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NOVĒRTĒJUMS
Objekts:
"Lokālplānojums teritorijai starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera un
Dzelzavas ielu"
Koku vizuāla apsekošana, izvērtējot teritorijā esošos vērtīgos un ļoti vērtīgos kokus un koku
grupas, kurus pie teritorijas lokālplānojuma izstrādes nepieciešams saglabāt.
Lielākā daļa teritorijas ir kopta pļava ar koku apaugumu atsevišķās teritorijas zonās pa
perimetru. Galvenā zona ar lielāko ļoti vērtīgo koku īpatsvaru ir teritorijas ziemeļaustrumu daļā (skatīt
pielikumu “Saglabājamo koku novietojumu shēma”). Šajā sektorā cauri kokiem ir iebraukāts zemes
ceļš, kuru intensīvi, apsekošanas laikā, izmanto smagās tehnikas mašīnas ar kravu, līdz ar to koku
vainagu zonās tiek būtiski sablīvēta augsnes virskārta pasliktinot koku sakņu sistēmas fizisko stāvokli.
Šo koku apauguma zonu nepieciešams saglabāt.
Teritorijas fotofiksācija:

1. kopēja teritorijas aina.

2. Ļoti vērtīgs un ainaviski vērtīgs parastais ozols. Koks aug iebraukāta zemes ceļa malā.
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3. Ļoti vērtīga ozolu rindas stādījums gar iebraukātu ceļu.

4. Ļoti vērtīga parastā liepa, vainags attīstīts līdz zemei. 5. Vērtīgs parastais ozols ar stumbra
apkārtmēru 3,20m. Koka vainagam ir zema vitalitāte un lēnām iet bojā.
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6. Vērtīga parasto kļavu grupa.
Saglabājamo koku novietojuma shēmā atzīmētie koki un koku grupas nepieciešamas saglabāt.
Pārējos teritorijā augošos kokaugus ir pieļaujams nozāģēt, ja plānotā teritorijas apbūve, attīstība ir to
tiešā tuvumā.
Pielikums:
1. “Saglabājamo koku novietojumu shēma”

Objektu apsekoja: Latvijā kvalificēta dārzniece, Latvijas Kokkopju - Arboristu biedrības valdes locekle
un Eiropas Arboristu Padomes (EAC) sertificēta arboriste Daiga Strēle
Paraksts: .........................................

Datums: 2019. gada 10.jūlijs.

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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