KOKU NOVĒRTĒJUMS
DAUGAVAS STADIONS, RĪGA
Pasūtītājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
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Novērtēja: D. Strēle
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VISPĀRĒJS NOVĒRTĒJUMS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI
Koku inventarizācija Rīgā, “Kultūras un sporta centrs Daugavas stadions”, veikta 2016.gada 31. martā. Kopā inventarizēti 44 kokaugi. Koki
numurēti dabā ar plastikāta numuriem 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. Ja tiek paredzēti teritorijas rekonstrukcijas darbi, papildus izstrādāti ieteikumi koku saglabāšanai un aizsardzībai labiekārtošanas darbu
laikā.
Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts:
1. Apsekotajā teritorijā aug 25 dažādas kokaugu sugas. Konstatētās kokaugu sugas – Abies balsamea (balzāma baltegle) – 1 gab., Abies
balsamea; Taxus baccata (balzāma baltegle; ogu īve) – 1 grupa, Abies concolor (vienkrāsas baltegle) – 2 gab., Cotinus coggygria
(parastais parūkkoks) – 1 gab., Fagus sylvatica ‘purpurea’ (parastais dižskabardis ‘purpurea’) – 1 gab., Juglans cinerea (pelēkais
riekstkoks) – 1 gab., Juniperus sabina (kazaku kadiķis) – 2 gab., Juniperus x media (vidējais kadiķis) – 1 gab., Larix decidua (Eiropas
lapegle) – 1 gab., Malus domestica (mājas ābele šķirne) – 2 gab., Malus sargentii (Sārdženta ābele) – 1 gab., Picea abies (parastā egle
šķirne) – 5 gab., Picea glauca (Kanādas egle) – 1 gab., Picea pungens (asā egle) – 6 gab., Pinus nigra (melnā priede) – 1 gab., Prunus
cerasifera var. divaricata (Kaukāzu plūme) – 5 gab., Pseudotsuga menziesii (zaļā duglāzija) – 1 gab., Pseudotsuga menziesii var. Glauca
(zilganā duglāzija) – 1 gab., Quercus rubra (sarkanais ozols) – 1 gab., Robinia pseudoacacia (baltā akācija) – 3 gab., Syringa vulgaris
(parastais pīlādzis) – 1 gab., Taxus baccata (ogu īve) – 3 gab., Thuja occidentalis (Rietumu tūja) – 1 gab., Tsuga canadensis (Kanādas
hemlokegle) – 1 gab.
2. Vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 6,09 no 10.
3. Teritorijā konstatēti:
3.1. Ļoti vērtīgi koki – 18 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar sarkanu krāsu, būtu noteikti saglabājami;
3.2. Mazvērtīgi (ar zemu ainavisko vērtību) koki – 9 gab., plānā ir atzīmēti ar pelēku krāsu. Mazvērtīgos kokus ainavas kopšanas
nolūkos rekomendējam likvidēt;
3.3. Koki, kopumā 17 gab., kuriem vainagi plānā ir atzīmēti ar zaļu krāsu, ir vērtīgi koki un iespēju robežās ir saglabājami;
3.4. Koki ar Nr. 21537; 21538; 21540; 21541; 21542; 21543; 21544; 21551; 21552 ir dendroloģiski retumi.
3.5. 5 koki, Nr. 21530; 21544; 21552; 21555; 2, ir ainaviski vērtīgi kokaugi.
3.6. 1 Rīgas vietējās nozīmes dižkoks Nr. 21539, kuram saskaņā ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr. 154 „Rīgas pilsētas
aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi” noteikta aizsardzības zona 10m rādiusā, mērot no koka stumbra.
4. Koku kopšanas prioritātes:
