11.pielikums

Dižkoku anketas
Dižkoks Nr. 1

26/11/2014

Koka koordinātas: X 318348 Y 514658 (mēra, stāvot koka Z pusē)
Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve 21, pie Milnām

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Ķīšezera Pils kakta līča ZA malā pie Milnām, blakus kļava
Koka suga
Parastais osis (Fraxinus excelsior) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
Foto #
gab.)

1_osis_1_ek_26.11.2014 - 1_osis_7_ek_26.11.2014; DCS_0486 - DCS_0489 (vismaz 2

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
4,60 m

Koka augstums
Kopējais 28 m; pirmā zara 1,90 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[ ] nav [x] ir  gads 2006 ; apkārtmērs 4,43 m ; pieaugums 0,17 m; augstums ? m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
14,50 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[x] nav

[ ] ir................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Diviem lielākajiem zariem plīsumi mizā; apkārtnē saimnieciskā darbība – mājas, šķūnīši, laivas
novietne

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Sen apzāģēti zari

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

11.pielikums

Dižkoks Nr. 2
Koka koordinātas: X 318344

26/11/2014

Y 514660 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve 21, pie Milnām

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ķīšezera Pils kakta līča ZA malā pie Milnām, blakus osim (valsts nozīmes dižkoks)

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastā kļava (Acer platanoides) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

2_klava_1_ek_26.11.2014 - 2_klava_4_ek_26.11.2014; . DCS_0490 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
2,40 m

Koka augstums
Kopējais 13 m; pirmā zara 2,10 m
[ ] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[x] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
11,50 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir sašķiebies ezera virzienā (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Koks sašķiebies uz D, DR; apkārtnē saimnieciskā darbība – mājas, šķūnīši, laivas novietne,
saimniecības atkritumi, iekārtas šūpoles;

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Apzāģēti zari

........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 3
Koka koordinātas: X 318373

26/11/2014

11.pielikums

Y 514621 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve 21 un 23, starp Milnu un Vārnu
mājām

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ķīšezera Pils kakta līča ZA malā starp Milnu un Vārnu mājām; aug savrup

........................................................................................................................................................
Koka suga
Melnalksnis (Alnus glutinosa) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

DCS_0494

3_melnalksnis_1_ek_26.11.2014 - 3_melnalksnis_3_ek_26.11.2014; DCS_0491 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
2,80 m

Koka augstums
Kopējais 23 m; pirmā zara 0,70 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[ ] nav [x] ir  gads 2006; apkārtmērs 2,64 m; pieaugums 0,16 m; augstums ? m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
8m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir četri lieli atzari (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Nolūzuši nelieli zari; apkārtnē saimnieciskā darbība - nelegāla atkritumu izgāztuve; kokā ierīkots
“štābiņš” no dēļiem

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 4
Koka koordinātas: X 318381

11.pielikums

26/11/2014

Y 514618 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve 23, pie Vārnām

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Ķīšezera Pils kakta līča ZA malā pie Vārnām

........................................................................................................................................................
Koka suga
Āra (kārpainais) bērzs (Betula pendula (Betula verrucosa) [x] Vietējā suga
(atzīmēt vajadzīgo)

[ ] Citzemju suga

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

4_berzs_1_ek_26.11.2014 - 4_berzs_4_ek_26.11.2014; DCS_0495 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
2,65 m

Koka augstums
Kopējais 29,5 m; pirmā zara 4 m
[ ] valsts nozīmes

[x] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[ ] nav [x] ir  gads 2008; apkārtmērs 2,57 m; pieaugums 0,08 m; augstums ? m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
9m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir māzeri................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Saplaisājusi miza, nokaltuši un nolūzuši nelieli zari; cauri vainagam aug blakus esošo koku

zari........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 5
Koka koordinātas: X 318352

26/11/2014

11.pielikums

Y 514548 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve 23, pie Vārnām

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ķīšezera Pils kakta līča ZA malā pie Vārnām, ezera malā, aug rindā ar citiem melnalkšņiem
Koka suga
Melnalksnis (Alnus glutinosa) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

5_melnalksnis_1_ek_26.11.2014 - 5_melnalksnis_3_ek_26.11.2014; DCS_0496 -

DCS_0497 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)

3,90 m (mērot koka apkārtmēru 1,3 m augstumā, tas nesakrita ar iepriekš veikatajiem mērījumiem)
Koka augstums
Kopējais 18,70 m; pirmā zara 1,90 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[ ] nav [x] ir  gads 2013 ; apkārtmērs 4 m ; pieaugums ...........m; augstums 13 m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
9,40 m

Apzīmējums

[ ] nav

[x] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir dobums................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Palaisas mizā
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

11.pielikums

Dižkoks Nr. 6
Koka koordinātas: X 318371

26/11/2014

Y 514529 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciem gatve 23, uz DA no Vārnu mājām

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ķīšezera Pils kakta līča ZA malā, starp ezeru un Vārnu mājām, uz nogāzes, blakus kļava
Koka suga
Parastā kļava (Acer platanoides) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

