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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: SIA “EKE-Latvia”. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 

9009. grunts), Akāciju ielā bez numura (93. grupa, .2142. grunts), Rostokas ielas 

sarkanajās līnijās (93. grupa, 212. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 12.04.2016. – 25.04.2016. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 14.03.2016. lēmumu Nr. 11, 1.2.7. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Akāciju ielas posma izbūves projekts”. 

 

Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 

p.k. 

Koka sugas 

koeficients 

Koka 

suga 

Koka 

diametrs cm 

Koku 

skaits 

Koka 

atrašanās 

vieta 

Koka 

dekoratīvā 

vērtība 

1. 2 Melnalksnis 

18 (celma caurmērs 

25 cm) – 44, 34/30, 

34/15, 56/33/38/16, 

33/33/49, 38/39, 47/35, 

32/29, 37/24, 55/37/46, 

30/14, 22/22, 30/18 

28 

Dzirciema 

apkaime 

Vērtīgs 

2. 0,8 Apse 25, 29 2 Mazvērtīga 

3. 1 Ieva 

14 (celma caurmērs 

25 cm), 18/17 (celma 

caurmērs 30 cm) 

2 Mazvērtīga 

4. 1 Bērzs 39 1 Vērtīgs 

5. 0,8 Vītols 55 1 Mazvērtīgs 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas - 

 1.2.iesniegumi - 

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

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 



 2 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 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 - 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem - 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 
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