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Apsekotā teritorija. Skanstes lokālplānojuma teritorija aizņem 228,4 ha, no tās ielu telpa – 68,5 ha, pārējā 

teritorija – 159,9 ha. 

Teritorijas statuss. Pilsētas teritorija, Rīgas mērogā Skanste ir atpazīstama kā nozīmīga sporta un kultūras 

pasākumu norišu vieta („Arēna Rīga”, Olimpiskais sporta centrs), arī jauno attīstības projektu attīstības 

teritorija (dzīvojamo māju komplekss „Skanstes virsotnes”, banku centrālo biroju ēkas - „Rietumu Capital 

Centre”, „DNB banka” ” u.c.). 

Apsekošanas laiks: 2014. gada maijs. 

Izpētes metodes. Vienlaidus apsekošana, fotofiksācijas. Analīze balstīta uz pieejamo literatūru 

(lokāplānojuma izejas datiem un izstrādes laikā apkopoto informāciju) un metodiku attiecībā uz koku 

stādījumu izvērtēšanu1. 

Koku stādījumu vērtējuma mērķis: izvērtēt koku stādījumus lokāplānojuma teritorijā, identificējot 

izteiksmīgākos (ainaviski vērtīgākos) koku stādījumus, kuri varētu būt saglabājami kā nozīmīga 

kultūrvēsturiska publiskās ārtelpas un pagalmu apstādījumu sistēmas vērtība pilsētvides ainaviskās kvalitātes 

nodrošināšanai un vietējās savdabības saglabāšanai; konstatēt valsts vai vietējas nozīmes dižkokus vai 

potenciālos dižkokus teritorijā. 

Nozīmīgākie normatīvie akti. Valsts nozīmes vietējo un svešzemju sugu dižkoku aizsardzības un 

uzturēšanas kārtību nosaka MK 2010. gada 16. marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, vietējas nozīmes vietējo un svešzemju sugu dižkoku 

aizsardzības un uzturēšanas kārtību nosaka RD 2005. gada 10. marta saistošie noteikumi Nr.94 „Rīgas 

pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi”.  

Vispārīgs pētāmās teritorijas raksturojums. Teritorija atrodas starp Pulkveža Brieža ielu, Ganību dambi, 

dzelzceļa trasi, Duntes ielu, Skanstes ielu, Vesetas ielu un tās turpinājumu, Emiļa Melngaiļa ielu un Hanzas 

ielu, ietverot attiecīgo ielu posmu teritorijas.  

Teritorijas izmantošanas un īpašumu struktūra ir izteikti neviendabīga. Kopumā teritorijā apbūvēto un 

neapbūvēto zemju īpatsvars ir salīdzinoši līdzīgs, tomēr teritoriāli apbūvētas teritorijas koncentrētas vairāk 

starp Skanstes un Vesetas ielu, savukārt brīvās no apbūves teritorijas pārsvarā atrodas starp Skanstes ielu un 

dzelzceļu. Lokālplānojuma teritorijā dominē komercapbūves, satiksmes infrastruktūras, sabiedriskas nozīmes 

objektu un ražošanas apbūve, teritorijas mājokļiem ir samērā maz pārstāvētas. 

Publiskās ārtelpas un apstādījumu sistēma Skanstes apkaimē ir neattīstīta. Ielu tīkls, kas veido publisko 

teritoriju karkasu, ir tikai daļēji izveidots. Apkaimes teritorijā nav parku vai citu publiski pieejamu 

labiekārtotu, dažādām atpūtas aktivitātēm izveidotu teritoriju. Izņēmums ir skvērs 0,2 ha platībā (Hanzas un 

Strēlnieku ielu krustojuma apkārtnē), ko saskaņā ar RVC AZ teritorijas plānojumu paredzēts attīstīt kā 

Latvijas Ugunsdzēsības muzeja priekšlaukumu. 

Fragmentāri stādījumi atrodas pie atsevišķām ēkām. Kā izņēmums atzīmējama Hanzas vidusskola teritorija, 

kur ir bagātīgi un izteiksmīgi kokaugu stādījumi visā skolas teritorijā.  