6_klava_1_ek_26.11.2014; 6un7_klava_ek_26.11.2014; DCS_0499 - DCS_0500

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
2,35 m

Koka augstums
Kopējais 19 m; pirmā zara 2,70 m
[ ] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[x] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
8,50 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir dobumi, plaisas stumbrā (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Plaisas stumbrā; pie mājas, apkārtnē notiek saimnieciskā darbība
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

11.pielikums

Dižkoks Nr. 7
Koka koordinātas: X 318375

26/11/2014

Y 514529 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciem gatve 23, uz DA no Vārnu mājām

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ķīšezera Pils kakta līča ZA malā, starp ezeru un Vārnu mājām, uz nogāzes, blakus kļava

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastā kļava (Acer platanoides) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

6un7_klava_ek_26.11.2014; 7_klava_1_ek_26.11.2014; DCS_0501 - DCS_0502

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
2,70 m

Koka augstums
Kopējais 24 m; pirmā zara 3,60 m
[ ] valsts nozīmes

[x] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
9m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir veidojusies savijoties diviem kokiem.............................. (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Nokaltuši, aplūzuši zari; pie mājas; apkārtnē saimnieciskā darbība

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr.8
Koka koordinātas: X 318338

11.pielikums

26/11/2014

Y 514546 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciem gatve 23, uz DA no Vārnu mājām

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Ķīšezera Pils kakta līča ZA malā, pie ezera krasta, pie Vārnām

........................................................................................................................................................
Koka suga
Melnalksnis (Alnus glutinosa) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
Foto #

8_melnalksnis_1_ek_27.11.2014; DCS_0503 - DCS_0504

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)

(vismaz 2 gab.)

2,50 m

Koka augstums
Kopējais 20,50 m; pirmā zara 3,90 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
10 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir izaugumi no vecajiem zariem (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Plaisas mizā, veci aplūzuši zari; apkārtnē saimnieciskā darbība
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr.9
Koka koordinātas: X 318330

26/11/2014

11.pielikums

Y 514520 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciem gatve 23, uz DA no Vārnu mājām

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ķīšezera Pils kakta līča ZA malā, pie ezera krasta, pie Vārnām, rindā ar citiem kokiem

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastā kļava (Acer platanoides) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

9_klava_1_ek_26.11.2014; DCS_0505 - DCS_0507 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
3,25 m

Koka augstums
Kopējais 25,20 m; pirmā zara 4,50 m
[ ] valsts nozīmes

[x] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
10,50 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir izlūzis liels zars (stumbra daļa)......................................... (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Izlūzis liels zars (stumbra daļa), plaisa mizā, kalst sākuši zari; apkārtnē saimnieciskā darbība
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr.10
Koka koordinātas: X 318334

26/11/2014

11.pielikums

Y 514512 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciem gatve 23, uz D no Vārnu mājām

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ķīšezera Pils kakta līča ZA malā, pie ezera krasta, pie Vārnām, rindā ar citiem kokiem

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastā kļava (Acer platanoides) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

10_klava_1_ek_26.11.2014 - 10_klava_2_ek_26.11.2014; DCS_0508 - DCS_0509

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
2,45 m

Koka augstums
Kopējais 25,50 m; pirmā zara 2,50 m
[ ] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[x] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
10 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[x] nav

[ ] ir................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Plaisas mizā, nokaltuši nelieli zari; apkārtnē saimnieciskā darbība
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 11
Koka koordinātas: X 318338

26/11/2014

11.pielikums

Y 514500 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciem gatve 23, uz D no Vārnu mājām

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ķīšezera Pils kakta līča ZA malā, pie ezera krasta, pie Vārnām, blakus citām kļavām

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastā kļava (Acer platanoides) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

11_klava_1_ek_26.11.2014; 11un12_klava_1_ek_26.11.2014 ; DCS_0510 - DCS_0512

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
2,38 m

Koka augstums
Kopējais 24,20 m; pirmā zara 3 m
[ ] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[x] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
10 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[x] nav

[ ] ir................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Apkārtnē saimnieciskā darbība
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr.12
Koka koordinātas: X 318341

26./11/2014

11.pielikums

Y 514498 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciem gatve 23, uz D no Vārnu mājām

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ķīšezera Pils kakta līča ZA malā, pie ezera krasta, pie Vārnām, blakus citām kļavām

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastā kļava (Acer platanoides) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

11un12_klava_1_ek_26.11.2014; DCS_0513 - DCS_0514 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
2,85 m

Koka augstums
Kopējais 26 m; pirmā zara 2,20 m
[ ] valsts nozīmes

[x] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
9,50 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir zarojas vairāki stumbri...................................................... (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Apkārtnē saimnieciskā darbība
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 13
Koka koordinātas: X 318373

26/11/2014

11.pielikums

Y 514501 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve 23, Vārnu māju pagalmā

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Aug pie Vārnu mājas, savrup

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastais ozols (Quercus robur) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

13_ozols_1_ek_26.11.2014 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
3,40 m

Koka augstums
Kopējais 19 m; pirmā zara 2 m
[ ] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[x] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
10,50 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir žuburaina................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Atrodas mājas pagalmā, apkārtnē saimnieciskā darbība
........................................................................................................................................................
Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Zāģēti zari

