plānoti sakņu aizsardzības zonā, jāveic koku sakņu
sagatavošanas darbi. Vispirms nepieciešams uzmērīt un nospraust tranšejas atrašanās vietu. Pēc tam
ar gaisa lāpstu (airspade) tiek izrakta 0,5 m plata un 1,2-1,5 m dziļu tranšeju paralēli būvprojekta
plānoto  rakšanas  darbu  robežai  (ja  rakšanas  darbi  tiek  plānoti  dziļāk  par  0,30  m,  piemēram,
pamatu,  cieto  segumu  izbūve  u.t.t)  koku  virzienā.  Auglīgā  augsne  un  grunts  jāber  atsevišķās
kaudzēs tranšejas malā. Koku saknes, kuru diametrs lielāks par 1 cm, apzāģējamas vai apgriežamas
ar šim nolūkam paredzētu rokas darbarīku. Atraktās saknes nedrīkst iekaltēt, jāveic to mitrināšana
un piesegšana, ja nepieciešams – līdz pat tranšejas aizbēršanai. Noslēgumā tranšeju visā dziļumā
nepieciešams  aizpildīt  ar  ielabotu  augsni  (50-75%  komposts,  35-50%  grants)  un  salaistīt.
Inženierkomunikācijas sakņu kritiskajā un minimālajā aizsardzības zonā ievietot izmantojot
caurdures metodi.

5. Rakšanas darbus koku minimālajā sakņu aizsardzības zonā veikt ar rokām, izmantojot parasto
lāpstu vai gaisa lāpstu (airspade), pēc iespējas vairāk saglabājot visas koka saknes. Ja tomēr kādu
no saknēm nav iespējams saglabāt, tad tās jānozāģē (saknes, kuru diametrs pārsniedz 1cm) vai
smalkākās saknes jāpiegriež ar dārza šķērēm. Aizliegts saknes raut, plēst vai citādi mehāniski bojāt.

3.attēls “Rakšana ar gaisa lāpstu”
6. Būvniecības rezultātā kokiem tiks skarta kritiskā un minimālā sakņu aizsardzības zona un var

būt  sakņu  virsmas  samazinājums.  Lai  nepasliktinātu  koku  vitalitāti  nepieciešams  nodrošināt
papildus koku laistīšanu. Vienam kokam nepieciešams 100 - 150 l ūdens katrā laistīšanas reizē, 3
reizes nedēļā, taču, vasaras karstajos periodos litru normu vēlams palielināt 5 - 10 reizes . 

7. Mitruma režīmu var nodrošināt ar:  
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 7.1 Manuālu laistīšanu, izmantojot ūdens pieslēgumu vai cisternu.
 7.2 Izmantojot ūdens maisus. Ūdens maisi ir pārvietojama “laistīšanas sistēma”, ko izmanto

iestādīto koku un krūmu mitruma režīma nodrošināšanai. Vienā maisā var ieliet 50 l ūdens, 
kas pakāpeniski iztek 5-8 stundu laikā. Ar rāvējslēdzēja palīdzību to var aplikt vai noņemt 
no koka, kā arī savienot vairākus maisus kopā, ja koka izmērs ir liels.

4. attēls “Ūdens maiss”
 7.3 Uzstādot, laistīšanas sistēmu, kas spēj nodrošināt kokam nepieciešamo ūdens 

daudzumu ~ 200 l diennaktī. 

5. attēls “Kapilārā laistīšanas sistēma”;

8. Laistāmā ūdens  temperatūra  no  augsnes  temperatūras  var  atšķirties  ne  vairāk  kā  par  5° C.
Laistīšanu veikt pēcpusdienā vai naktī, bet apmākušos laika apstākļos, to var veikt arī dienas laikā.
Uzstādot, laistīšanas sistēmu, kas spēj nodrošināt kokam nepieciešamo ūdens daudzumu ~ 200 l
diennaktī.

