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Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: Latvijas Ārstu biedrība. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Skolas ielā 3 (20. grupa, 126. grunts). 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 22.12.2020. – 08.01.2021. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 26.10.2020. lēmumu Nr.44, 1.3.18. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Teritorijas kopšana”. 

 

Plānoto cērtamo koku apraksts 
N. 

p.k. 
Koka suga 

Koka 

diametrs, cm 

Koku 

skaits 

Koka 

dekoratīvā vērtība 

1. Bērzs 20 1 Vērtīgs 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 4 

 1.2.iesniegumi 2 (KAVIS 

uzdevums) 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 6 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
• Bērzs atkārtoti šajā vietā tika iestādīts 2010. gada 4. maijā, atzīmējot LR 

neatkarības deklarācijas 20. gadadienu. Pirms tam tajā vietā auga nama 

īpašnieka un arhitekta Augusta Reinberga stādītais bērzs; 

• bērzs ir stādīts 2010. gada 4. maijā, atzīmējot Latvijas neatkarības 

deklarācijas 20 gadadienu, to darīja toreizējā Latvijas Ārstu biedrības valde 

kopā ar toreizējo Veselības ministru Didzi Gavaru. Pirms tam šajā vietā 

atradās bērzs (celms vēl ir palicis), ko bija stādījis mājas kādreizējais 

īpašnieks un arhitekts Augusts Reinbergs. kurš arī paredzēja šajā vietā 

bērzu! Bērzam būt! Par zaļu Rīgu; 

• nav pietiekama pamatojuma par koka nociršanas nepieciešamību; 

• pirmkārt, šāds koks biedrības pagalmā jau pats par sevi ir vērtība. Tā vietā, 

lai skatītos un mašīnu stāvlaukumu, ir iespēja skatīties uz dzīvību, dārzu, 

gadalaikiem, kas mainās cauri koka dzīvības norisēm - lapu krāsas rudenī, 

pirmie pumpuri pavasarī, pilnbrieds vasarā un pagalms kā zaļā oāze arvien 

pieaugošajās karstajās vasarās. Otrkārt, bērzam ir kultūrvēsturiska loma. 
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Kopš 1939. gada šī ēka bija Rīgas pilsētas bibliotēka, kurā tika pārvietota 

Jāņa Misiņa bibliotēka. Jānis Misiņš bija izcils latviešu bibliotekārs, kas 

visu savu mūžu veltīja latviešu grāmatniecībai un viņa vākums vēl joprojām 

ir Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas pamats. Līdz savai nāvei 1945. gadā 

viņš nāca uz bibliotēku un sēdēja zem šī bērza, tādēļ bērzs bija iesaukts par 

Misiņa bērzu. Es kategoriski iebilstu pret bērza nociršanu Skolas ielā 3, par 

ko ierosināta publiskā apspriešana. Šis bērzs ir stādīts 2010. gada 4. maijā, 

atzīmējot Latvijas neatkarības deklarācijas 20 gadadienu, to darīja 

toreizējā Latvijas Ārstu biedrības valde kopā ar toreizējo Veselības ministru 

Didzi Gavaru. Pirms tam šajā vietā atradās bērzs (celms vēl ir palicis), ko 

bija stādījis mājas kādreizējais īpašnieks un arhitekts Augusts Reinbergs. 