........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 14
Koka koordinātas: X 318427

26/11/2014

11.pielikums

Y 514449 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciem gatve 23, uz ZR no Vārnu mājām

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ķīšezera Pils kakta līča ZA malā uz nogāzes, pie Vārnām, rindā ar citiem ozoliem

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastais ozols (Quercus robur) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

14_ozols_1_ek_26.11.2014 - 14_ozols_3_ek_26.11.2014; DCS_0517 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
3,50 m

Koka augstums
Kopējais 22,50 m; pirmā zara 3,50 m
[ ] valsts nozīmes

[x] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
11 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[x] nav

[ ] ir................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Koka vainagā ieauguši blakus esošā ozola zari, sīki nokaltuši zari; apkārtnē saimnieciskā darbība,
sadzīves atkritumi

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Apzāģēti zari

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 15
Koka koordinātas: X 318437

26/11/2014

11.pielikums

Y 514442 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciem gatve 23, uz ZR no Vārnu mājām

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ķīšezera Pils kakta līča ZA malā uz nogāzes, pie Vārnām, rindā ar citiem ozoliem

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastais ozols (Quercus robur) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

15_ozols_1_ek_26.11.2014 - 15_ozols_2_ek_26.11.2014; DCS_0518 - DCS_0520

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
4,05 m

Koka augstums
Kopējais 23,5 m; pirmā zara 2,70 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
13 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir māzeri................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Apkārtnē saimnieciskā darbība, sadzīves atkritumi
........................................................................................................................................................
Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Zāģēti zari

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 16
Koka koordinātas: X 318462

26/11/2014

11.pielikums

Y 514432 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciem gatve 23, uz ZR no Vārnu mājām

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ķīšezera Pils kakta līča ZA malā uz nogāzes, pie Vārnām, rindā ar citiem ozoliem

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastais ozols (Quercus robur) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

16_ozols_ek_26.11.2014; DCS_0521 - DCS_0524 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
4,25 m

Koka augstums
Kopējais 21 m; pirmā zara 4,5 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[ ] nav [?] ir  gads 2008 ; apkārtmērs 4,24 m ; pieaugums 0,01 m; augstums ? m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
9,50 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[x] nav

[ ] ir................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Bojāta miza, trupe; apkārtnē saimnieciskā darbība
........................................................................................................................................................
Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Apzāģēti zari

........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 17
Koka koordinātas: X 318474

26/11/2014

11.pielikums

Y 514429 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciem gatve 23, uz ZR no Vārnu mājām

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ķīšezera Pils kakta līča ZA malā uz nogāzes, pie Vārnām, blakus ozolam

........................................................................................................................................................
Koka suga
Melnalksnin (Alnus glutinosa) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

DCS_0525 - DCS_0527 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
3,27 m

Koka augstums
Kopējais 24 m ; pirmā zara 2,70 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
9m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir māzeri................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Aplūzuši zari; apkārtnē saimnieciskā darbība
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 18
Koka koordinātas: X 318534

Nav DL teritorijā

26/11/2014

11.pielikums

Y 514516 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve 23, uz Z no Vārnu mājām

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Uz nogāzes

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastais ozols (Quercus robur) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
Foto #

18_ozols_1_ek_26.11.2014 - 18_ozols_2_ek_26.11.2014; DCS_0528 - DCS_0530

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)

stumbrs sazarojas zemāk par 1,3 m no zemes un pirms zarošanās ir 4,45 m, resnākais no stumbriem 1,3
m augstumā ir 2,95 m (koka apkārtmērs nesakrita ar iepriekš veikatajiem mērījumiem)
Koka augstums
Kopējais 22,80 m; pirmā zara 0,80 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[ ] nav [x] ir  gads 2013 ; apkārtmērs 4,77 m ; pieaugums ...........m; augstums 13 m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
13 m

Apzīmējums [ ] nav

[x] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir sazarojas divos stumbros................................................. (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Koka vainagā ieaudzis blakus esošais bērzs; apkārtnē saimnieciskā darbība
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

11.pielikums

Dižkoks Nr. 19
Koka koordinātas: X 318627

26/11/2014

Y 514324 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve 29, uz DA no Klipiņu mājām
Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Ķīšezera Klipiņdūckas Z malā uz nogāzes

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastā priede (Pinus sylvestris) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

19_priede_1_ek_26.11.2014 - 19_priede_3_ek_26.11.2014; DCS_0531 - DCS_0532

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
2,60 m

Koka augstums
Kopējais 20 m; pirmā zara 1,70 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
7,50 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir sazarojas divos stumbros (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Aplauzti zari, izlūzis vecs, liels zars, tā vietā trupe

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 20
Koka koordinātas: X 318642

26/11/2014

11.pielikums

Y 514352 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve 29, uz DA no Klipiņu mājām
Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Ķīšezera Klipiņdūckas Z malā, ezera niedru zonas malā

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastā priede (Pinus sylvestris) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

20_priede_1_ek_26.11.2014 - 20_priede_4_ek_26.11.2014 ; DCS_0533 - DCS_0535

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)

