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Rīgas pilsētas būvvaldes 

ziņojums par sabiedriskās apspriešanas procedūru 

koku ciršanai 
 

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, reģ. 

Nr.90009029104, kontaktpersona – R.Vietriņš, tālr. 25450202. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr., apkaime Rīga, Hospitāļu iela 55 (17.grupa, 

67.grunts), Brasa. 

 Sabiedriskās apspriešanas norises laiks: no 24.11.2010. līdz 07.12.2010. 

Sabiedriskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas (turpmāk - Komisijas) 15.11.2010. lēmumu (protokols Nr.26 1.3.1.§). 

Koku ciršanas mērķis: Ēku rekonstrukcija par neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienesta vadības un dispečeru centru. 

Plānoto cērtamo koku apraksts: 

 
N. 

p.k. 

Koka sugas 

grupa 

Koka 

suga 

Koka 

diametrs 

Koku 

skaits 

Koka 

atrašanās 

vieta 

Koka 

dekoratīvā 

vērtība 
1. A parastais osis 35 1 Brasa mazvērtīgs 

2. A liepa 15; 15 2 Brasa mazvērtīgs 

3. A parastā zirgkastaņa 30; 40 2 Brasa mazvērtīgs 

4. B kļava 10; 45 2 Brasa mazvērtīgs 

5. B parastā vīksna 15; 35 2 Brasa mazvērtīgs 

6. B parastā goba 10 - 40 11 Brasa mazvērtīgs 

7. B āra bērzs 45 1 Brasa nevērtīgs 

8. C Kanādas papele 10 - 120 13 Brasa nevērtīgs 

9. C ošlapu kļava 20 - 60 5 Brasa nevērtīgs 

10. C ābele 10 - 35 23 Brasa mazvērtīgs 

 

Sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules/ Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 4 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 4 

 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 



 2 

  atbalsta 
pamatojums: 

- 

  daļēji atbalsta 
pamatojums: 

- 

  noraida 
pamatojums:  

1) Ir iespējams projektēt ēku (kompleksu) tā, lai nebūtu jācērt koki. 

1 

  cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 3 

  atbalsta 
pamatojums: 

1 

  daļēji atbalsta 
pamatojums: 

- 

  noraida 
pamatojums:  

1) Ēku rekonstrukciju var veikt, saglabājot vismaz lielāko daļu 

teritorijā augošo koku; 

2) Rīgā un tās apkārtnē jau iepriekš ir izcirsti ļoti daudz koku, parku 

un mežu; 

3) Nav nepieciešams izcirst tik lielu daudzumu koku. 

2 

  cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas 

ietekmi uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko 

vērtību 

 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 

  pozitīvi ietekmēs 
pamatojums: 

- 

  negatīvi ietekmēs 
pamatojums: 

1) Rīgas centrā un citās vietās, kur ir daudz transporta līdzekļu, ir 

jāatstāj zaļā zona, lai varētu attīrīt gaisu. 

1 

  neietekmēs 
pamatojums:  

- 

  cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 3 

  pozitīvi ietekmēs 
pamatojums: 

1 

  negatīvi ietekmēs 
pamatojums: 

1) Samazināsies zaļās zonas platība, K.Valdemāra ielas apkārtnē jau 

tagad ir problēmas ar radušos vides piesārņojumu. 

2 

  neietekmēs 
pamatojums: 

- 

 cits viedoklis: - 

 

06.12.2010. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rīgā, Rūpniecības ielā 21 plkst. 17:30 

notika objekta „Ēku rekonstrukcija par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 

vadības un dispečeru centru Rīgā, Hospitāļu ielā 55” realizācijas ietvaros paredzētās 



 3 

koku ciršanas sabiedriskās apspriešanas sanāksme (tikšanās ar iedzīvotājiem), uz kuru 

neieradās neviens iedzīvotājs. 

 

Izvērtējot sabiedriskās apspriešanas rezultātus, kā arī ņemot vērā speciālistu 

(dendrologu) viedokli, Būvvalde iesaka Komisijai pieņemt lēmumu atļaut cirst kokus 

Rīgā, Hospitāļu ielā 55 (17.grupa, 67.grunts). 

 

 

Vadītājs 

p.i. 

A.Cinis 

I.Vircavs 

 

 

 
Buliņa 67012976 

 


