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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Augusta Deglava ielas sarkanajās līnijās 

(71. grupa, 98. grunts; 121. grupa, 33. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 25.11.2014. – 08.12.2014. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 10.11.2014. lēmumu Nr. 46, 1.4.7. §. 

Koku ciršanas mērķis: „Teritorijas labiekārtošana”. 

 

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 
Daudzstumbru 

vītols 
20/15/15 1 

Purvciema 

apkaime 

mazvētīgs 

2. 0,8 
Daudzstumbru 

apse 
15-40 14 mazvērtīga 

3. 0,8 Apse 
15 cm (celma 

caurmērs 20 cm) - 50 
285 mazvērtīga 

4. 1 Bērzs 20-50 19 vērtīgs 

5. 1 
Daudzstumbru 

bērzs 
20-40 3 vērtīgs 

6. 0,8 Ošlapu kļava 40 1 mazvērtīga 

7. 0,8 
Daudzstumbru 

ošlapu kļava 
25/25 1 mazvērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 6 

 1.2.iesniegumi - 

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

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  3 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
 koki jāsaglabā, šinī mikrorajonā ir pārāk sablīvētas dzīvojamās mājas- 

3 



 2 

piecas 12stāvu mājas u.c., un vairākas autostāvvietas, koku, zaļās zonas 

nabadzība, katrs koks ir zelta vērtē; 

 es noraidu koku ciršanas ieceri, jo koki ietekmē ekoloģisko vidi, padarot 

gaisu veselīgāku un svaigāku. Dabiski augušie koki noteikti radīs 

estētiskāku, skaistāku ainavu. Kopā ar jauniestādītajiem kociņiem būs 

labs ansamblis. Citādi, ja visus kokus nocirstu, jauniestādītajiem kokiem 

būtu jāaug ilgu laiku, lai parks atgādinātu to, kas tā veidotājiem iecerēts 

jau šogad; 

 uzskatu, ka visi koki jāsaglabā - tie atrodas gar Deglavas ielas malu, 

kalpojot kā labs aizsegs pret auto radīto gaisa piesārņojumu, kā arī 

veicina gaisa kvalitātes uzlabošanu. Turklāt, šajos kokos dzīvo dažādi 

putni (piem., lakstīgalas) - tiks iznīcināta to vide. Kā arī ainaviski šie koki 

ļoti labi iederas pilsētvidē, samazinot industriālo un padomju laiku celtņu 

uzsvaru. Tā kā koki aizņem ļoti mazu platību no kopējās teritorijas, kas 

tiek labiekārtota, uzskatu, ka jārod iespēja šos kokus saglabāt arī 

turpinot darbus. 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 3 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida 3 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas 

ietekmi uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko 

vērtību 

6 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  3 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
 ainava būs – pliks, tuksnešains, augsts kalns, kur vējš dzenās smiltis un 

lietus ūdeņi skries no kalna lejā uz brauktuvēm; 

 kultūrvēsturiskajā ziņā, koki, kas šeit auguši jau ilgu laiku, pirms mēs katrs 

bijām dzimuši, veidoja Rīgas un tās rajona vēsturi. Būtu tikai gudri, ja 

cilvēki apzinātos, kā izskatās pliki nocirsts kalns industriālo māju rajonā 

- ka tas atgādina dzīvei nedraudzīgu vietu, kuru pēc iespējas ātrāk 

jāpamet, lai dzīvotu citur - dabai (un sev) draudzīgā vidē. Ja ainava ir 

jau tā samērā pelēka, tad prasās pēc krāsām - koki par tām parūpēsies 

gan pavasarī, gan vasarā, gan arī rudenī; 

 uzskatu, ka ļoti negatīvi tiks ietekmēta vides ekoloģiskā un ainaviskā 

vērtība. 

3 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 3 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs 2 

 neietekmēs 1 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 

  
Punka 67012976 

 


