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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: SIA „Rīgas jahtu centrs „ANDREJOSTA“” 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Eksporta ielā b/n (11. grupa, 216. grunts), 

Eksporta ielā b/n (10. grupa, 2007. grunts), Andrejostas ielā 6 (11. grupa, 

135. grunts), Eksporta ielā 1D (10. grupa, 72. grunts), Eksporta ielā 1A (10. grupa, 

73. grunts), Eksporta ielas sarkanajās līnijās (10. grupa, 2042. grunts), pie Eksporta 

ielas 1A. 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 30.06.2015. – 13.07.2015. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 18.05.2015. lēmumu Nr. 20, 1.2.5. §. 

Koku ciršanas mērķis: „Rīgas jahtu kluba „Andrejosta” teritorijas apbūves projekta 

izstrāde”. 

 

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 30, 33 2 

Pētersalas-

Andrejsalas 

apkaime 

mazvērtīgs 

2. 0,8 Ošlapu kļava 
15 (celma caurmērs 

21 cm)–63 
20 mazvērtīgs 

3. 0,8 Blīgzna 41 1 mazvērtīgs 

4. 1 Bērzs 
18 (celma caurmērs 

22 cm)–41 
12 mazvērtīgs 

5. 2 Zirgkastaņa 30–48 5 vērtīgs 

6. 2 Liepa 16/10/14–49 8 mazvērtīgs 

7. 0,8 Papele 92 1 mazvērtīgs 

8. 2 Osis 29–53/37 4 mazvērtīgs 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 1 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 1 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  - 



 2 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 1 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta: 
 šis ir industriālais rajons un tajā ir jāsaglabā koki, jo to tur ir ļoti maz. Es 

uzskatu ka dažus kokus var cirst, bet ne visus. 

1 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
1 

 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 1 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
 samazinās tīrs gaiss, mainās apkārtēja vide. 

1 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 
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