
PRAKTISKI PADOMI 
KOKU KOPŠANĀ

J ē k a b p i l s  n o v a d s .
D i ž k o k i . 

Terminu dižkoks literatūrā ieviesa Latvijas dižkoku pētīšanas 
pamatlicējs Staņislavs Saliņš 1960. gados. Viņš ieteica par dižkoka 
pamatkritēriju pieņemt stumbra apkārtmēru 1,3 m augstumā 
no zemes.

Par dižkoku var atzīmēt koku, kas ir sasniedzis norādītos 
parametrus un tas varbūt gan Latvijai ierasta koku suga, gan 
arī kāda ievesta suga. Tālāk var aplūkot tabulu ar Latvijai 
ierastajām koku sugām.

SUGA LATĪŅU NOSAUKUMS
STUMBRA 

APKĀRTMĒRS 
(m)

AUGSTUMS 
(m)

Āra bērzs 
(kārpainais) bērzs

Betula pendula 
(Betula verrucosa) 3,0 33

Baltalksnis Alnus incana 1,6 25
Blīgzna 

(pūpolvītols)
Salix 

caprea 1,9 22

Eiropas 
segliņš

Euonymus 
europaeus 1,0 6

Hibrīdais alksnis Alnus x pubescens 1,5 32
Melnalksnis Alnus glutinosa 2,5 30

Meža 
bumbiere

Pyrus 
pyraster 1,5 13

Meža ābele Malus sylvestris 1,5 14
Parastā apse Populus tremula 3,5 35
Parastā egle Picea abies 3,0 37
Parastā goba Ulmus glabra 4,0 28
Parastā ieva Padus avium 1,7 22

Parastā (ogu) īve Taxus baccata 0,6 8
Parastā kļava Acer platanoides 3,5 27
Parastā liepa Tilia cordata 3,5 33
Parastais osis Fraxinus excelsior 3,5 34

Parastais ozols Quercus robur 4,0 32
Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia 1,5 21
Parastā priede Pinus sylvestris 2,5 38

Parastais 
skābardis

Carpinus 
betulus 1,5 20

Parastā vīksna Ulmus laevis 4,0 30
Purva bērzs 

(pūkainais bērzs)
Betula pubescens 

(Betula alba) 3,0 32

Šķetra Salix pentandra 1,6 22
Trauslais vītols Salix fragilis 4,0 –

Parastais 
kadiķis

Juniperus 
communis 0,8 11

2018. gadā Latvijas valsts svin savu simtgadi. Tas ir īpašs brīdis 
mūsu nācijas vēsturē un nacionālās identitātes stiprināšanā. 

Ir daudz un dažādu veidu kā varam ikdienas solī lepoties, 
ka esam latvieši un dzīvojam šajā zemē. Iespējams, katrai 
dzimtai un indivīdam unikāli. Tomēr, starp visu citu, mēs—šī 
informatīvā materiāla veidotāji—vēlamies izcelt kādu kopīgu 
un acīmredzamu veidu—kopt savu ainavu. Jēkabpils novads 
ir bagātīgs ar dižiem kokiem, īpaši ozoliem. To vecums sniedzas 
pāri valsts dibināšnas laikam. Savos zaros un vainagu vijumos 
viņi tur  mūsu vēstures liecības. 

Savā laikā Imants Ziedonis ar domubiedriem apzināja 
dižkokus un sakopa apkārtni ap tiem, tādejādi tieši norādot 
uz šo pamatīgo koku nozīmi latvieša pasaules uztverē. Režisors 
Alvis Hermanis ir teicis, ka latvieši tā īsti nemaz neesot zemnieku 
tauta, bet viņi, gluži kā indiāņi, vienmēr ir dzīvojuši ciešā saskarē 
ar dabu. Un to pārliecinoši apliecina arī mūsu dainas.

Cienīsim sevi, savu latvietību un kopsim mūsu zemes dižākos 
kokus!

Es izgāju rītā agri
Skaistas dziesmas klausīties.

Oši dzied, kļavi velk,
Ozoliņi darināja.

MATERIĀLS TAPIS AR LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA FINANSIĀLU 
ATBALSTU.  PAR MATERIĀLA SATURU ATBIL BIEDRĪBA “AUGŠZEMES LAUKU  
NVO  APVIENĪBA” PROJEKTA „JĒKABPILS NOVADA DABAS VĒRTĪBU – 
DIŽKOKU – SAGLABĀŠANA UN SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANA”  IETVAROS.



Lai koks kļūtu par dižkoku, tam ir jāizaug līdz noteiktiem 
izmēriem un tas prasa ilgu laiku. Līdz ar to, jebkurš dižkoks ir 
sasniedzis noteiktu vecumu, bet ar vecumu nāk arī zināmas 
kaites. Gan slimības, gan nepiemēroti augšanas apstākļi, gan 
arī nepareiza kopšana vai vispār nekopšana, var atstāt ietekmi 
uz koka stāvokli. Tomēr, redzot lielu koku ar krāšņu vainagu, 
uzreiz nav jāpieņem, ka pirmā darbība ir koka nociršana, jo 
tas sava vecuma dēļ var apdraudēt cilvēku drošību. Dabas 
aizsardzības pārvalde norāda, ka par nelikumīgu dižkoku 
nociršanu var tikt piemērots naudas sods no 140 līdz 700 eiro 
fiziskām personām un no 280 līdz 1400 eiro juridiskām personām. 
Tādēļ, dižkoku izciršana obligāti ir jāsaskaņo ar DAP. 