Jauni apstādījumi Skanstes apkaimes teritorijā pamatā ierīkoti saistībā ar jaunajiem attīstības projektiem, 

piemēram, DnB NORD bankas biroja ēkai, bijušai Latvijas Krājbankas ēkai, Rietumu Capital Centre ēkai, 

Olimpiskajam centram un daudzdzīvokļu mājai „Skanstes virsotnes” (labiekārtota teritorija 2.stāva līmenī ir 

pieejama tikai ierobežotai sabiedrības daļai (māju iedzīvotājiem)). 

Skanstes apkaimē ir samērā daudz vietu, kuras pēdējo gadu laikā aizaugušas ar pioniersugām, tajās dominē 

pašsējas rezultātā veidojusies zaļā struktūra, gan tādēļ, ka apbūvēto un neapbūvēto zemju īpatsvars ir 

salīdzinoši līdzīgs, gan tādēļ, ka teritorijā atrodas industriāla rakstura teritorijas (paralēli Pulkveža Brieža 

ielai un Ganību dambim). Atsevišķi atzīmējamas ir daļēji saglabājušās ģimenes dārziņu teritorijas, kas 

pārsvarā ir vizuāli degradētas. Tajās dominē augļu koku stādījumi. 

 

                                                 
1 Koku fiziskā stāvokļa un vitalitātes noteikšanai pamatā izmantoti SIA „Labie koki" izstrādātā koku vērtēšanas metode un kritēriji. 
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Teritorijas pašreizējās situācija ( fotofiksācijas) – stādījumi pie esošajiem un jaunajiem attīstības objektiem  
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Teritorijas pašreizējās situācija ( fotofiksācijas) – zaļā struktūra vietās, kur nav veidotu apstādījumu. 

  

  

  

Apsekojuma gaita. Koki stādījumi numurēti pēc vienotas sistēmas, numerācija atspoguļota tabulās. Veikts 

kokaugu raksturojums, nosakot koku sortimentu, skaitu, vitalitāti (vērtējums veikts pēc 5 baļļu sistēmas ((V1 

– jauns koks, vainags strauji aug uz augšu; V2 – koks aug gan uz augšu, gan platumā, sasniedzis 

reproduktīvo vecumu; V3 – koks sasniedzis savus maksimālos izmērus, minimāls jaunais pieaugums; V4 – 

koks noveco; V5 – koks bez dzīvības pazīmēm)), kokaugu vainaga stāvokli (dabisks labi kopts/nekopts 

vainags, veidots kopts/nekopts vainags) un kokaugu ainaviskuma vērtējumu (ļoti labs, labs, labs/vidējs, 

vidējs, vidējs/mazs, mazs, nav). 

„Koku stādījumu vispārīgs vērtējums” saturs nav visaptverošs, tajā fiksēts koku stādījumu stāvoklis uzsvaru 

liekot uz esošo publisko vai daļēji publisko stādījumu kokaugu sortimenta ainavisko vērtību un stāvokļa 

raksturojumu. Pamatā vērtēti ielu stādījumi un stādījumi pie atsevišķiem objektiem. Raksturotas ainaviski 

nozīmīgākās koku grupas, rindas un brīvstāvoši koki. 
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Kokaugu stādījumi Nr.1 Hanzas un strēlnieku ielas skvērs2 (regulārs trīsstūrveida skvērs). 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

  

Kokaugu stādījumu veids: Koku grupas. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments -  

skaits; vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Bērzi (Betula sp.) – 4; V3; dabisks labi kopts vainags. 

Egles (Picea sp.) – 5; V3; dabisks nekopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Vidējs. 

Piezīmes: 3 Egles (Picea sp.) sliktā stāvoklī – neregulārs vainags, sausi zari. 

Skvēra stādījumus papildina liepu (Tilia sp.) rindas gar Hanzas un 

Strēlnieku ielu, izdalītas atsevišķi. 

Koku stādījumus skvērā papildina fragmentāri krūmu stādījumi un 

liela ziemciešu stādījumu dobe skvēra centrā. 

Kokaugu stādījumi Nr.2  Hanzas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

attēlā pa kreisi. 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 6; V2; dabisks labi kopts vainags.  

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: Telpiski saistīta ar Hanzas un Strēlnieku ielas skvēra stādījumiem. 

