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Rīgas pilsētas būvvaldes 
ziĦojums par publiskās apspriešanas procedūru 

koku ciršanai 
 

02.05.2013. Nr.BV-13-330-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 
• Ierosinātājs: SIA „Catri”.  

Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīga, Katrīnas dambis b/n (12.grupa, 2043.grunts). 
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 08.04.2013. – 19.04.2013. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 
komisijas 18.03.2013. lēmumu Nr.12 1.3.2.§. 
Koku ciršanas mērėis: „Biroju ēkas 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 vīksna 36 1 
Pētersala-
Andrejsala 

vērtīgs 

2. 2 osis 62 1 
Pētersala-
Andrejsala 

mazvērtīgs 

3. 2 liepa 36-44 4 
Pētersala-
Andrejsala 

vērtīgs 

4. 0,8 papele 23, 33 2 
Pētersala-
Andrejsala 

mazvērtīgs 

5. 1 trīsstumbru ieva 12-37 2 
Pētersala-
Andrejsala 

mazvērtīgs 

6. 1 bērzs 46 1 
Pētersala-
Andrejsala 

vērtīgs 

7. 2 zirgkastaĦa 19/21 1 
Pētersala-
Andrejsala 

vērtīgs 

 
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. SaĦemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 
 1.1.aptaujas lapas 4 
 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokĜi par koka/-u ciršanas ieceri : 4 
 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  4 
 • atbalsta 

pamatojums: 
3 



 2

- jāsaglabā ir parki un meži, bet atsevišėi stāvošus  kokus, ja tie 
traucē attīstībai, var cirst; 

- šie koki neveido nekādu vērtību, jo ne bērni, ne pensionāri 
nepavada tur laiku. 

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

3. Izteiktie viedokĜi par koku ciršanas ieceres realizācijas 
ietekmi uz apkārt ējo māju vides ainavisko un ekoloăisko 
vērt ību 

4 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  4 
 • pozitīvi ietekmēs  

pamatojums: 
- Pētersalas rajons paliek sakoptāks un skaistāks. 

3 

 • negatīvi ietekmēs 1 
 • neietekmēs - 
 • cits viedoklis  - 
 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem - 
 • pozitīvi ietekmēs - 
 • negatīvi ietekmēs - 
 • neietekmēs - 
 • cits viedoklis - 

 
 

Vadītājs I.Vircavs 
 
 
Paškevica 67012976 
 