9. Koku laistīšanu nepieciešams reģistrēt koku laistīšanas žurnālā, norādot datumu un aptuvenu
ūdens daudzumu (litros) katram kokam vai koku grupai. Žurnālu aizpilda būvuzņēmuma norīkota
atbildīgā  persona,  būvniecības  laikā,  kas  atskaitās  koku  aizsardzības  monitoringa  veicošajam
uzņēmumam.

10. Visus darbus koku tuvumā (rakšanas darbus jebkurā no koku sakņu aizsardzības zonām, koku
sakņu  sagatavošanu  un  koku  laistīšanas  sistēmas  izveidi,  kā  arī  koku  vainaga  kopšanu,  zaru
liekšanu) veikt sertificētam arboristam – kokkopim! Būvdarbu laikā nodrošināt koku aizsardzības
pasākumu uzraudzību.

11. Pirms būvniecības darbu veikšanas ir jāveic vainagu sakopšana, lai netiktu traumēti un aplauzti
saglabājamo  koku  vainagi  būvniecības  laikā.  Pēc  būvniecības  darbu  pabeigšanas  jāizvērtē
nepieciešamība  veikt  atkārtotu  koku vainaga  sakopšanu,  jo  būvniecības  darbu laikā  nereti  tiek
aizlauzti zari. Turpmāk kokus ieteicams kopt vienu reizi septiņos līdz desmit gados. Koku vainagu
sakopšanas darbus uzticēt sertificētiem kokkopjiem – arboristiem. Koku kopšanas, izpētes darbus
un  aizsardzības  pasākumu  realizēšanu/uzraudzību  būvniecības  laikā  uzticēt  sertificētiem  vai
kvalificētiem arboristiem – kokkopjiem ar vismaz 3 gadu pieredzi šādu darbu veikšanā un koku
kopšanā!
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UZRAUDZĪBA PROJEKTA REALIZĀCIJAS LAIKĀ

12. 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.

13. Monitoringa veicēja pienākumi ir – 
 13.1 konstatēt pārkāpumus vai izmaiņas aizsardzības pasākumu ievērošanā;
 13.2 brīdināt pasūtītāju par jebkāda veida izmaiņām vai pārkāpumiem, kas skar koku 

aizsardzību.

Atzinums sagatavots uz 6 lapām un tam ir 3 pielikumi:
1. “Koku vērtēšanas kritēriji”;
2. “Koku novērtējuma tabula”;
3. “Koku novērtējuma plāns”.

Objektu apsekoja un novērtējumu sagatavoja:
Latvijā kvalificēta dārzniece, Latvijas Kokkopju - Arboristu biedrības valdes locekle un Eiropas 

Arboristu Padomes (EAC) sertificēta arboriste Daiga Strēle

Paraksts:   ……………………………………… 25.04.2019.

Koka drošība laika gaitā mainās. Nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību, ja gada laikā iestājas viens vai vairāki
sekojoši apstākļi, kas var mainīt koku drošību: vēja ātrums lielāks par 17.2 m/s; lokāla virpuļvētra; ekstremāls apledojums,
pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīga sniega/ūdens uzkrāšanās vainagā vienlaicīgi ar
mērenu  vēju;  pārmērīga  augsnes  pārmitrināšanās,  mehāniski  vai  ķīmiski  koka  sakņu  sistēmas,  stumbra  vai  vainaga
bojājumi.  Eksperts  neatbild  par  koku  izraisītiem  bojājumiem  vai  nelaimes  gadījumiem,  ja  to  iemesls  ir  slēpti  koka
bojājumi, ko nav iespējams objektīvi noteikt, veicot koka vizuālo novērtējumu, kā arī gadījumos, ja netiek veikti eksperta
noteiktie  kopšanas  pasākumi,  iestājas  vides  apstākļi,  kad  nepieciešams  atkārtoti  izvērtēt  koka  drošību  u.t.t.  Koku
novērtēšanas, stāvokļa monitoringa pasākumus veikt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem.
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KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

*Apdraudošs koks, var radīt draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam. Skatīt koku ieteikumus.