Stumbrs sazarojas zemāk par 1,3 m no zemes un pirms zarošanās ir 3,25 m, resnākais no stumbriem
1,3 m augstumā ir 2,25 m

Koka augstums
Kopējais 24,50 m; pirmā zara 4,10 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
9,50 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

aprakstīt)

[x] ir žāklē starp sazarotajiem stumbriem dobums, deguma pazīmes (atzīmēt vajadzīgo,

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Aplūzuši, nokaltuši zari
Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Zāģēts zars

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 21

26/11/2014

11.pielikums

Koka koordinātas: X 318608 Y 514248 (mēra, stāvot koka Z pusē)
Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve 29, uz DR no Klipiņu mājām
Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Ķīšezera Klipiņdūckas Z malā, uz nogāzes pakalna DR

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastais ozols (Quercus robur) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

21_ozols_1_ek_26.11.2014 - 21_ozols_3_ek_26.11.2014; DCS_0536 - DCS_0538

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)

Stumbrs sazarojas zemāk par 1,3 m no zemes un pirms zarošanās tas ir 4,60 m
Koka augstums
Kopējais 19,50 m; pirmā zara 1,40 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[ ] nav [x] ir  gads 2004 ; apkārtmērs 4,20 m ; pieaugums 0,40 m; augstums ? m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
12,50 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir vairāki stumbri no viena................................................. (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Nolūzuši zari, plaisas mizā
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 22
Koka koordinātas: X 318627

26/11/2014

11.pielikums

Y 514226 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve 29, uz DR no Klipiņu mājām
Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Ķīšezera Klipiņdūckas Z malā, uz nogāzes pakalna DR

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastais ozols (Quercus robur) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

22_ozols_1_ek_26.11.2014 - 22_ozols_4_ek_26.11.2014; DCS_0539 - DCS_0541

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
4,70 m

Koka augstums
Kopējais 14 m; pirmā zara 1,40 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
10 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir pamatstumbrs un trīs atzaru stumbri................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Izlūzis, izdedzis pamatstumbrs, nokaltuši zari, plaisas mizā, trupe
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 23
Koka koordinātas: X 318634

26/11/2014

11.pielikums

Y 514210 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve 29, uz DR no Klipiņu mājām
Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Ķīšezera Klipiņdūckas Z malā, uz nogāzes pakalna DR

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastais ozols (Quercus robur) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

23_ozols_1_ek_26.11.2014 - 23_ozols_3_ek_26.11.2014; DCS_0542 - DCS_0543

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
3,90 m

Koka augstums
Kopējais 21,50 m; pirmā zara 1,20 m
[ ] valsts nozīmes

[x] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[ ] nav [x] ir  gads 2004 ; apkārtmērs 3,60 m ; pieaugums 0,30 m; augstums ? m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
10,50 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[x] nav

[ ] ir................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Dzedzis, nokaltuši, noluzuši zari
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 24
Koka koordinātas: X 318647

26/11/2014

11.pielikums

Y 514197 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve 29, uz DR no Klipiņu mājām
Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Ķīšezera Klipiņdūckas Z malā, uz nogāzes pakalna R

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastā priede (Pinus sylvestris) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

24_priede_1_ek_26.11.2014 - 24_priede_2_ek_26.11.2014; DCS_0544 - DCS_0545

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)

Stumbrs sazarojas zemāk par 1,3 m no zemes un pirms zarošanās (0,70 cm no zemes) tas ir 3,20 m, 1,3
m augstumā resnākais no diviem stumbriem ir 1,90 m.
Koka augstums
Kopējais 24,50 m; pirmā zara 2,80 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
5,5 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir koks sazarajoas divos stumbros.......................... (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Nelieli nolūzuši un noklatuši zari

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 25
Koka koordinātas: X 318701

26/11/2014

11.pielikums

Y 514214 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve 29, uz DR no Klipiņu mājām
Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ķīšezera Klipiņdūckas Z malā, uz nogāzes pakalna ZR, netālu no Klipiņu mājām

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastais ozols (Quercus robur) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

25_ozols_1_ek_26.11.2014 - 25_ozols_4_ek_26.11.2014; DCS_0546 - DCS_0548

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
3,50 m

Koka augstums
Kopējais 20 m; pirmā zara 2 m
[ ] valsts nozīmes

[x] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
14,50 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir piepes................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Plaisa veca izlūzuša zara vietā, nelieli nokaltuši zari
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 26
Koka koordinātas: X 318725

Nav DL teritorijā

26/11/2014

11.pielikums

Y 514225 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve 29, uz D no Klipiņu mājām
Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ķīšezera Klipiņdūckas Z malā, uz nogāzes pakalna ZR, netālu no Klipiņu mājām
Koka suga
Parastā kļava (Acer platanoides) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

26_klava_1_ek_26.11.2014 - 26_klava_3_ek_26.11.2014; DCS_0549 - DCS_0550

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
3,20 m

Koka augstums
Kopējais 24,50 m; pirmā zara 3,80 m
[ ] valsts nozīmes

[x] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
7,50 m

Apzīmējums [x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir pamatstumbram blakus ir vēl viens stumbrs (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Iztrupējis stumbrs, plaisas mizā, nokaltuši, nelieli zari; apkārtnē siamnieciskā darbība - dārzas
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 27
Koka koordinātas: X 318725

