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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: AS „RĪGAS SILTUMS”. 

 Ieceres adrese, grupa/grunts: Rīgā, Etnas ielā 5 (26. grupa, 216. grunts) un Rīgā, 

Etnas ielā 3 (26. grupa, 217. grunts), pie Indrānu ielas 2. 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 03.02.2015. – 16.02.2015. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 05.01.2015. lēmumu Nr. 1, 1.2.2. §. 

Koku ciršanas mērķis: „Siltumtīklu pārbūve no ēkas Rīgā, Etnas ielā 5 līdz kamerai K-3-

43 un N. B. 143”. 

 

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 Ošlapu kļava 30 1 

Brasas 

apkaime 

mazvērtīga 

2. 2 Goba 30/32, 29/29/26 2 vērtīga 

3. 2 Osis 33 1 vērtīgs 

4. 2 Kļava 23, 23 2 mazvērtīga 

5. 2 Kļava 33 1 vērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 12 (67 balsis) 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 67 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  67 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
 cirst var tikai slimus vai bojātus kokus, visi citi aizsargājami, kopjami; 

 koki ir nozīmīga ekosistēmas sastāvdaļa. Koki ir nozīmīgs vides bioresurss, 

kurš ļoti lēni aug; 

 koki ir vides bioresurss. Trasi var pārvirzīt, izbūvēt citā vietā. Koku nevar 

pārvirzīt esošā izskatā un augumā citā vietā; 
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 iespējams atrast tādu pārbūves scenāriju, lai nebūtu jānocērt koki. Brīvības 

ielas rajonā ir ļoti niecīga zaļā zona, tvana gāzes un izmeši piesārņo gaisu, 

nosēžas uz māju ārsienām un pa logu atverēm iekļūst dzīvojamās telpās; 

 domāju, ka noteikti ir iespējams rast citu variantu siltumtīklu pārbūvei, 

neizcērtot jau tā nedaudzos kokus rajonā; 

 koki ir neatņemama veselīgas vides un ekosistēmas sastāvdaļa. 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta  - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
67 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  67 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
 bojās, degradēs ainavisko, kultūrvēsturisko un ekoloģisko vidi. Ļoti lēni aug 

– esošie koki kļuvuši par kultūrvides neatņemamu, daiļu sastāvdaļu. 

Ekoloģiski viņu loma ir neaizstājama. 

 koki izdaiļo vidi un ir jaunradīta vides kultūras sastāvdaļa. Koki ir normālas 

kultūrvides neatņemama, vēlama sastāvdaļa. Koku klātbūtne izsaka cilvēku 

attieksmi pret dabu, cilvēku cieņu pret dabu, cilvēku sapratnes līmeni par 

vidi; 

 kokiem jāpaliek kā vides ekoloģiskai, kultūrvēsturiskai un ainaviskai vērtībai, 

visā daiļumā un pilnā augumā; 

 dzīvoju šajā rajonā jau 40 gadus un koku skaits manā rajonā tikai 

samazinās, gan būvniecības, gan dabīgās atmiršanas rezultātā. Koku 

nociršana bojās gan vizuālo ainavu, gan bojās ekoloģisko vērtību. Jāņem 

vērā, ka objektam blakus atrodas pilsētas galvenā Brīvības iela; 

 jau šobrīd gaisa piesārņojums – dēļ intensīvās satiksmes uz Brīvības ielas – 

ir jūtams. Ielas posmā Pērnavas – Barona, regulāri ir satiksmes sastrēgumi, 

izplūdes gāzes un piesārņojums jūtams visā rajonā. Šai rajonā dzīvo daudz 

ģimeņu ar maziem bērniem. Tā kā rotaļlaukumu tuvumā nav, bērni 

rotaļājas pagalmā. 
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 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem - 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 
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