  

                                                 
2 Esoša apstādījumu teritorija, atbilstoši RVC AZ teritorijas plānojumam attīstāma kā Latvijas Ugunsdzēsības muzeja priekšlaukums. 

Skvēra platība 0,2 ha. 
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Kokaugu stādījumi Nr.3 Hanzas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

attēlā fona stādījumi. 

  

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 8; V2; dabisks labi kopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: Telpiski saistīta ar Hanzas un Strēlnieku ielas skvēra stādījumiem. 

Kokaugu stādījumi Nr.4 Hanzas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku grupa. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Bērzi (Betula sp.) – 11; V3; dabisks vainags. 

Ābele (Malus sp.) – 1; V3; veidots nekopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: Jaunākie koki ir daļēji noēnoti un ir sliktākā stāvoklī (ir sausi 

zari). Ābele (Malus sp.) neiederas kopējā grupā. 

Kokaugu stādījumi Nr.5 Hanzas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

Liepas (Tilia sp.) – 5; V3; veidots kopts vainags. 
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skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 
Osis (Fraxinus sp.) – 1; V3; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: Rindu stādījumā koku vienādumam jāizpaužas to vienādā izskatā. 

Osis atrodas rindas sākumā līdz ar to īpaši neietekmē rindu 

stādījumu.  

Kokaugu stādījumi Nr.6 Hanzas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 17; V3; veidots kopts vainags. 

Liepas (Tilia sp.) – 3; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: Rindas stādījumā izveidojies pārrāvums, jo koki nav viena 

vecuma un izmēra. (Stādījumi redzami arī priekšplānā 

fotofiksācijā pie kokaugu stādījumiem Nr.9.) 

Kokaugu stādījumi Nr.7 Hanzas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 5; V1; veidots kopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs/vidējs. 
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Piezīmes: Rindai ir pārrāvums. 

Kokaugu stādījumi Nr.8 Hanzas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 6; V2; veidots kopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.9 Hanzas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

attēlā fona stādījumi. 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 3; V3; veidots kopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.10 Hanzas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 14; V3; veidots kopts vainags. 

Liepa (Tilia sp.) – 1; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: Apsekojot stādījumus, konstatēts, ka 1 kokam ir bīstami bojājumi. 

Nereti no šādiem ievainojumiem sākas trupes, vēži un citas 

stumbra slimības, kas noved pie koka bojāejas. 
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Kokaugu stādījumi Nr.11 Hanzas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

  

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 3; V3; veidots kopts vainags. 

Liepas (Tilia sp.) – 6; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: Apsekojot stādījumus, konstatēts, ka 1 kokam ir bīstami bojājumi. 

Telpiski rindas stādījums neuztveras kā viens elements, jo koki 

nav viena vecuma un izmēra. 

Kokaugu stādījumi Nr.12 Ganību dambis 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

Ganību dambis 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Zirgkastaņas (Aesculus sp.) – 14; V3; dabisks vainags. 

Zirgkastaņa (Aesculus sp.) – 1; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: Rindas stādījumā izveidojies pārrāvums, jo koki nav viena 

vecuma un izmēra. 

Kokaugu stādījumi Nr.13 Ganību dambis 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

Zirgkastaņas (Aesculus sp.) – 6; V3; dabisks vainags. 
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skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 
Liepas (Tilia sp.) – 3; V3; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: Apsekojot stādījumus, konstatēts, ka 1 kokam ir izteikti bojājumi. 

Rindas stādījumā izveidojies pārrāvums. 

Kokaugu stādījumi Nr.14 Ganību dambis 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Zirgkastaņas (Aesculus sp.) – 5; V3; dabisks vainags. 

Zirgkastaņas (Aesculus sp.) – 10; V2; dabisks vainags. 

Zirgkastaņas (Aesculus sp.) – 10; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: Rindas stādījums nav viendabīgs, jo koki nav viena vecuma un 

izmēra. 

Kokaugu stādījumi Nr.15 Ganību dambis 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 7; V3; dabisks vainags. 

Liepas (Tilia sp.) – 5; V2; dabisks vainags. 

Zirgkastaņas (Aesculus sp.) – 2; V2; dabisks vainags. 

Bērzs (Betula sp.) – 1; V3; dabisks vainags. 
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Ošlapu kļavas (Acer negundo) – 3; V2; dabisks vainags. 

