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Informācija par publisko apspriešanu: 
• Ierosinātājs: SIA „Draudzība plus”. 
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīga, Ăipša iela 4 (62.grupa, 2128.grunts). 
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 08.04.2013. – 19.04.2013. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 
komisijas 04.03.2013. lēmumu Nr.10 1.3.5.§ un 18.03.2013. lēmumu Nr.12 1.3.6.§. 
Koku ciršanas mērėis: „DaudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas jaunbūve”. 
 
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. 2 kĜava 17, 18 2 

Ėīpsala 
vērtīga 

2. 2 goba 8-24 3 vērtīga 

 
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

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

2. Iesniegtie viedokĜi par koka/-u ciršanas ieceri : 1 
 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  - 
 • atbalsta - 
 • daĜēji atbalsta - 
 • noraida - 
 • cits viedoklis - 
 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 1 
 • atbalsta - 
 • daĜēji atbalsta  - 
 • noraida 

pamatojums:  
Pašā Rīgas centrā jau tagad ir liels apbūves blīvums, maz zaĜās zonas, tāpēc 
konkrētajā vietā koku ciršanu būvniecības interesēs uzskata par pilnīgi 

1 



 2

nepieĜaujamu. Turklāt Ĝoti tuvu ir Daugava. Jāatsakās arī no daudzdzīvokĜu ēkas 
celšanas šajā vietā, bet labāk jāpadomā par kādas avārijas stāvoklī, Rīgas pilsētā 
esošas, dzīvojamās mājas atjaunošanu, necērtot kokus. Rīgā arī ir daudz dzīvojamo 
māju ar ilgstoši brīviem dzīvokĜiem. 

 • cits viedoklis - 
3. Izteiktie viedokĜi par koku ciršanas ieceres realizācijas 

ietekmi uz apkārt ējo māju vides ainavisko un ekoloăisko 
vērt ību 

- 

 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 

pamatojums:  
Samazināsies zaĜā zona pašā Rīgas centrā, iespējams, pasliktināsies gaisa 
kvalitāte, pieaugs apbūves un iedzīvotāju skaita blīvums, radot papildus satiksmes 
sastrēgumus, pasliktinot ekoloăisko situāciju kopumā. 
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 • neietekmēs - 
 • cits viedoklis - 

 
 

Vadītājs I.Vircavs 
 
 
Paškevica 67012976 
 