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1 koks ar kopšanas prioritāti A (noteikti jāsakopj 1-6mēn laikā),
Nr. 21539;
6 koki ar kopšanas prioritāti B (nepieciešama kopšana, bet nav steidzama),
Nr. 21524; 21532; 21533; 21542; 21552; 21558;
10 koki ar kopšanas prioritāti C (var sakopt, bet nav nepieciešams)
Nr. 21523; 21525; 21526; 21527; 21531; 21537; 21545; 21550; 21556; 21557;
27 koki ar kopšanas prioritāti D (kopšana nav nepieciešama)
Nr. 1; 2; 3; 4; 21520; 21521; 21522; 21528; 21529; 21530; 21534; 21535; 21536; 21538; 21540; 21541; 21543; 21544; 21546;
21547; 21548; 21549; 21551; 21553; 21554; 21555; 21559.
5. Vadoties pēc inventarizācijā uzrādītajām koku kopšanas prioritātēm ir jāņem vērā objekta specifika - fakts, ka šī teritorija ir norobežots
sporta komplekss. Lielai daļai no teritorijas kokiem sakopšanas prioritāte ir C un D, kopšana jāveic tad, ja zem koka vainaga vai tā tuvumā
tiks veidota infrastruktūra, aktīvi izmantojama zona. Pārējos gadījumos koku attīstībai jāļauj notikt dabiski, bez arboristu iejaukšanās.
6. Precīza koku šķirņu noteikšana nav iespējama, jo ir liela koku dažādība un inventarizācija tika veikta bezlapu stāvoklī. Kokam ar Nr.
21552 ir jāveic atkārtota koka sugas šķirnes noteikšana lapu stāvoklī, jo pastāv iespēja ka šis koks ir Rīgas vietējās nozīmes dižkoks.
Aizsardzības pasākumi koku saglabāšanai labiekārtošanas darbu laikā
7. Demontāžas, būvniecības un labiekārtošanas darbus veikt, saudzējot saglabājamo koku sakņu sistēmu un vainagu - izvairoties no
augsnes sablīvēšanas un sakņu, stumbra, vainaga mehāniskas bojāšanas. Kokiem, kam pastāv risks tikt bojātiem, jānodrošina individuālie
vai kolektīvie koku aizsardzības pasākumi (žogi, stumbru aizsargi, sakņu aizsardzība u.c.).
8. Kokaugus, kuri traucē būvprojekta īstenošanai, ir iespējams saglabāt veicot pārstādīšanas darbus. Pirms šādu darbu veikšanas konsultēties
ar speciālistu kokkopi – arboristu, izstrādājot koka pārstādīšanas plānu. Kokus ar Nr. 21539; 21542; 21552 nav ieteicams pārstādīt.
9. Ja 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 aizsarg-caurulēs.
10. Ja būvdarbi tiek plānoti īpaši aizsargājamo koku aizsargzonā, tad jāizstrādā koku aizsardzības plāns būvniecībā, veicot sakņu izpēti un
darbi jāsaskaņo ar atbildīgo institūciju.
11. Labiekārtošanas darbu laikā nav pieļaujama augsnes līmeņa paaugstināšana un gaisa necaurlaidīga materiāla uzstādīšana sakņu
aizsardzības zonā. Šādu lēmumu pieņemt tikai konsultējoties ar sertificētu arboristu, respektējot koka sugas augšanas īpatnības un
apstākļus.
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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.
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.
13. Pabeidzot labiekārtošanas darbus, jāveic paliekošo koku sakopšana. Ja labiekārtošanas darbu laikā bojāti jau sakoptie koki, veikt atkārtotu
kopšanu. Sakopšanas darbus uzticēt profesionāliem arboristiem.