Ābele (Malus sp.) – 1; V4; dabisks vainags. 

Pīlādzis (Sorbus sp.) – 1; V4; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Vidējs. 

Piezīmes: Apsekojot stādījumus, konstatēts, ka 2 kokam ir izteikti bojājumi. 

Rindas stādījums nav viendabīgs, jo koki nav viena vecuma, 

izmēra un sugas; rindai ir pārrāvumi. 

Kokaugu stādījumi Nr.16 Ganību dambis 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 6; V2; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.17 Ganību dambis 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 50; V4; veidots nekopts vainags. 

Liepas (Tilia sp.) – 6; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: Pārāk lieli koki šādā attālumā, nepieciešama intensīvāka vainagu 

apgriešana un veidošana. 

Kokaugu stādījumi Nr.18 Ganību dambis 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

Liepas (Tilia sp.) – 21; V4; veidots nekopts vainags. 
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stāvoklis): 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: Pārāk lieli koki šādā attālumā, nepieciešama intensīvāka vainagu 

apgriešana un veidošana. 

Kokaugu stādījumi Nr.19 Ganību dambis 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 20; V3; veidots nekopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: Nepieciešama intensīvāka vainagu apgriešana un veidošana. 
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Kokaugu stādījumi Nr.20 Ganību dambis 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 17; V3; veidots nekopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.21 Ganību dambis 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 3; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.22 Ganību dambis 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 3; V2; veidots kopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.23 Ganību dambis 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums Liepas (Tilia sp.) – 9; V2; veidots kopts vainags. 
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un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.24 Kultūrvēsturiski autentiska pilsētvides teritorija 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

   

  

Kokaugu stādījumu veids: Nozīmīgākie, teritorijas apstādījumus raksturojošie koku stādījumi 

- soliteri (brīvstāvoši koki) un grupas. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepa (Tilia sp.) – 1; V3; dabisks vainags. 

Vītols (Salix sp.) – 1; V3; dabisks vainags. 

Papele (Populus sp.) – 1; V3; dabisks vainags. 

Zirgkastaņas (Aesculus sp.) – 2; V2; dabisks vainags. 

Egle (Picea sp.) – 1; V3; dabisks vainags. 

Bērzs (Betula sp.) – 1; V3; dabisks vainags. 

Tūjas (Thuja sp.) – 3; V2; dabisks vainags. 

Vilkābele (Crataegus sp.) – 1; V3; dabisks vainags. 
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Ozoli (Qercus sp.) – 5; V2; dabisks vainags. 

Osis (Fraxinus sp.) – 1; V3; dabisks vainags. 

Pīlādzis (Sorbus sp.) – 1; V3; dabisks vainags. 

Robīnijas (Robinia sp.) – 5; V3; dabisks vainags. 

Ābeles (Malus sp.); Bumbieres (Pyrus sp.); Ķirši (Cerasus sp.); 

u.c. augļu koki V2-V4; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: Stādījumu no apbūves uz ielas pusi praktiski nav, vai tie ir stipri 

noēnoti no ielas rindu stādījumiem. Jaunveidoti, atšķirīgi 

stādījumi izveidoti pie objekta adresē: G.Dambis10a. Stādījumi 

lielākajā daļā kopti minimāli. 

Kokaugu stādījumi Nr.25 Kultūrvēsturiski autentiska pilsētvides teritorija 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 8; V2; veidots kopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.26 E.Melngaiļa iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rindas.  

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

Liepas (Tilia sp.) – 16; V2; veidots kopts vainags. 
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stāvoklis): 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Vidējs (var būt mainīgs). 

Piezīmes: Ļoti intensīvi veidots vainags – lapotnes praktiski nav. 

Kokaugu stādījumi Nr.27 E.Melngaiļa iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 7; V2; veidots kopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.28 Vesetas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda.  

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 6; V3; veidots kopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: 

 

 

- 
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Kokaugu stādījumi Nr.29 Hanzas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 22; V2; veidots kopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.30 Hanzas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 8; V2; veidots kopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.31 Hanzas iela/ Strēlnieku iela 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 17; V2; veidots kopts vainags. 
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Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.32 E.Melngaiļa iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 24; V2; veidots kopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.33 Vesetas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 
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Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Zirgkastaņas (Aesculus sp.) – 6; V2; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.34 Vesetas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Zirgkastaņa (Aesculus sp.) – 17; V3; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.35 Sporta iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - Sporta iela 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 6; V2; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.36 Sporta iela/ Lapeņu iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda (jaukta). 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 13; V2; dabisks vainags. 