26/11/2014

11.pielikums

Y 514225 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Ozolkalnu iela 17, Ozolkalni

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Ķīšezera Buldupungas ZA, ezera krastā, tauvas joslā

........................................................................................................................................................
Koka suga
Melnalksnisn (Alnus glutinosa) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

DCS_0552

27_melnalksnis_1_ek_26.11.2014 - 27_melnalksnis_2_ek_26.11.2014; DCS_0551 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
3,35 m

Koka augstums
Kopējais 20 m; pirmā zara 2,80 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
8m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir ap koku daudz atvases (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Veci nolūzuši zari
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

11.pielikums

Dižkoks Nr. 28
Koka koordinātas: X 318497

26/11/2014

Y 513551 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Ozolkalnu iela 17, Ozolkalni

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ķīšezera Buldupungas ZA, ezera krastā, tauvas joslā, blakus citiem melnalkšņiem

........................................................................................................................................................
Koka suga
Melnalksnisn (Alnus glutinosa) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

28_melnalksnis_1_ek_26.11.2014 - 28_melnalksnis_2_ek_26.11.2014; DCS_0553 -

DCS_0554 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
3m

Koka augstums
Kopējais 18,50 m; pirmā zara 6,50 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
6m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir stīpota miza ar metāla stieni (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Nokaltušas un nolūzušas galvenās galotnes, plaisas mizā; apkārtnē saimnieciskā darbība
Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Stīpota miza ar metāla stieni

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 29
Koka koordinātas: X 318496

26/11/2014

11.pielikums

Y 513512 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Ozolkalnu iela 17, Ozolkalni

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Ķīšezera Buldupungas ZA, ezera krastā, tauvas joslā

........................................................................................................................................................
Koka suga
Melnalksnisn (Alnus glutinosa) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

DCS_0555 - DCS_0558 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
................. m

Koka augstums
Kopējais................. m ; pirmā zara................. m
[ ] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
................. m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir varētu uzskatīt, ka zudis dižkoks, jo nokaltis (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Nokaltis, ar dobumu vidū, izdedzis; apkārtnē saimnieciskā darbība – koka stumbra dobumā salikti
apdeguši dēļi

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 30
Koka koordinātas: X 318465

26/11/2014

11.pielikums

Y 513447 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Ozolkalnu iela 12, Ozolkalni

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Ķīšezera Buldupungas Z, ezera krastā

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
Koka suga
Melnalksnisn (Alnus glutinosa) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

30_melnalksnis_1_ek_26.11.2014; . DCS_0559 - DCS_0560 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
2,60 m

Koka augstums
Kopējais 20,70 m; pirmā zara 2 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
7,80 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[x] nav

[ ] ir................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Ieplaisājusi miza, vainagā ieaudzis mazāks melnalksnis; apkārtnē saimnieciskā darbība
Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Vecs zāģēts zars

........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 31
Koka koordinātas: X 318439

11.pielikums

26/11/2014

Y 513407 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Igates iela 3, Ozolkalni

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Ķīšezera Buldupungas Z, ezera krastā, pie laipas

........................................................................................................................................................
Koka suga
Āra (kārpainais) bērzs (Betula pendula (Betula verrucosa)) [x] Vietējā suga
(atzīmēt vajadzīgo)

[ ] Citzemju suga

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
Foto #

31_berzs_1_ek_26.11.2014 - 31_berzs_3_ek_26.11.2014; DCS_0561 - DCS_0562

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
2,65 m

Koka augstums
Kopējais 27,50 m; pirmā zara 4,20 m
[ ] valsts nozīmes

[x] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
2,80 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[x] nav

[ ] ir................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Nokaltuši apakšējie zari, atsegtas saknes (atrodas pašā ezera krastā); apkārtnē saimnieciskā darbība –
laivu piestātne

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 32
Koka koordinātas: X 318429

26/11/2014

11.pielikums

Y 513369 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Igates iela 3, Ozolkalni

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Ķīšezera Buldupungas Z

........................................................................................................................................................
Koka suga
Melnalksnisn (Alnus glutinosa) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

32_melnalksnis_1_ek_26.11.2014 - 32_melnalksnis_2_ek_26.11.2014; DCS_0563 -

DCS_0564 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
2,50 m

Koka augstums
Kopējais 24,50 m; pirmā zara 3,10 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
6,50 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[x] nav

[ ] ir................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Plaisas, trupe; apkārtnē saimnieciskā darbība
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 33
Koka koordinātas: X 318536

26/11/2014

11.pielikums

Y 513255 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Igates iela 15 un 13, Ozolkalni

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ķīšezera Buldupungas ZR, aiz Igates ielas 15 un 13 mājām un to iežogotās teritorijas, tuvāk ezeram
........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastais ozols (Quercus robur) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

33_ozols_1_ek_26.11.2014 - 33_ozols_5_ek_26.11.2014; DCS_0565 - DCS_0570

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
5,45 m

Koka augstums
Kopējais 19 m; pirmā zara 1,60 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[ ] nav [x] ir  gads 2006 ; apkārtmērs 5,28 m ; pieaugums 0,17 m; augstums ? m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
13,5 m