Objektu apsekoja: Eiropas Arboristu Padomes (EAC) sertificēta arboriste (sertifikāta Nr. ID 004737) un Latvijā kvalificēta (apliecības sērija
KAB Nr. 078039) dārzniece Daiga Strēle

...........................................
22.04.2016

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.tt. Koku novērtēšanas, stāvokļa
monitoringa pasākumus veikt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem.

3

A

N.P.K

2/21521

3/21522

4/21523

5/21524

Picea abies

Syringa vulgaris

Picea abies

Prunus cerasifera var. divaricata Prunus cerasifera var. divaricata

parastā egle

parastais ceriņš

parastā egle šķirne

Kaukāzu plūme šķirne

Stumbra apkārtmērs: 0,50m

Stumbra apkārtmērs: 0,35m

Stumbra apkārtmērs: 0,42m

Stumbra apkārtmērs: 0,69; 0,52m Stumbra apkārtmērs: 1,16m

↕: ~ 6m
↔: ~ 2m
Vecumposms: V2
Vitalitāte: augsta
Viens stumbrs no zemes. Kokam
pacelts vainags līdz ~2m
augstumam.

↕: ~ 2m
↔: ~ 4m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta
Viens stumbrs no zemes. Kopts un
veidot kā koks ar vienu stumbru,
plaši izplestu vainagu. Sugu
precizēt ziedēšanas laikā.

↕: ~ 3m
↔: ~ 1m
Vecumposms: V2
Vitalitāte: vidēja
Viens stumbrs no zemes. Vainags
ir pacelts līdz ~2m augstumam.
Ļoti maz vainaga zaļās masas.

↕: ~ 7m
↔: ~ 6m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: vidēja
Viens stumbrs no zemes. Vainags
vērsts Z virzienā. Stumbra
lejasdaļā ir nozāģētas divas lielas
asis. Vainags pacelts līdz ~3m
augstumam.
Suga precizējama lapu stāvoklī.

vērtīgs 6

mazvērtīgs 5

mazvērtīgs 5

Attēls

Apraksts

Nosaukums un pamatrādītāji

1/21520

Kaukāzu plūme šķirne

↕: ~ 7m
↔: ~ 6m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: vidēja
Viens stumbrs no zemes. ~1,8m
augstumā veidojas garenvirziena
šķērsplaisa, kas liecina par koka
šķelšanos masas dēļ. DA pusē
stumbram ir plaša sēņu
augļķermeņu izaugumi. Stumbra
lejasdaļā Z virzienā ir ieaugusi
betona apmale. Koks aug uz
nelielas nogāzes.
Suga precizējama lapu stāvoklī.

AA

vērtīgs 8
Ieteikumi un
kopšanas darbu
prioritāte

Kopšana nav nepieciešama.

Kopšana nav nepieciešama.

Kopšana nav nepieciešama.

Sauso zaru izzāģēšana.

Arborista darba stundas: ~1,5

mazvērtīgs 4
Ir pieļaujama koka nozāģēšana.

Arborista darba stundas: ~2,0

N.P.K

Nosaukums un pamatrādītāji

7/21526

8/21527

9/21528

10/21529

Prunus cerasifera var. divaricata Robinia pseudoacacia

Picea pungens

Picea pungens

Picea pungens

Kaukāzu plūme šķirne

asā egle šķirne

asā egle šķirne

asā egle šķirne

Stumbra apkārtmērs: 0,64; 0,70m Stumbra apkārtmērs: 0,61m

Stumbra apkārtmērs: 0,51m

Stumbra apkārtmērs: 0,43m

Stumbra apkārtmērs: 0,30m

↕: ~ 5m
↔: ~ 4m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta
Divi stumbri no zemes. Miza ir
atlobījusies, kambijs dažviet ir
atmiris. Vainags plaši izplests, ļoti
sabiezējis. Aug ~0,5m attālumā
no betona sētas un ēkas. Suga
precizējama lapu stāvoklī.

↕: ~ 6m
↔: ~ 2m
Vecumposms: V2
Vitalitāte: augsta
Viens stumbrs no zemes. ~1.8m
augstumā stumbrā ieaugusi betona
sēta. Koks sasvēries A virzienā,
vainags vērsts dzelzceļa virzienā.

↕: ~ 8m
↔: ~ 2m
Vecumposms: V2
Vitalitāte: vidēja
Viens stumbrs no zemes. Vainags
ir pacelts. Vainagā ir ieaudzis
vīteņaugs, ko būtu vēlams izņemt.

