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07.06.2018. Nr. BV-18-134-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: SIA “LATIBERIA MOTORS”. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts). 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 08.05.2018. – 21.05.2018. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 16.04.2018. lēmumu Nr.16, 1.2.12. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Administratīvās ēkas būvniecība”. 

 

Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 

p.k. 

Koka sugas 

koeficients 

Koka 

suga 

Koka 

diametrs cm 

Koku 

skaits 

Koka 

atrašanās 

vieta 

Koka 

dekoratīvā 

vērtība 

1. 1 Bērzs 
46, 32, 29/31, 45, 38, 

65/53, 49, 53 
8 Skanstes 

apkaime 

Vērtīgs 

2. 0,8 Papele 45/70/70, 74 2 Mazvērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 49 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 49 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 1 

 atbalsta 1 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 48 

 atbalsta: 
• Krīt lapas un zari; 

• patīk doma par modernas mājas būvniecību; 

• es par sakārtotu vidi. 

47 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
• Uzskatu, ka lielāko daļu nociršanai ieplānotos kokus iespējams integrēt 

projektā. 

1 



 2 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
49 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 1 

 pozitīvi ietekmēs 1 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 48 

 pozitīvi ietekmēs: 
• Rajons būs labs; 

• attīstība vienmēr ir labi; 

• laba iecere; 

• kļūs sakārtota vide; 

• moderns un sakārtots kvartāls. 

46 

 negatīvi ietekmēs: 
• Jebkura koka nociršana tikai pasliktina jau tā ārkārtīgi piesārņoto Rīgas 

gaisu un padara pārvietošanos pa svelmainajām ielām neciešamu un 

mokošu. Vajag ne tikai iznīcināto koku vietā stādīt jaunus, bet stādīt vēl 

papildus un daudz aktīvāk. 

1 

 neietekmēs 1 

 cits viedoklis - 
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