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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: SIA “MOON PROPERTIES”. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Dignājas ielā 9 (52. grupa, 48. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 16.05.2016. – 27.05.2016. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 29.03.2016. lēmumu Nr. 13, 1.2.1. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Pašapkalpošanās automazgātava”. 

 

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 Kļava 
18 (celma caurmērs 

23 cm) - 56 
7 

Ziepniekkalna 

apkaime 

Mazvērtīga 

2. 1 Bērzs 
35/32, 39/38/32, 35/32, 

50, 50 
5 Vērtīgs 

3. 2 Priede 
17 (celma caurmērs 

20 cm) 
1 Mazvērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 13 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 13 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 1 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
 turpat blakus jau ir divas automazgātavas, viena Statoilā tieši blakus, otra 

tiek būvēta Ziepniekkalna ielas otrā pusē, pietiekoši liela , ar 3 mazgāšanas 

vietām, lai pietiktu visam rajonam. Uzskatu, ka tieši blakus Dignājas un 

Ziepniekkalna ielas stūrī nav nepieciešama vēl viena automazgātuve. It īpaši 

tik skaita mini parciņa vietā. 

1 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 12 

 atbalsta: 9 



 2 

 pašapkalpošanās automazgātava man kā regulāram autovadītājam, kas 

brauc uz Bausku no Rīgas, būtu tieši pa ceļam! Tieši blakus Statoil 

benzīntankam; 

 Rīgā trūkst pašapkalpošanās automazgātuvju; 

 labāk, lai tā teritorija attīstās, nekā stāv tukša un neapsaimniekota. 

Viennozīmīgi atbalstu; 

 objekta atrašanās vieta ļoti labi piemērota paredzētajam objektam. Tas 

veicinās šīs teritorijas attīstību atbilstoši pilsētas attīstības plānam; 

 domāju, ka nebūs negatīvas ietekmes, bet jauna automazgātava šajā rajonā 

noteikti ir vajadzīga; 

 pilnībā atbalstu, jo to teritoriju ir jāsakopj, rudenī tur pilns ar lapām un skats 

arī nav tik skaists. Neliela ciršana neietekmēs vidi, bet tomēr teritorija būs 

sakopta; 

 blakus degvielas uzpildes stacijai būtu ērti piebraukt nomazgāt auto; 

 šis mazais zemes gabals atrodas starp diviem noslogotiem ceļiem. Blakus ir 

degvielas uzpildes stacija un domāju, ka automazgātuve arī te iederētos. 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
13 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 1 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
 ar šo posmu vismaz nedaudz tiek atdalīta aktīvā Ziepniekkalna ielas satiksme 

no dzīvojamajām mājām Dignājas ielā. 

1 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 12 

 pozitīvi ietekmēs: 
 automazgātuve un benzīntanks viens otram blakus papildina kopējo ērtību 

autovadītājiem; 

 jo objekts atradīsies līdzās jau esošajam benzīntankam un ielu krustojumam, 

kas nozīmē, ka arī visas vides aizsardzības prasības būs iespējams ievērot 

un viegli kontrolēt; 

 ja dažus kokus, tad būtiski tas neko nemainīs, jo apkārt ir daudz citu koku, 

būs sakopta teritorija, koki, protams, ir labi videi, bet teritorijai jābūt 

sakoptai. 

4 

 negatīvi ietekmēs 3 

 Neietekmēs: 
 uzskatu, ka vispār neietekmēs nekādīgi; 

 domāju, ka nekas nemainīsies, jo šis zemesgabals ir bijis tāds, kur vienmēr 

esmu gaidījis, ka kaut kas parādīsies, jo blakus iet šoseja. 

5 

 cits viedoklis - 
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