Zirgkastaņas (Aesculus sp.) – 2; V2; dabisks vainags. 

Kļavas (Acer sp.) – 2; V2; dabisks vainags. 

Ozols (Qercus sp.) – 1; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: - 
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Kokaugu stādījumi Nr.37 Skanstes iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda.  

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 17; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.38 Sporta iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda.  

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 8; V2; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.39 Grostonas iela 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda.  

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 12; V2; dabisks vainags. 
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Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumi Nr.40 Grostonas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 23; V1; dabisks vainags. 

Egles (Picea sp.) – 4; V2; dabisks vainags. 

Kļava (Acer sp.) – 1; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: Neviendabīga rinda ar pārrāvumiem. 

Kokaugu stādījumi Nr.41 Grostonas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 
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Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Baltalksnis (Alnus sp.) – 9; V2; dabisks vainags. 

Baltalksnis (Alnus sp.) – 3; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.42 Grostonas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 17; V2; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.43 Mālpils iela 

Kokaugu stādījumu veids: Koku grupa.  

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 17; V1; dabisks vainags. 

Papeles (Populus sp.) – 11; V3; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 
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Kokaugu stādījumi Nr.44 Mālpils iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 23; V2; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.45 Vesetas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 8; V2; veidots kopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.46 Vesetas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums Liepa (Tilia sp.) – 1; V3; dabisks vainags. 
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un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepa (Tilia sp.) – 7; V2; dabisks vainags. 

Liepa (Tilia sp.) – 10; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.47 Vesetas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 20; V3; veidots vainags (nozāģēti apakšējie 

zari). 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.48 Mālpils iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 
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Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 9; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.49 pie Laktas ielas 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 9; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.50 pie Duntes ielas 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rindas.  

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 20; V2; veidots kopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.51 Duntes iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

Liepas (Tilia sp.) – 4; V2; veidots kopts vainags. 
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skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.52 Duntes iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepa (Tilia sp.) – 1; V2; veidots kopts vainags. 

Ozoli (Qercus sp.) – 2; V2; dabisks vainags. 

 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.53 Duntes iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 4; V3; veidots kopts vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.54 Skanstes iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Zirgkastaņas (Aesculus sp.) – 11; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.55 Zirņu iela 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda.  

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Ošlapu kļavas (Acer negundo) – 6; V2; dabisks vainags. 

Vītoli (Salix sp.) – 6; V2; dabisks vainags. 
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Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumi Nr.56 Zirņu iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Vītoli (Salix sp.) – 15; V2; dabisks vainags. 

 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.57 Grostonas iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda.  
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Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 20; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.58 J.Dikmaņa iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 17; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.59 J.Dikmaņa iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 6; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.60 Skanstes iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 7; V1; dabisks vainags. 
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Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.61 Skanstes iela 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu veids: Koku rinda. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 3; V1; dabisks vainags. 

Ozoli (Qercus sp.) – 7; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.62 Skanstes iela 

Kokaugu stādījumu veids: Koku grupa. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Bērzi (Betula sp.) – 24; V3; dabisks labi kopts vainags. 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: 

 

 

 

- 
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Kokaugu stādījumi Nr.63 Skanstes iela 

Kokaugu stādījumu veids: Koku grupa. 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: 

 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Zirgkastaņas (Aesculus sp.) – 4; V1; dabisks vainags. 

Egles (Picea sp.) – 8; V3; dabisks vainags. 

Priede (Pinus sp.) – 2; V1; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 

Kokaugu stādījumi Nr.64 Hanzas vsk. 

Kokaugu stādījumu fotofiksācijas: - 

Kokaugu stādījumu veids: Koku grupa. 

Kokaugu stādījumu raksturojums 

un vērtējums (koku sortiments, 

skaits, vitalitātes vērtējums; vainaga 

stāvoklis): 

Liepas (Tilia sp.) – 6; V3; dabisks vainags. 

Kokaugu stādījumu ainaviskuma 

vērtējums: 

Ļoti labs. 