Ja dižkoks atrodas māju tuvumā, tam vajadzētu pievērst 
lielāku uzmanību, jo tas potenciāli rada lielākus draudus, 
piemēram, stipra vēja vai negaisa laikā. Tomēr cilvēka 
pašcieņas ziņā ir arī dižkoku kopšana, kas neatrodas ciešā 
māju tuvumā. Dižkokam ir gan kultūrvēsturiska nozīme, gan 
arī latvieša zemapziņā dziļi iekodēta svētuma un pietātes 
apjausma.

DER ATCERĒTIES:
• Koki atšķiras arī pēc koksnes blīvuma un izturības. 

Piemēram, liepa ar izpuvušu vidu var stāvēt vēl diezgan ilgi, jo 
to balsta stingra ārējā čaula.

• Par iespējamu koka iešanu bojā liecina liels daudzums 
piepju un sēņu pie koka stumbra, jo tās saēd koksni veidojošās 
vielas. Arī jaunas plaisas koka stumbrā, kas nav veidojušās 
zibens spēriena ietekmē, var liecināt par drīzu koka gāšanos.

• Regulāra koka kopšana spēj paildzināt tā mūžu. Tiek 
izzāģēti sausie zari, sakopta apkārtne ap koku—īpaši zem 
vainaga, jaunās mājas tiek būvētas pietiekamā attālumā—tā, 
lai netiktu bojātas koka saknes. Veselu, zemu zaru zāģēšana 
dižkokiem ir pieļaujama tikai ar DAP rakstisku atļauju!

• Vienmēr ir vēlams pieaicināt ekspertus, kas varēs precīzi 
ieteikt kopšanas veidus. Īpaši svarīgi tas ir dižkokiem, jo sava 
vecuma dēļ tie ir prasīgāki pret kopšanu.

• Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama 
tikai gadījumos, ja: 1) tas kļuvis bīstams un 2) nav citu iespēju 
novērst bīstamības situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot 
atbalstus), un 3) saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes 
rakstiska atļauja. 

• Dižkoku apsaimniekošanu nosaka Ministru kabineta 
noteikumi Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Šie noteikumi ir 
jāņem vērā, ja īpašumā atrodas dižkoki, jo tie ir valsts nozīmes 
dabas pieminekļi un tos aizsargā likums.

• Neskaidrību un citu jautājumu sakarā var vērsties arī 
Jēkabpils novada pašvaldībā.

Koka apkārtmērs ir jāmēra noteiktā veidā, lai varētu to 
konstatēt kā dižkoku.

Ja dižkoks atrodas uz lauksaimniecības zemes, tad 
vajadzētu ievērot, ka zemi neapstrādā zem koka vainaga, kā 
arī 10metru rādiusā sākot no vainaga malas. 

Dabas aizsardzības pārvalde rokomendē šādu apsaim-
niekošanu, lai pēc iespējas mazāku kaitējumu nodarītu koka 
sakņu sistēmai. Tā kā neapstrādājamās zemes apjoms ir gana 
liels, var pieteikties kompensācijām Lauku atbalsta dienestā.
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Dižkoka apkārtmērs tiek mērīts 1,3 m 
augstumā no stumbra pamata

Vai ap tievāko stumbra vietu līdz 
1,3  m augstumam.

Ja koks sadalās vairākās daļās, 
tad mēra resnāko stumbru 1,3  m 
augstumā.

Ja koks atrodās nogāzē, tas tiek 
mērīts 1,3  m augstumā no nogāzes 
augstākā punkta.

Bieži vien valda uzskats, ka kārtīga latviešu viensēta nav 
iedomājama bez ozola sētsvidū. Tiesa, tā var būt arī liepu vai 
ozolu aleja, vai bērzu birzs. Tomēr būtisks paliek viens—liels koks 
māju tuvumā ir absolūta vajadzība. Tas gan apliecina pašas 
mājas diženumu, gan piešķir iedzīvotājiem spēku un senuma 
varenību, kā arī sniedz aizsardzību. Tā var būt paēna karstās 
vasaras dienās, kā arī nopietnāka dzimtas likteņa uzņemšanās:

Es, karā aiziedams,
Krustu cirtu ozolā,

Lai neraud tēvs, māmiņa,
Lai raud krusta ozoliņš.

Ar šādu zīmi apzīmē gan īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 
gan arī dabas pieminekļus pie kuriem ir pieskaitāmi dižoki.

JĒKABPILS NOVADS IR BĀGĀTĪGI APDĀVINĀTS AR DIŽKOKIEM.  
TOMĒR, KĀ IKVIENAM AUGAM, TAM IR NEPIECIEŠAMA KOPŠANA. 
AR KO SĀKT? 

• Pirmkārt, katram ir jāapseko savs īpašums vai arī sava 
tuvākā apkārtne un jālūko pēc lieliem, dižena izskata kokiem—
ozols, liepa, vītols, egle utt.

• Otrkārt, ir jāzina kā pareizi mērīt—1,3 metru augstumā no 
koka stumbra.

• Treškārt, vēlreiz pārliecināties par to, kāds apkārtmērs ir 
noteikts katrai kou sugai, lai to atzītu par dižkoku.

• Ceturtkārt, ir vēlams par atrasto dižkoku ziņot Dabas 
aizsardzības pārvaldei un Jēkabpils novada pašvaldībai un, ja 
iespējams,  pie dižkoka uzstādīt vienoto atpazīstamības zīmi—
ozollapu.