↕: ~ 5m
↔: ~ 4m
Vecumposms: V1
Vitalitāte: augsta
Viens stumbrs no zemes. Stumbra
lejasdaļā pie sakņu kakla ir nelieli
sveķojumi. Vainags ir pacelts.

↕: ~ 2m
↔: ~ 2m
Vecumposms: V1
Vitalitāte: vidēja
Kokiem ir bijuši augšanas deficīti.

mazvērtīgs 5

mazvērtīgs 4

vērtīgs 7

vērtīgs 6

vērtīgs 5

baltā robīnija

Attēls

Apraksts

6/21525

Ieteikumi un
kopšanas darbu
prioritāte

Ir pieļaujam koka nozāģēšana.

Arborista darba stundas: ~2,0

Ir pieļaujam koka nozāģēšana.

Arborista darba stundas: ~2,0

Nepieciešams izņemt vīteņaugu.

Arborista darba stundas: ~1,0

Kopšana nav nepieciešama.

Kopšana nav nepieciešama.

N.P.K

Nosaukums un pamatrādītāji

12/21531

13/21532

14/21533

15/21534

Abies balsamea

Robinia pseudoacacia

Malus domestica

Malus domestica

Taxus baccata

balzāma baltegle

baltā robīnija

mājas ābele šķirne

mājas ābele šķirne

parastā (ogu) īve

Stumbra apkārtmērs: 0,49m

Stumbra apkārtmērs: 0,65m

Stumbra apkārtmērs: 0,76; 0,63m Stumbra apkārtmērs: 0,75; 0,68m Stumbra apkārtmērs: 0,30m

↕: ~ 2m
↔: ~ 3m
Vecumposms: V2
Vitalitāte: augsta
Balteglei - vainags ir galotņots un
tiek veidots no jauna. Īve – zema,
izplesta un klājeniska.
Stumbra apkārtmērs mērīts Abies
balsamea.

↕: ~ 11m
↔: ~ 8m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: vidēja
Robīniju grupa. Divi tuvāk sētai
esošie koki ir pieļaujami nozāģēt.
Vainagos daudz sauso zaru.

↕: ~ 11m
↔: ~ 5m
Vecumposms: V2
Vitalitāte: vidēja
Viens stumbrs no zemes. Stumbra
lejasdaļā ir plaši bojājumi un sēņu
augļķermeņu izaugumi. Koka
kambijs ir daļēji atmiris, lielākai
daļai stumbra.
Suga precizējama lapu stāvoklī.

↕: ~ 6m
↔: ~ 9m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: vidēja
Divi stumbri no zemes. Vainags
plaši izplests D virzienā. Noēnots
no blakus augošās ābeles.
Suga precizējama lapu stāvoklī.

↕: ~ 2m
↔: ~ 1m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta
Vairāki stumbri no zemes.
Vainags izplests.

Attēls

Apraksts

11/21530

ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un
kopšanas darbu
prioritāte

Kopšana nav nepieciešama.

vērtīgs 7

mazvērtīgs 3

Divi tuvāk sētai esošiem kokiem ir Nepieciešams nozāģēt asi ar
pieļaujama nozāģēšana. Pārējām atmirušo kambiju, otrai asij jāveic
robīnijām nepieciešama sauso zaru vainaga redukcija.
izzāģēšana.
Arborista darba stundas: ~5,5

Arborista darba stundas: ~3,0

vērtīgs 6
Nepieciešama sauso zaru
izzāģēšana un neliela vainaga
pacelšana, atsevišķu zaru
īsināšana.
Arborista darba stundas: ~4,0

vērtīgs 7
Kopšana nav nepieciešama.

N.P.K

17/21536

18/21537

19/21538

20/21539

Picea pungens

Abies balsamea

Abies concolor

Abies concolor

Quercus rubra

asā egle šķirne

Balzama baltegle

vienkrāsas baltegle

vienkrāsas baltegle

sarkanais ozols

Stumbra apkārtmērs: 0,51m

Stumbra apkārtmērs: 0,78m

Stumbra apkārtmērs: 0,38m

Stumbra apkārtmērs: 1,24m

Stumbra apkārtmērs: 1,70m

↕: ~ 7m
↔: ~ 2m
Vecumposms: V2
Vitalitāte: vidēja
Viens stumbrs no zemes. Vainags
ir pacelts.

