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Rīgas pilsētas būvvaldes 

ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru 

koku ciršanai 

 
03.12.2015. Nr. BV-15-564-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: Fiziska persona. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Brīvības ielā 124 (28. grupa, 6. grunts), pie 

Brīvības ielas 126A. 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 10.11.2015. – 24.11.2015. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 05.10.2015. lēmumu Nr. 40, 1.2.12. §. 

Koku ciršanas mērķis: „Darbnīcas pārbūve par daudzfunkcionālu ēku ar dzīvokļiem 2. 

un 3. stāvos”. 

 

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 Liepa 29, 32, 33 3 Centra apkaime Mazvērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 9 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 9 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 9 

 atbalsta: 
 atbalstu koku ciršanas ieceri, jo tie aug pārāk tuvu ēkai; 

 es atbalstu koku ciršanas ieceri, tāpēc ka ne pārāk spēcīgi ietekmē pilsētas 

izskatu; 

 koku ciršanas ieceri atbalstu, gribu, lai rajons tiktu atjaunināts; 

 es atbalstu šo koku ciršanas ieceri, jo šie koki negatīvi ietekmē apkārtējo 

māju stāvokli un koku izciršana neietekmēs pilsētas izskatu, būs tikai labāk, 

vairāk gaismas mājās; 
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 2 

 šobrīd teritorija ir nekopta, nerada patīkamu apkārtējo vidi, vēlos, lai šī vieta 

ir sakārtota un atbrīvota. 

 daļēji atbalsta: 
 cik koki būs nocirsti tik ir jāiestāda. 

1 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
9 

 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 9 

 pozitīvi ietekmēs: 
 ieceres realizācija pozitīvi ietekmēs vides kultūrvēsturisko, ainavisko un 

ekoloģisko vērtību; 

 projekts paredz teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu; 

 manuprāt šie koki nenes vēsturisko, ainavisko un ekoloģisko vērtību jo Rīgā 

ir pietiekami daudz koku kas rāda, ka mums ar ekoloģiju ir viss labi; 

 ainaviski vide kļūs sakoptāka. Man liekas, ka ekoloģisko vērtību tas 

neietekmēs, ja pēc veco koku ciršanas tiks iestādīti jauni koki, uzlabojot 

ainavu Brīvības ielā. 
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 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs  

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 
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