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Rīgas pilsētas būvvaldes 
ziĦojums par publiskās apspriešanas procedūru 

koku ciršanai 
02.05.2013. Nr.BV-13-329-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 
• Ierosinātājs: Dina Zuzāne. 
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīga, Balasta dambis 42, 44 (62.grupa, 68., 69., 

2007.grunts). 
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 08.04.2013. – 19.04.2013. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 
komisijas 18.03.2013. lēmumu Nr.12 1.3.4.§. 
Koku ciršanas mērėis: „Divu daudzstāvu daudzdzīvokĜu māju rekonstrukcija, peldu 
mājas un saimniecības ēkas jaunbūve”. 
 
Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 
p.k. 

Koka sugas 
koeficients 

Koka 
suga 

Koka 
diametrs 

cm 

Koku 
skaits 

Koka 
atrašanās 

vieta 

Koka 
dekoratīvā 

vērt ība 
1. 2 kĜava 15 1 

Ėīpsala 
vērtīgs 

2 1 bērzs 39-48 3 vērtīgs 

 
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. SaĦemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 
 1.1.aptaujas lapas 1 
 1.2.iesniegumi (parakstu skaits) 5 

2. Iesniegtie viedokĜi par koka/-u ciršanas ieceri : 6 
 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 
 • atbalsta - 
 • daĜēji atbalsta - 
 • noraida 

pamatojums:  
-  Ėīpsalā ir mainīgs mikroklimats un augsts mitrums, bērzu koki ir augsnes sargs, 
ūdens saglabātājs, nokrišĦu regulētājs, skābekĜa ražotājs un gaisa attīrītājs. 
Katrs koks ir daĜa no Ėīpsalas zemes skaistuma, koki neprasa papildus līdzekĜus, 
bet Ĝaus padarīt mājas vietu krāšĦāku. Tāpēc minētos kokus cirst nedrīkst. 

1 

 • cits viedoklis - 
 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 5 
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 • atbalsta - 
 • daĜēji atbalsta  - 
 • noraida 

pamatojums:  
- koku ciršana tāpat kā pati būvniecība Daugavas krastā pašā Rīgas centrā ir 

pilnīgi nepieĜaujama, jo būtiski pasliktinās gaisa kvalitāti, samazinās zaĜās 
ainavas kvalitāti Rīgā, negatīvi ietekmēs bioloăisko daudzveidību, palielinās 
apbūves blīvumu un antropogēno slodzi uz vidi jau tā blīvi apdzīvotajā Rīgas 
centrā, kur traucē sastrēgumi un Daugava jau tagad ir stipri piesārĦota un 
pārmērīgi pārveidota ostas vajadzībām, kas negatīvi ietekmē Rīgai tuvākās 
pludmales; 

- bērzs ir viens no skaistākajiem kokiem dabas sistēmā, lapojošie koki ir nozīmīgi 
Rīgas pilsētas vēsturiskajā teritorijā – Ėīpsalā, tāpēc uzskata, ka šos lielos 
bērzus nedrīkst cirst; 

- cirst paredzētie koki jau gadiem ir iekĜāvušies un papildinājuši ar saviem  
veselīgajiem stumbriem, zariem un galotnēm Ėīpsalas vēsturiskās apbūves 
ainavā un veidojuši saskanīgu ēku un koku ainavu – skatoties no Daugavas labā 
krasta un Daugavas kreisā krasta. Katram kokam dabā un it īpaši pilsētvidē ir 
sava nozīme, tas ir kā kaitīgo izmešu filtrētājs, skābekĜa ražotājs, tveicīgās dienās 
koki lieliski pasargā ēkas no saules karstajiem stariem, citiem dabas 
ietekmējošiem faktoriem, koku zaros labprāt uzturas putni. Koki veido pilsētas 
ainavas, katrs koks ir nozīmīgs un vērtīgs Rīgas pilsētai, tāpēc nav pieĜaujama 
vieglprātīga attieksme pret kokiem Rīgas pilsētā un īpaši Ėīpsalā.  

5 

 • cits viedoklis - 
3. Izteiktie viedokĜi par koku ciršanas ieceres realizācijas 

ietekmi uz apkārt ējo māju vides ainavisko un ekoloăisko 
vērt ību 
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 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 
 • pozitīvi ietekmēs - 
 • negatīvi ietekmēs 

pamatojums:  
-  jebkuri būvdarbi būs kultūrvēsturiskās vides būtiski pārveidojumi, kas ir pretrunā 

ar vēsturiskā plānojuma struktūru. Jebkura zemes gabala apvienošana vai jauna 
apbūve radīs kultūrvēsturiskās daĜas pamatnes samazināšanu, jebkura piebūve 
degradēs Balasta dambī 44 koka māju, kā kultūrvides Ĝoti vērtīgo ēku. 
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 • neietekmēs - 
 • cits viedoklis - 
 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 5 
 • pozitīvi ietekmēs - 
 • negatīvi ietekmēs 

pamatojums:  
- pasliktināsies gan gaisa kvalitāte, gan pilsētas lokālās ainavas kvalitāte, gan arī 

pastāv reāls risks, ka pasliktināsies ūdens kvalitāte Daugavā, ja tiks realizēts 
konkrētais būvniecības projekts. Uzskata, ka jāaptur visu projektu pilnībā; 

- nocērtot šos kokus tiks nodarīts milzīgs zaudējums Ėīpsalas dabai; 
- tiks degradēta Rīgas vēsturiskā vide. 
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 • neietekmēs - 
 • cits viedoklis - 

 
 

Vadītājs I.Vircavs 
 
Paškevica 67012976 
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