Apzīmējums

[ ] nav

[x] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir piepes, dobumu, nolūzusi galotne (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Nolūzusi galotne, vecu lūzušu zar vietas, nokaltuši zari; apkārtnē saimnieciskā darbība, sadzīves
atkritumi

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 34
Koka koordinātas: X 323252

27/11/2014

11.pielikums

Y 508928 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Mangaļu parks, pretim Jaunciema gatvei 248
Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Mangaļu parka teritorijā (neapsaimniekots parks), netālu no Jaunciema gatves, pa labi no iebraucamā
ceļa parka teritorijā

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastā liepa (Tilia cordata) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

34_liepa_1_ek_27.11.2014 - 34_liepa_4_ek_27.11.2014; SAM_1922 - SAM_1928

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
3,95 m

Koka augstums
Kopējais 21 m; pirmā zara 9,50 m (no atvašu kokiem)
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
8,5 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir galvenais stumbrs un seši atvašu stumbri, apakšā dobumveida bojājums (atzīmēt

vajadzīgo, aprakstīt)

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Dobumveida bojājums, trupe, nokaltuši, nolūzuši zari
Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Veci zāģēti zari

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 35
Koka koordinātas: X 323213

27/11/2014

11.pielikums

Y 508903 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Mangaļu parks, pretim Jaunciema gatvei 248
Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Mangaļu parka teritorijā, Ķišezera krastā

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastais ozols (Quercus robur) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

35_ozols_1_ek_27.11.2014 - 35_ozols_3_ek_27.11.2014; SAM_1929 - SAM_1932

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
4,05 m

Koka augstums
Kopējais 16 m; pirmā zara 5 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
7,50 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir daļa koka izlūzusi (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Daļa koka izlūzusi, veidojot lielu lūzuma plaisu, trupe, nokaltuši lieli zari un daļa stumbra, dzīvi tikai
daži zari; apkārtnē saimnieciskā darbība

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 36
Koka koordinātas: X 323241

27/11/2014

11.pielikums

Y 508788 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Mangaļu mežniecība, Jaunciema gatve 171

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Mangaļu mežniecības pagalmā

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastā liepa (Tilia cordata) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

36_liepa_1_ek_27.11.2014 - 36_liepa_5_ek_27.11.2014; SAM_1933 - SAM_1938

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
3,40 m

Koka augstums
Kopējais 11,50 m; pirmā zara 2,30 m
[ ] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[x] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
6,70 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir māzeri, izaugumi, dobumi (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Nozāģēta galotne, dobumi pie saknēm
Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Zāģēti zari un galotne

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 37
Koka koordinātas: X 323241

27/11/2014

11.pielikums

Y 508710 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Mangaļu mežniecības teritorija, Jaunciema gatve
171

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Pie Ķīšezera, uz DR parkveida apstādījumā no Mangaļu mežniecības

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastais ozols (Quercus robur) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

37_ozols_1_ek_27.11.2014 - 37_ozols_4_ek_27.11.2014; SAM_1939 - SAM_1942

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
4,40 m

Koka augstums
Kopējais 29 m; pirmā zara 2,10 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
16 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[x] nav

[ ] ir................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Nelieli nokaltuši zari

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 38
Koka koordinātas: X 323182

11.pielikums

27/11/2014

Y 509098 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Mangaļu parks, pretim Jaunciema gatvei 248
Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Mangaļu parka teritorija, tās pretējā pusē pa diagonāli no iebrauktuves parkā, pie Ķīžezera niedru
zonas

Koka suga
Āra (kārpainais) bērzs (Betula pendula (Betula verrucosa)) [x] Vietējā suga
(atzīmēt vajadzīgo)

[ ] Citzemju suga

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
Foto #

38_berzs_1_ek_27.11.2014 - 38_berzs_6_ek_27.11.2014; SAM_1943 - SAM_1947

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
................. m

Koka augstums
Kopējais 25 m ; pirmā zara................. m
[ ] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
14 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir salīcis uz vienu pusi, viens no stumbriem izlūzis (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Saliecies uz Ķīšezera pusi, daļa stumbra izlūzusi, rezultātā izvedojies dobums un trupe, izlūzušais
stumbrs, iespējams, arī parējo koku vairāk liec pie zemes, nolūzuši un nokaltuši zari, sasprēgājusi
miza, traucē blakusesošie koki, kas ieauguši apsekotā koka vainagā

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 39
Koka koordinātas: X 323241

27/11/2014

11.pielikums

Y 509097 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Mangaļu parks, pretim Jaunciema gatvei 248
Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Mangaļu parka teritorijā, pa kreisi no iebrauktuves parkā, netālu no ceļa, pretim Jaunciema gatvei 284
........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastā kļava (Acer platanoides) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

39_klava_1_ek_27.11.2014 - 39_klava_5_ek_27.11.2014; SAM_1948 - SAM_1950

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
2,45 m

Koka augstums
Kopējais 30 m; pirmā zara 6,70 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
10 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir sazarojas divos stumbros, dobumi (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Palisas mizā, ap tām nomelnējis: koka vaināgā ieaug blakus esošā kļava un liepa
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 40
Koka koordinātas: X 323252