N
.P

.K 1/54241 2/54242 3/54243 4/54244 5/54245 6/54246
Aesculus hippocastanum Aesculus hippocastanum Betula pendula Fraxinus pennsylvanica Populus nigra 'Italica' Acer platanoides
parastā zirgkastaņa parastā zirgkastaņa āra bērzs Pensilvānijas osis melnā papele 'Italica' parastā kļava
Stumbra apkārtmērs: 1,73m Stumbra apkārtmērs: 1,43m Stumbra apkārtmērs: 1,30m Stumbra apkārtmērs: 3,99m Stumbra apkārtmērs: 1,76m

↕: ~ 10m ↕: ~ 9m ↕: ~ 14m ↕: ~ 17m ↕: ~ 27m ↕: ~ 9m
↔: ~ 9m ↔: ~ 5m ↔: ~ 7m ↔: ~ 14m ↔: ~ 8m ↔: ~ 9m
Vecumposms: V2 Vecumposms: V2 Vecumposms: V2 Vecumposms: V3 Vecumposms: V4 Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta Vitalitāte: augsta Vitalitāte: vidēja Vitalitāte: vidēja Vitalitāte: vidēja Vitalitāte: vidēja
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vērtīgs 5 vērtīgs 5 vērtīgs 5 ļoti vērtīgs 6 ļoti vērtīgs 4 vērtīgs 5
Sauso zaru izzāģēšana. Kopšana nav nepieciešama.

Arborista darba stundas: ~2,5 Arborista darba stundas: ~1,5 - Arborista darba stundas: ~7,0 Arborista darba stundas: ~4,0 Arborista darba stundas: ~3,0
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Stumbra apkārtmērs: 1,08; 
1,25; 1,46; 1,47m

Koks aug nelielā zaļās zonas 
joslā starp bruģētu ceļa 
brauktuvi un stāvlaukumu. 
Aptuveni 2m augstumā attīstās 
konkurējoša ass.

Koks aug nelielā zaļās zonas 
joslā starp bruģētu ceļa 
brauktuvi un stāvlaukumu. 
Vainaga apakšējie skeletzari ir 
nozāģēti – paceļot vainagu.

Koks aug nelielā zaļās zonas 
joslā starp bruģētu ceļa 
brauktuvi un stāvlaukumu. 

Koks stumbra lejas daļā dalās 
trīs asīs ar vāju savienojumu, 
daļēji atšķēlušos. Vainags 
plašs, vispusīgi attīstīts ar zemu 
esošiem skeletzariem. Pastāv 
risks tālāk izvirzītām asīm 
atšķelties.
Koks līdz vainaga sakopšanas 
darbiem ir bīstams!

Stumbra lejas daļā, Austrumu 
virzienā ir plašs vaļējs dobums 
ar deguma pazīmē. Koksnes 
atlikusī daļa ir nepilnīga. Pa 
perimetru ir atsevišķas 
vertikālas dzīvās koksnes joslas 
(“kolonnas”), kas nav 
savstarpēji saistītas un veidojas 
jauni dobumi. Koka stabilitāte 
ir samazināta un pastāv risks 
kokam pie esošajiem 
parametriem nolūzt. Raksturīgi 
šķirnei vainags šaurs un augšup 
vērsts. 

Vainaga zonā un tiešā koka 
tuvumā augsnes virskārta ir 
apklāta un nav iespējams 
pilnvērtīgi novērtēt koka 
augšanas vietu. Vainagam 
Dienvidu virzienā ir aplauzti 
sānzari, veidojot disbalansētu 
vainagu. Vainaga tiešā tuvumā 
Dienvidu virzienā tiek veikti 
būvdarbi, tilta renovācija.
Koks ilgtermiņā nav 
perspektīvs, dēļ plašajiem 
vainaga bojājumiem.
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Konkurējošās ass galotnes 
daļas redukcija.

Sauso zaru izzāģēšana. 
Austrumu un Dienvidu virzienā 
vērstās ass redukcija. 
Dinamiskās 4t drošības 
sistēmas uzstādīšana 
(“Trijstūrī”).

Galotnes daļas redukcija par, 
aptuveni, 3 – 4 m. Sauso zaru 
izzāģēšana.

Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga 
redukcija Ziemeļu virzienā.
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