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ziĦojums par publiskās apspriešanas procedūru 

koku ciršanai 
 

30.10.2013. Nr.BV-13-785-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 
• Ierosinātājs: SIA „MERKS” . 
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīga, Grostonas iela 12  (24.grupa, 66.grunts). 
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 10.10.2013.  – 23.10.2013. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 
komisijas 09.09.2013. lēmumu Nr.37 1.4.2.§. 
Koku ciršanas mērėis: „Kvartāla apbūve Rīgā, starp JāĦa DaliĦa ielu, Vesetas ielu, 
JāĦa DikmaĦa ielu un Grostonas ielu. DaudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas”. 
 
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. 0,8 Daudzstumbru vītols 
20/23/32/ 
30/20/21 

1 

Skanstes 
apkaime 

mazvērtīgs 

2 0,8 Divstumbru vītols 20/21 1 mazvērtīgs 

3 0,8 Daudzstumbru vītols 20/23/26 1 mazvērtīgs 

4 0,8 Vītols 20-25 7 mazvērtīgs 

5 0,8 Daudzstumbru vītols 43/21/23 1 mazvērtīgs 

6 0,8 Daudzstumbru vītols 23/25/25 1 mazvērtīgs 

 
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

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 1 
 atbalsta - 
 daĜēji atbalsta  - 
 noraida 

• Rīgā jau tāpat ir maz zaĜās zonas, bet jaunu daudzdzīvokĜu māju 
celtniecību nevar atbalstīt, jo jau pašlaik ir daudz brīvu dzīvokĜu, 
bet jaunajos projektos nereti īpašumus iegūst termiĦuzturēšanās 
atĜauju meklētāji. Tāpēc lūdzu atturēties no jaunu daudzdzīvokĜu 
namu celtniecības, jo īpaši, ja tie celti komerciālos nolūkos un to 
celšana saistīta ar augošu koku nociršanu. 

1 

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

ietekmi uz apkārt ējo māju vides ainavisko un ekoloăisko 
vērt ību 

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 

• pieaugs iedzīvotāju blīvums, būs mazāk zaĜās zonas, pilsēta zaudēs 
ainaviskumu. 

1 

 neietekmēs - 
 cits viedoklis - 
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