Augusts Reinbergs ir viens no izcilākajiem latviešu – baltvācu arhitektiem, 

Rīgas Polittehnikuma profesors, Rīgā uzbūvējis arī Valsts bankas ēku un 

Nacionālo teātri, Strenčos – Psihoneiroloģisko slimnīcu. Kā Krievijas 

impērijas arhitektu savienības priekšsēdis cēlis arī nozīmīgas ēkas 

Pēterburgā, Tallinā (arī valsts bankas ēku) un Maskavā. Ēku Skolas ielā 3 

viņš būvēja savai ģimenei, šajā ēkā atradās arī viņa birojs, kas tolaik kopā 

ar Konstantīna Pēkšēna biroju tika uzskatīts par ietekmīgāko arhitektu 

biroju Baltijā. Ēku projektējot, Augusts Reinbergs bija paredzējis arī dārzu 

ar baseinu un bērzu konkrētajā vietā. Par ēkas vēsturi 1992. gadā man 

iznāca vairākas sarunas ar profesora Reinberga dēlu un mazdēlu, kas 

ieradās Rīgā. Reinbergu ģimene bija emigrējusi 1939. gadā, pārdodot ēku 

Rīgas pilsētai. Kopš 1939. gada šī ēka bija Rīgas pilsētas bibliotēka, kurā 

tika pārvietota Jāņa Misiņa bibliotēka. Jānis Misiņš bija izcils latviešu 

bibliotekārs, kas visu savu mūžu veltīja latviešu grāmatniecībai un viņa 

vākums vēl joprojām ir Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas pamats. Līdz savai 

nāvei 1945. gadā viņš nāca uz bibliotēku un sēdēja zem šī bērza, tādēļ bērzs 

bija iesaukts par Misiņa bērzu. 2010. gadā pēc saskaņojuma ar Rīgas 

pilsētas būvvaldi vecais bērzs tika nozāģēts, jo bija daļēji nokaltis, un viņa 

vietā tika iestādīts tādas pašas pasugas bērzs – dižkoks. Tas tika darīts 

tālab, ka Augusts Reinbergs ēku bija ieplānojis tieši šādu – ar bērzu. Šobrīd 

Latvijas Ārstu biedrību vada Ilze Aizsilniece, kam vēsture un nacionālas 

vērtības ir svešas. Jau ir nocirsta vecā meža plūme, kas gadu desmitiem bija 

ziedējusi pagalmā. Pagalms tiek pārvērsts akmens – betona – asfalta 

laukumā. Ārstu biedrības ēka tiek veidota kā akmens nams akmens laukā. Es 

aicinu atcelt šī bērzu ciršanu. Ir pietiekami daudz iespēju bērza zaru 

augšanu ēkas virzienā arboriski novērst. Protams, esmu gatavs pievērst 

sabiedrības uzmanību vēlmei nozāģēt vienīgo koku šajā Skolas ielas 

kvartāla pusē, pie kam koku ar vēsturi. Esmu gatavs iesaistīt plašāku 

sabiedrību koka aizsardzībai;  

• bērzu atrašanās šajā vietā Latvijas Ārstu biedrības pagalmā ir apvīta ar 

vēsturiskām saknēm. Iesaku konsultēties ar speciālistiem un esošā bērza 

vietā iestādīt citas sugas bērzu. Zemāku, mazāku, kas nebojās māju. Latvijā 

savvaļā aug 4 sugas, bet parkos kādas 10. Kopā bērzu ģintī esot > nekā 

100 sugas. 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
6 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
• Rīgas ainavā šīs bērzs ir kļuvis par kultūrvēsturiskā mantojuma daļu; 

• nocērtot kokus Rīga arvien paliek auksta kā betons; 

• bērzs iestādīts 2010. gada 4. maijā, atzīmējot Latvijas neatkarības 

deklarācijas 20. gadadienu. To izdarīja Latvijas Ārstu biedrības valde kopā 

ar tā laika Veselības ministru Didzi Gavaru. Arī pirms tam šajā vietā 

atradās bērzs, ko iestādīja mājas īpašnieks un arhitekts Augusts Reinbergs. 

Turklāt Augusts Reinbergs ēku bija ieplānojis kopā ar bērzu; 

• koka nociršana tikai pasliktinās psiholoģisko komfortu, ēkas kultūrvēsturisko 

vērtību un ainavu. 

6 

 neietekmēs - 
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 cits viedoklis - 

4. Atsauksmes, kas iesniegtas pēc izsludinātās publiskās 

apspriešanas termiņa beigām 
- 

 

 

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska 

  

 

 

 

Smutova 67012976 

 