Piezīmes: - 
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Novērtējuma kopsavilkums. 

Veicot Skanstes apkaimes koku vērtējumu, tika konstatēts, ka apstādījumos dominējošā koku suga ir liepas ( 

Tilia sp.), pārējās izplatītākās sugas ir zirgkastaņas (Aesculus sp.), bērzi (Betula sp.) un kļavas (Acer sp.). 

Atsevišķās teritorijās sastopami arī skuju koki starp tiem izplatītākā koku suga ir  egle (Picea sp.). Jāņem 

vērā, ka ielu apstādījumos ir mazāk sugu daudzveidība nekā parkos un dārzos.  

Veicot koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka vecākie koki varētu būt stādīti ap pagājušā gadsimta sākumu, 

šo koku vecums sasniedz 100 un vairāk gadus. Jaunāki kokaugu stādījumi veidoti iepriekšējā stādīšanas 

sezonā, to augums atkarīgs no stādāmā materiāla izmēriem un vidēji sasniedz 3- 5 m. 

Apsekotajā teritorijā, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 264 un saskaņā ar Rīgas domes saistošiem 

noteikumiem Nr.94, valsts vai vietējas nozīmes dižkoki vai potencionālie dižkoki nav konstatēti. Teritorijā 

nav konstatētas arī dendroloģiskās vērtības vai dendroloģiski retumi. 

Apsekojot teritoriju fiksēti atsevišķi vērtīgākie brīvstāvošie koki - Ozoli (Qercus sp.), kurus būtu jāsaglabā, 

koki konstatēti piecās vietās. 

Teritorijas pašreizējās situācija ( fotofiksācijas) – vērtīgākie brīvstāvošie koki (lieli ozoli (Qercus sp.)) 

  

Kopumā jāsecina, ka lielākai daļai koku vainagi ir kopti, nav daudz sausu zaru. Apsekojot tika konstatēti arī 

atsevišķi koki bez dzīvības pazīmēm un koki, kuriem ir bojājumi un, kuriem nepieciešama steidzama vainaga 

kopšana. 

Gan ielu telpā, gan pārējā teritorijā dominējošie ir rindu stādījumi. Ielu kokiem jāatbilst īpašām prasībām - 

tie nedrīkst būt pārāk lieli. Rindas stādījumā kokiem jāaug vienādi strauji, kokiem būt jābūt vienādā izskatā, 

ja nav īpaši iecerēts veidot dažādu sugu neviendabīgu, brīvu rindu stādījumus. Pozitīvi, ka jaunajos 

stādījumos ir piemeklētas šķirnes, kuru īpašības relatīvi nemainīgos vietas apstākļos ir konstantas, 

iepriekšzināmas un piemērotas vietas apstākļiem (neliels augums, dabīgi blīvs izteiksmīgs vainags). Šiem 

kokiem pieaugot, nebūs nepieciešama vainaga regulāra intensīva veidošana. Daļa veco koku ir sasniegusi 

pārāk ievērojamus izmērus un gan nepareizas kopšanas rezultātā, gan iepriekš minēto apstākļu dēļ, ir 

ieguvuši neestētiskas vainagu formas un prasa regulāru vainaga veidošanu un kopšanu. Rindu stādījumos 

vērojami arī pārrāvumi, jo tikusi bojāta koku sakņu sistēma vai stumbrs, koks ir deformēts vai gājis bojā un 

nozāģēts. 

Rīcības ieteikumi  

Ņemot vērā iecerēto Skanstes apkaimes teritorijas attīstību, koku saglabāšanai un aizsardzībai jāseko līdzi 

labiekārtošanas darbu laikā, veicot detalizētāku koku inventarizāciju un novērtējumu atsevišķu teritoriju 

labiekārtojuma projektu ietvaros.  

Īpaši aizsargājami ir saglabājamo koku stumbri un saknes, kokiem pēc nepieciešamības labiekārtojuma 

ierīkošanas laikā jāveic sakopšanas darbi. Svarīgi sekot līdzi, lai netiek būtiski izmainīti koku augšanas 

apstākļi, kas var novest pie koku bojā ejas – nepieciešams aizsardzības pasākumu monitorings (uzraudzība).  

 

 

 