↕: ~ 8m
↔: ~ 3m
Vecumposms: V2
Vitalitāte: vidēja
Viens stumbrs no zemes. Koks ir
novājināts, vainags pacelts.
Dažviet zaru gali ir kukaiņu
noēsti.

↕: ~ 4m
↔: ~ 1m
Vecumposms: V2
Vitalitāte: zema
Viens stumbrs no zemes. Vainags
ir noēnots, jo aug starp diviem
citiem kokiem.

↕: ~ 19m
↔: ~ 6m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta
Viens stumbrs no zemes ~3m
augstumā koks dalās divās asīs ar
vāju savienojumu.

↕: ~ 18m
↔: ~ 12m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta
Viens stumbrs no zemes.

Attēls

Apraksts

Nosaukums un pamatrādītāji

16/21535

ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un
kopšanas darbu
prioritāte

Kopšana nav nepieciešama.

ļoti vērtīgs 4

mazvērtīgs 5

Nepieciešams koku apsekot pēc ~2 Ir pieļaujama koka nozāģēšana.
gadiem, izvērtējot koka vitalitāti
un tālāko dzīvot spēju.
Arborista darba stundas: ~1,0

ļoti vērtīgs 7
Kopšana nav nepieciešama.
Ieteicams pēc ~3-4 gadiem veikt
atkārtotu apsekošanu, izvērtējot
asu savienojuma vietas izmaiņas.

ļoti vērtīgs 8
Nepieciešama atsevišķu skeletzaru
īsināšana un vienas ass redukcija,
samazinot šīs ass augšanas
intensitāti.
Arborista darba stundas: ~6,0

N.P.K

22/21541

23/21542

24/21543

25/21544

Tsuga canadensis

Pseudotsuga menziesii var.
Glauca

Juglans cinerea

Pinus nigra

Cotinus coggygria

Kanādas hemlokegle

zilganā duglāzija

pelēkais riekstkoks

melnā priede

parastais parūkkoks

Stumbra apkārtmērs: 0,51m

Stumbra apkārtmērs: 1,07; 1,0m

Stumbra apkārtmērs: 1,64m

Stumbra apkārtmērs: 0,19m

Stumbra apkārtmērs: 0,43; 0,43;
0,34; 0,27m

↕: ~ 5m
↔: ~ 4m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: vidēja
Viens stumbrs no zemes.

↕: ~ 18m
↔: ~ 6m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta
Viens stumbrs no zemes ~1m
augstumā koks dalās divās asīs.
Vainags vienmērīgi attīstīts uz
visām pusēm.

↕: ~ 12m
↔: ~ 10m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: vidēja
Viens stumbrs no zemes. ~0.20.3m pieaugums.

↕: ~ 3m
↔: ~ 1m
Vecumposms: V1
Vitalitāte: vidēja
Viens stumbrs no zemes.

↕: ~ 6m
↔: ~ 8m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta
Krūms ar vairākiem stumbriem no
zemes. Vainags plaši, vispusīgi
attīstīts. Vainagā ir daudz
krustenisko un savijušos zari.

Attēls

Apraksts

Nosaukums un pamatrādītāji

21/21540

ļoti vērtīgs 9
Ieteikumi un
kopšanas darbu
prioritāte

Kopšana nav nepieciešama.

ļoti vērtīgs 7
Kopšana nav nepieciešama.

ļoti vērtīgs 7
Nepieciešama vispārēja vainaga
sakopšana, atsevišķu zaru
īsināšana.
Arborista darba stundas: ~6,0

vērtīgs 6
Kopšana nav nepieciešama.

ļoti vērtīgs 6
Kopšana nav nepieciešama.

