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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: SIA “Rīgas Enerģija”. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 26.04.2016. – 10.05.2016. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 11.04.2016. lēmumu Nr. 15, 1.2.3. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Koģenerācijas stacijas jaunbūve un esošo angāru demontāža 

Rīgā, Vestienas ielā 2”. 

 

Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 

p.k. 

Koka sugas 

koeficients 

Koka 

suga 

Koka 

diametrs cm 

Koku 

skaits 

Koka 

atrašanās 

vieta 

Koka 

dekoratīvā 

vērtība 

1. 0,8 Papele 

11/5, 8/9/11/12, 18/12, 

11 (celma caurmērs 

22 cm) – 102 

9 

Grīziņkalna 

apkaime 

Mazvērtīga 

2. 2 Vilkābele 14/22 1 Mazvērtīga 

3. 0,8 Blīgzna 
15/11/12/12/11/16/14/ 

12 
1 Mazvērtīga 

4. 2 Kļava 
16 (celma caurmērs 

23 cm) 
1 Mazvērtīga 

5. 2 Vīksna 49/9/10 1 Mazvērtīga 

6. 2 Goba 50 1 Vērtīga 

7. 2 Goba 37/20 1 Mazvērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 8 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 8 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 



 2 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 8 

 atbalsta: 
 Daugavas stadiona pusē koki ir bojāti un labāk būtu, ja sakoptu vidi, iestādot 

jaunus kokus un izveidojot pilsētai skatu laukumu no tilta puses. Papeles 

lūdzam noņemt - izraisa problēmas; 

 koki ir ielaisti ar slimībām. Papeles paātrina asmātisko saslimšanu; 

 esošie koki (papeles) - neveselīgi veci koki tikai traucēs, labāk iekārtot 

pilsētas vidi un atbilstošu zaļo zonu. 

4 

 daļēji atbalsta: 
 ja tiek iestādīti koki ap koģenerācijas staciju! 

1 

 noraida: 
 neatbalstu Rīgas zaļās zonas mazināšanu; 

 kategoriski noraidu veselo, lielo un skaisto koku izciršanu. Rīga ir jāsaglabā 

kā viena no zaļākajām pilsētām pasaulē. Koki sniedz emocionālu un fizisku 

labumu ikvienas dzīvas radības eksistencei. Mēs nedrīkstam naudas un 

peļņas dēļ iznīcināt dabu un pasliktināt sabiedrības veselību, labsajūtu, 

dzīves kvalitāti. Sabiedrības vajadzībām ir jāstāv pāri indivīda peļņas kārei. 

Rūpēm par sabiedrības veselību, dzīves kvalitāti ir jāprevalē pret 

infrastruktūras attīstību;  

 koku ciršanu Rīgā vērtēju noraidoši un aicinu vairāk stādīt. 

3 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
8 

 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 8 

 pozitīvi ietekmēs: 
 ainavisko šajā, jo koki slimi & neveseli; 

 pozitīvi ietekmēs kultūrvēsturisko vērtību; 

 uzlabos. 

4 

 negatīvi ietekmēs: 
 tāpēc jāiestāda koki ap visu koģenerācijas staciju; 

 Rīga ir zaļa pilsēta un zaļās zonas mazināšana, t.sk., koku izciršanai ir 

negatīva ietekme īpaši ainaviskā ziņā. 

4 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 
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