27/11/2014

11.pielikums

Y 509074 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Mangaļu parks, pretim Jaunciema gatvei 248
Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Mangaļu parka teritorijā, pa kreisi no iebrauktuves parkā, netālu no ceļa, pretim Jaunciema gatvei 284
........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastā kļava (Acer platanoides) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

40_klava_1_ek_27.11.2014 - 40_klava_4_ek_27.11.2014; SAM_1951 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
3,50 m

Koka augstums
Kopējais 25 m; pirmā zara 10 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
9m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir izaugumi, koks sākumā sazarojas divos stumbros, tad, viens no tiem, vēl divos

(atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Veci nolūzuši zari, saplaisājusi miza; vainagā ieadzis blakus esošais melnalksnis
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 41
Koka koordinātas: X 323252

27/11/2014

11.pielikums

Y 509008 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Mangaļu parks, pretim Jaunciema gatvei 248
Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Mangaļu parka teritorijā, pa kreisi no iebrauktuves parkā

Koka suga
Iespējams Sarkanais ozols (Quercus rubra) [ ] Vietējā suga

[x] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

41_ozolsx_1_ek_27.11.2014 - 41_ozolsx_5_ek_27.11.2014 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
2,65 m

Koka augstums
Kopējais 30 m; pirmā zara 12,50 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
9,50 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

aprakstīt)

[x] ir sakne virs zemes................................................................ (atzīmēt vajadzīgo,

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Ieplaisājusi miza
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 42
Koka koordinātas: X 318445

27/11/2014

11.pielikums

Y 512925 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciem gatve b/n, Liepusalas pussala

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Lielsalas pussala, pa ceļam uz Bulduru pilskalnu, galā lielajm meža masīvam

........................................................................................................................................................
Koka suga
Melnalksnis (Alnus glutinosa) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

42_melnalksnis_1_ek_27.11.2014 - 42_melnalksnis_2_ek_27.11.2014; SAM_1958 -

SAM_1960 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
2,45 m

Koka augstums
Kopējais 22,50 m; pirmā zara 3,50 m
[ ] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[x] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
8m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir izaugumi................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Veci nolūzuši zari; vainagā ieauguši apkārtējie krūmi un koki
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 43
Koka koordinātas: X 318285

27/11/2014

11.pielikums

Y 523100 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve b/n, Liepusalas pussala,
Bulduru pilskalns

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )
Bulduru pilskalna R nogāze, uz Ķīšezera pusi

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Koka suga
Parasrtais ozols (Quercus robur) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

43_ozols_1_ek_27.11.2014 - 43_ozols_5_ek_27.11.2014; SAM_1961 - SAM_1964

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
6,90 m

Koka augstums
Kopējais 28 m; pirmā zara 5 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[ ] nav [x] ir  gads 2007 ; apkārtmērs 6,53 m ; pieaugums 0,37 m; augstums ? m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
17 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir māzeri, izaugumi............................................................. (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Veci nolūzuši zari
Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Veci zāģēti zari

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 44
Koka koordinātas: X 318404

27/11/2014

11.pielikums

Y 512944 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciem gatve b/n, Liepusalas pussala

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Liepsalas pussalā, uzkalniņa nogāzē, netālu soliņš ar skatu uz Bulduru pilskalnu

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastais ozols (Quercus robur) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

44_ozols_1_ek_27.11.2014 - 44_ozols_4_ek_27.11.2014; SAM_1971 - SAM_1974

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)

3,41 m (mērot koka apkārtmēru 1,3 m augstumā, tas nesakrita ar iepriekš veikatajiem mērījumiem)
Koka augstums
Kopējais 21 m; pirmā zara 1,7 m
[ ] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[x] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[ ] nav [x] ir  gads 1998 ; apkārtmērs 4 m ; pieaugums ...........m; augstums ? m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
14 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[x] nav

[ ] ir................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Nokaltuši nelieli zari, koka vainagā ieaugušas divas blakus esošās priedes un ozoli
........................................................................................................................................................

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 45
Koka koordinātas: X 329002

27/11/2014

11.pielikums

Y 512746 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve b/n, Neliela pussala starp
Sužiem un Liepusalas pussalu

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Neliela pussala starp Sužiem un Liepusalas pussalu, mežainā uzkalnā

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastā priede (Pinus sylvestris) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

45_priede_1_ek_27.11.2014; SAM_1975 - SAM_1979 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
2,70 m

Koka augstums
Kopējais 25 m; pirmā zara 6,50 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
9m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[x] nav

[ ] ir................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Nokaltuši zari; vainagā ieauguši blakus esošie koki (priede, ozols), apkārt aug krūmi; apkārtnē
nelegāla izgāztuve

Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 46
Koka koordinātas: X 320715

27/11/2014

11.pielikums

Y 511445 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve b/n, starp Jaunciemu un Sužiem
Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Ļoti tuvu pie ceļa (Jaunciema gatves), ~ 800 m no Junciema gatves un Jaunciema 8. Šķērslīnijas
krustojuma

Koka suga
Parastā priede (Pinus sylvestris) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