N.P.K

27/21546

28/21547

29/21548

30/21549

Prunus cerasifera var. divaricata Picea abies

Picea glauca

Picea abies

Picea abies

Kaukāzu plūme šķirne

parastā egle šķirne

Kanādas egle

parastā egle šķirne

parastā egle šķirne

Stumbra apkārtmērs: 1,10m

Stumbra apkārtmērs: 0,66; 0,51m Stumbra apkārtmērs: 0,75m

Stumbra apkārtmērs: 0,33; 0,29m Stumbra apkārtmērs: 0,65; 0,45;
0,55; 0,84m

↕: ~ 7m
↔: ~ 10m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta
Koku grupa.

↕: ~ 13m
↔: ~ 4m
Vecumposms: V2
Vitalitāte: augsta
Viens stumbrs no zemes. ~1m
augstumā dalās divās asīs.

↕: ~ 3m
↔: ~ 2m
Vecumposms: V2
Vitalitāte: vidēja
Viens stumbrs no zemes, ~0,3m
augstumā dalās divās asīs.

↕: ~ 14m
↔: ~ 4m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta
Viens stumbrs no zemes.

↕: ~ 14m
↔: ~ 8m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta
Viens stumbrs no zemes. Stumbra
lejasdaļa ~0,5m augstumā dalās
četrās galotnēs.

Attēls

Apraksts

Nosaukums un pamatrādītāji

26/21545

vērtīgs 5

ļoti vērtīgs 6

Ieteikumi un
kopšanas darbu
prioritāte

Kopšana nav nepieciešama.
Nepieciešama sauso zaru
izzāģēšana, stumbeņa nozāģēšana,
mazāk attīstīto kokaugu
nozāģēšana (~3-4 gab.).
Arborista darba stundas: ~10,0

ļoti vērtīgs 7
Kopšana nav nepieciešama.

vērtīgs 5
Kopšana nav nepieciešama.

ļoti vērtīgs 6
Kopšana nav nepieciešama.

N.P.K

32/21551

33/21552

34/21553

35/21554

Malus sargentii

Pseudotsuga menziesii

Fagus sylvatica ‘purpurea’

Picea pungens

Thuja occidentalis

Sārdženta ābele

menzīsa duglāzija

Eiropas dižskabardis
‘purpurea’

asā egle

rietumu tūja

Stumbra apkārtmērs: 0,37; 0,32;
0,27m

Stumbra apkārtmērs: 1,14m

Stumbra apkārtmērs: 1,18; 1,79m Stumbra apkārtmērs: 1,40m

Stumbra apkārtmērs: 0,47m

↕: ~ 5m
↔: ~ 3m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta
Stumbra lejasdaļā aug vāji attīstīta
tūjas šķirne.

↕: ~ 18m
↔: ~ 8m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta
Viens stumbrs no zemes.

↕: ~ 18m
↔: ~ 10m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta
Viens stumbrs no zemes. Vairākas
spēcīgi attīstītas galotnes. Koks
aug pie asfaltēta celiņa.
Suga precizējama lapu stāvoklī.

↕: ~ 7m
↔: ~ 1m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: vidēja
Viens stumbrs no zemes.

↕: ~ 19m
↔: ~ 9m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta
Viens stumbrs no zemes.

Attēls

Apraksts

Nosaukums un pamatrādītāji

31/21550

vērtīgs 6
Ieteikumi un
kopšanas darbu
prioritāte

Nepieciešama neliela vainaga
formēšana.

ļoti vērtīgs 7
Kopšana nav nepieciešama.

ļoti vērtīgs 6
Nepieciešama sauso zaru
izzāģēšana.

Arborista darba stundas: ~8,0

ļoti vērtīgs 8
Kopšana nav nepieciešama.

mazvērtīgs 6
Kopšana nav nepieciešama.

