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Informācija par publisko apspriešanu: 
• Ierosinātājs: Rīgas domes MājokĜu un vides departamenta Kapsētu pārvalde. 
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīga, Aizsaules iela 1A (90.grupa, 2000.grunts). 
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 06.03.2013. – 19.03.2013. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 
komisijas (turpmāk – Komisija) 25.02.2013. lēmumu Nr.9 1.5.4.§. 
Koku ciršanas mērėis: „Teritorijas kopšana”. 
 
Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 
p.k. 

Koka sugas 
koeficients 

Koka 
suga 

Koka 
diametrs 

cm 

Koku 
skaits 

Koka 
atrašanās 

vieta 

Koka 
dekoratīvā 

vērt ība 
1. 1 bērzs 16-62 44 Mežaparks mazvērtīgs 

 
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. SaĦemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 
 1.1.aptaujas lapas 20 
 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokĜi par koka/-u ciršanas ieceri : 20 
 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  9 
 • Atbalsta 

pamatojums:  
Veco koku saknes apdraud cilvēku drošību, kā arī bojā kapavietas un 
pieminekĜi; 
Daudzi koki ir Ĝoti veci, tos vajadzētu novākt un iestādīt jaunus, jo 
pusnokaltuši koki pievilcīgu skatu nerada. 

9 

 • daĜēji atbalsta - 
 • noraida - 
 • cits viedoklis - 
 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 11 
 • atbalsta 

pamatojums:  
11 



 2

Alejā augošie koki stādīti pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, 
šobrīd tie sasnieguši savu bioloăisko vecumu. Vairākus kokus bojā 
trupe, tiem vērojami lūzuši un kaltuši zari. Atsevišėi koki alejā 
izkrituši vējgāzēs vai lūzuši iepriekšējā periodā. 
Jāsaglabā arhitekta ideja un iecere nomainot stādījumus pret 
jauniem kokiem. 

 • daĜēji atbalsta  - 
 • noraida - 
 • cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokĜi par koku ciršanas ieceres realizācijas 
ietekmi uz apkārt ējo māju vides ainavisko un ekoloăisko 
vērt ību 

20 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  9 
 • pozitīvi ietekmēs 

pamatojums:  
Atsvaidzinās kopējo izskatu. 

9 

 • negatīvi ietekmēs - 
 • neietekmēs - 
 • cits viedoklis - 
 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 11 
 • pozitīvi ietekmēs 

pamatojums:  
Tiks saglabāta arhitekta ideja un alejas funkcionāli ainaviskā 
nozīme; 
Sakopta vide liecina par sabiedrības intelektu. 

11 

 • negatīvi ietekmēs - 
 • neietekmēs - 
 • cits viedoklis - 

 
Izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus, Rīgas pilsētas būvvalde iesaka 

Komisijai pieĦemt lēmumu atĜaut cirst kokus Rīgā, Aizsaules ielā 1A (90.grupa, 
2000.grunts). 

 
 

Vadītājs I.Vircavs 
 
 
Paškevica 67012976 
 