46_priede_1_ek_27.11.2014 - 46_priede_4_ek_27.11.2014; SAM_1980 - SAM_1982

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)

2,90 m, koka stumbrs sazarojas divos stumbros, bet sākumposmā stumbri saauguši kopā un redzamu
atstarpi neveido
Koka augstums
Kopējais 15 m; pirmā zara 3,30 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
7m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir veidojies no diviem kopā saaugušiem stumbriem (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Nokaltuši apakšējie zari; atrodas pie ceļa ar intensīvu satiksmi; apkārtnē nelegāla atkritumu izgāztuve
Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 47
Koka koordinātas: X 321339

27/11/2014

11.pielikums

Y 511061 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve 85

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Starp māju (Jaunciema gatve 85) un Ķīšezeru pie piebraucamā ceļa, kas ved uz Jaunciema gatvi 83 A
Koka suga
Parastais ozols (Quercus robur) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

47_ozols_1_ek_27.11.2014 - 47_ozols_6_ek_27.11.2014; SAM_1986 - SAM_1987

(vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
5,55 m

Koka augstums
Kopējais 25 m; pirmā zara 4 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[ ] nav [x] ir  gads ? ; apkārtmērs 4,98 m ; pieaugums 0,57 m; augstums ? m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
14,50 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[x] nav

[ ] ir................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Daļa koka izlūzusi, tā vietā veidojas trupe, veci nolūzuši zari; apkārtnē saimnieciskā darbība – atrodas
pie mājas, pie šķūnīša (laivas novietnes), kokā ierīkota zivju tīrītava, pakārti dažādi darbarīki
Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Sen apzāģēti zari

........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 48
Koka koordinātas: X 321337

27/11/2014

11.pielikums

Y511056 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatve 85

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

Starp māju (Jaunciema gatve 85) un Ķīšezeru pie piebraucamā ceļa, kas ved uz Jaunciema gatvi 83 A,
blakus dižozols

........................................................................................................................................................
Koka suga
Parastais ozols (Quercus robur) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

48_ozols_1_ek_27.11.2014 - 48_ozols_3_ek_27.11.2014; SAM_1987 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
3,75 m

Koka augstums
Kopējais 21 m; pirmā zara 1,80 m
[ ] valsts nozīmes

[x] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
13 m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[x] nav

[ ] ir................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

........................................................................................................................................................

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Apkārtnē saimnieciskā darbība, māja, dārzs un šķūnītis – laivas novietne
Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Veci zāģēti zari

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

Dižkoks Nr. 49
Koka koordinātas: X 321452

27/11/2014

11.pielikums

Y 511150 (mēra, stāvot koka Z pusē)

Zemes kadastra Nr.: ...............................................

Adrese (iela, māju numurs vai nosaukums, ja ir): Jaunciema gatves un Jaunciema 8. Šķērslīnijas
krustojums

Orientieri (aug starp savas vai citu sugu pārstāvjiem, savrup, parkā, uz pussalas, ceļmalā, ezera
malā, tuvumā māja, pirts, ceļš, elektrības līnijas, grāvis, laipa u.c. )

~ 50 m iekšā meža pudurī uz Ķīšezera pusi no Jaunciema gatves un Jaunciema 8. Šķērslīnijas
krustojuma

........................................................................................................................................................
Koka suga
Melnalksnis (Alnus glutinosa) [x] Vietējā suga

[ ] Citzemju suga (atzīmēt vajadzīgo)

(Ja šaubas par sugu, aprakstīt pazīmes, veikt papildus reprezentatīvu detaļu fotografēšanu)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Foto #

SAM_1989 - SAM_1992 (vismaz 2 gab.)

Koka stumbra apkārtmērs (1,3 m augstumā no zemes)
3,03 m

Koka augstums
Kopējais 25 m; pirmā zara 5 m
[x] valsts nozīmes

[ ] vietējas nozīmes

[ ] potenciāls (atzīmēt vajadzīgo)

Iepriekšēji dati
[x] nav [ ] ir  gads ............. ; apkārtmērs ..............m ; pieaugums ...........m; augstums ............m
Vainaga projekcija (mēra no koka stumbra vidus līdz tālākajam zaram)
9m

Apzīmējums

[x] nav

[ ] ir

Koka īpatnības (māzeri, paresninājums, zaru tilti, saaugumi, simbioze ar citas sugas koku, vēja
slotas, neparasta vainagu forma, virszemes saknes u.c.)
[ ] nav

[x] ir saaugumi................................................................ (atzīmēt vajadzīgo, aprakstīt)

Apdraudējums (koka vainagā ieauguši, iekārušies citi koki vai to zari, bojātas saknes vai miza,
iekalšanas pazīmes, aizsargjoslā – 10 m ap vainaga ārējo malu nevēlama aktivitāte)
Nolūzuši un nokaltuši veci zari; vainagā ieauguši citi blakus esošie melnalkšņi; sagāzies uz vienu pusi
Apsaimniekošanas pazīmes (savilkumi, apzāģēti zari, iežogojums)
Nav........................................................................................................................................................

Novēroja (Elīza Kušķe, Mārtiņš Žīgurs, Guntars Rubenis)
...........................(paraksts).............................................................................