N.P.K

37/21556

38/21557

39/21558

40/21559

Taxus baccata

Prunus cerasifera var. divaricata Larix decidua

Robinia pseudoacacia

Picea pungens

parastā (ogu) īve

Kaukāzu plūme šķirne

Eiropas lapegle

baltā robīnija

asā egle

Stumbra apkārtmērs: 0,47; 0,4;
0,46m

Stumbra apkārtmērs: 1,07m

Stumbra apkārtmērs: 0,85m

Stumbra apkārtmērs: 0,58m

↕: ~ 5m
↔: ~ 6m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta
Blakus plūmei aug divi novājināti
kadiķi un mazattīstītu vainagu.

↕: ~ 14m
↔: ~ 8m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: vidēja
Viens stumbrs no zemes.

↕: ~ 15m
↔: ~ 7m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: vidēja
Viens stumbrs no zemes.

↕: ~ 10m
↔: ~ 2m
Vecumposms: V2
Vitalitāte: vidēja
Viens stumbrs no zemes.

↕: ~ 1m
↔: ~ 6m
Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta
Viens stumbrs no zemes.

Attēls

Apraksts

Nosaukums un pamatrādītāji

36/21555

ļoti vērtīgs 8
Ieteikumi un
kopšanas darbu
prioritāte

Kopšana nav nepieciešama.

vērtīgs 6
Nepieciešama vispārēja vainaga
sakopšana.

Arborista darba stundas: ~3,0

ļoti vērtīgs 7
Nepieciešama sauso zaru
izzāģēšana.

Arborista darba stundas: ~3,0

mazvērtīgs 6
Nepieciešama sauso zaru
izzāģēšana un vienas no asīm
īsināšana.
Arborista darba stundas: ~4,0

vērtīgs 6
Kopšana nav nepieciešama.

N.P.K

42/2

43/3

44/4

Taxus baccata

Juniperus x media

Taxus baccata

Juniperus sabina

parastā (ogu) īve

vidējais kadiķis šķirne

parastā (ogu) īve

kazaku kadiķis

Vecumposms: V3
Vitalitāte: augsta
Krūms ar plašu izplestu vainagu.

Vecumposms: V3
Vitalitāte: vidēja

Vecumposms: V3
Vitalitāte: vidēja

Vecumposms: V3
Vitalitāte: vidēja

Attēls

Apraksts

Nosaukums un pamatrādītāji

41/1

ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un
kopšanas darbu
prioritāte

Kopšana nav nepieciešama.

vērtīgs 6
Kopšana nav nepieciešama.

vērtīgs 6
Kopšana nav nepieciešama.

vērtīgs 6
Kopšana nav nepieciešama.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
21538
21532
21533
21534

21531

21529

21545

21539
21541

21536

21543

21526
21525
21524
21558

21553
21557
21554

21523
21520
21522

21559
21528
21521

2

21555

21552

4762

21544

21535
21537

21527

21542
21548

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

11

esošs koks

izcils koks

novērtētā koka Nr. dabā un
izpētes tabulā

ļoti vērtīgs koks

Koku grupa

21540

vērtīgs koks

dižkoka aizsardzības zona

21551
21549

21546
21547

kritiskā sakņu aizsardzības zona

21556
21550

minimālā sakņu aizsardzības
zona

1

optimālā sakņu aizsardzības
zona

21530

mazvērtīgs koks

nevērtīgs koks

koks ir vietējās nozīmes dižkoks
3

4

koks ir ainaviski vērtīgs

SIA LABIE KOKI eksperti
Reģ. Nr. LV40103442491
Tel: +371 22007719
Adrese: Babītes nov.,
Babītes pag., Klīves,
"Gaitiņi", LV2107

koks ir dendroloģisks retums

Daugavas stadions,
Rīga
Objekts:

4. Koka

aizliegts novietot

braukt, veikt zemes

izkraut

un veikt citas

kas

kokiem. Nav ieteicams veikt

Valsts SIA
“Kultūras un sporta
centrs “Daugavas
stadions”
Pasūtītājs:

Inventarizēja:

D. Strēle

Rasēja:

I. Erdmane
KOKU INVENTARIZĀCIJAS PLĀNS

Rasējums:
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