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Informācija par publisko apspriešanu: 
• Ierosinātājs: SIA „ANVA CAPITAL”.  
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīga, Staraja Rusas iela 8 (49.grupa, 2049.grunts). 
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 20.02.2013. – 05.03.2013. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 
komisijas (turpmāk – Komisija) 28.01.2013. lēmumu Nr.5 1.3.5.§ un 18.02.2013. 
lēmumu Nr.8 1.3.3.§. 
Koku ciršanas mērėis: „Daudzstāvu daudzdzīvokĜu mājas 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 liepa 55, 64 2 Āgenskalns vērtīgs 

2. 2 osis 31/34, 73 2 Āgenskalns vērtīgs  

 
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. SaĦemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 
 1.1.aptaujas lapas 192 
 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokĜi par koka/-u ciršanas ieceri : 192 
 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  164 
 • Atbalsta 

pamatojums:  
- Ielas malā augošie koki ir veci un jau neliela vēja laikā pastāv 

bīstamība, ka kāds no zariem var nolūzt un uzkrist uz novietotajiem 
autotransportiem. 

- Koki ir sliktā stāvoklī, apdraud gājējus un automašīnas, rudenī 
kritušās lapas nav novāktas, apkārtne līdz ar to nesakopta. Stipra 
vēja laikā ir bīstami iet garām vietai, kur ir koki. 
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 • daĜēji atbalsta 1 
 • noraida 160 



 2

pamatojums:  
- Ieceri noraida, jo teritorija starp Staraja Rusas ielas dzīvojamo 

māju Nr.5, 2/4, 10 un Valguma ielas māju Nr.21 ir Ĝoti slikti 
apzaĜumota. Minētajā iekšpagalmā ir savdabīgs neliels skvērs, kur 
iedzīvotāji pastaigājas ar bērniem (tur atrodas bērnu smilšukaste 
un kādreiz bija arī sols). Tagad runa ir par vienīgajiem kokiem, kas 
palikuši pēc iepriekšējās izciršanas, ko veica 2008.gadā Staraja 
Rusas braucamās daĜas ietvju paplašināšanas gaitā (tolaik bija 
nocirstas 2 liepas, bet jauni stādījumi netika veikti). Klīversalas 
apkārtnē cita zaĜā zona nav; 

- Koki, kas norādīti ciršanas iecerē, ir veseli un nav bojāti. Koki šeit 
aug jau apmēram 50.gadus, tiem ir lielas lapotnes. Šo koku 
izciršana ietekmēs Klīversalas esošo daudzdzīvokĜu dzīvojamo māju 
ainavisko, dendroloăisko un ekoloăisko situāciju. Tuvumā esošajās 
ielās ir blīva satiksme, šo 4 koku iznīcināšana radīs gaisa kvalitātes 
pasliktināšanos un vēl lielāku vides piesārĦojumu. 

- Šī vieta vairāk atgādina iekšpagalmu, kurā būtu jāveido 
labiekārtots bērnu rotaĜu laukums, nevis piecstāvu daudzdzīvokĜu 
ēka. Arī infrastruktūra, piebraucamie ceĜi nav piemēroti papildus 
slodzēm. 

- Pilnībā nepieĜaujami izcirst vienus no retajiem atlikušajiem kokiem 
šajā kvartālā. Lietderīgāk šo teritoriju būtu labiekārtot iedzīvotāju 
izmantošanai kā bērnu laukumu / zaĜo atpūtas zonu. 

- Koki ir būtisks gaisa kvalitātes uzlabotājs. Šajā pagalmā ir tikai 
pāris koki, līdz ar to nozāăējot 4 no tiem, tiks sabojāta gaisa 
kvalitāte. 

- Noraida koku ciršanas ieceri, jo liepas un oši ir Ĝoti labi koki ar 
labu enerăētiku. Nocērtot šos kokus nebūs vairāk skaists skats, kā 
arī mazināsies cilvēku dzīves kvalitāte. 

 • cits viedoklis - 
 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 28 
 • atbalsta 1 
 • daĜēji atbalsta  - 
 • noraida 27 
 • cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokĜi par koku ciršanas ieceres realizācijas 
ietekmi uz apkārt ējo māju vides ainavisko un ekoloăisko 
vērt ību 

192 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  164 
 • pozitīvi ietekmēs 

pamatojums:  
-  Tiks likvidēta vieta, kas apdraud garāmgājēju veselību (dzīvību). 

Sakārtota teritorija ir vienmēr ieguvums pilsētai. 
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 • negatīvi ietekmēs 
pamatojums:  
- Bez šiem kokiem, zemes gabalā Staraja Rusas ielā 8 nav citu koku, 

nozāăējot tos, tiek iznīcināta vienīgā zaĜā zona starp daudzdzīvokĜu 
dzīvojamajām mājām. ĥemot vērā, ka objekts atrodas pie Akmens 
tilta, uz kura ir Ĝoti blīva satiksme (un tā būs vēl intensīvāka pēc 

155 
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Nacionālās bibliotēkas atklāšanas) arī šo četru koku ciršana radīs 
vēl lielāku vides piesārĦojumu, kas apdraud apkārtnē dzīvojošo 
cilvēku veselību.  

- Šo koku ciršana degradēs Staraja Rusas ielas ainavisko un 
ekoloăisko vērtību. 

- Klīversalā ir svarīgi saglabāt iekšpagalmos esošos kokus, kas attīra 
vidi no piesārĦojuma. 

- ĥemot vērā, ka šie koki atrodas UNESCO pasaules kultūras un 
dabas mantojuma aizsardzības zonā, šīs vides saglabāšana ir īpaši 
nozīmīga. Klīversalā nav zaĜās zonas (parki, apstādījumi) tādēĜ 
īpaši svarīgi ir saglabāt daudzdzīvokĜu dzīvojamo māju 
iekšpagalmos esošos kokus, kas kā zināms, attīra vidi no 
piesārĦojuma, it īpaši, no tā ko rada blīvā auto satiksme šajā 
rajonā. Bez tam, šajā gadījumā – šie koki ir vienīgie koki šajā 
daudzdzīvokĜu dzīvojamo māju iekšpagalmā. 

- Nebūs pagalma, kur iziet, būs Ĝoti noslogotas ielas ar iedzīvotāju 
mašīnām, kā arī satiksme palielināsies, mazināsies iedzīvotāju 
dzīves kvalitāte, arī ekoloăiskā vērtība. 

 • neietekmēs 2 
 • cits viedoklis 4 
 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 28 
 • pozitīvi ietekmēs 1 
 • negatīvi ietekmēs 27 
 • neietekmēs - 
 • cits viedoklis - 

 
 

Vadītājs I.Vircavs 
 
 
Paškevica 67012976 
 


