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Informācija par publisko apspriešanu: 
• Ierosinātājs: SIA „BMS Tehnoloăija”.  
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīga, K.Barona ielā 57 (28.grupa, 80.grunts). 
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 19.03.2013. – 03.04.2013. 
• Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz: Rīgas domes Apstādījumu 

saglabāšanas komisijas 04.03.2013. lēmumu Nr.10 1.3.1.§. 
 
Koku ciršanas mērėis:  
„Dzīvojamās, tirdzniecības un pakalpojumu 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 liepa 51, 53 2 Centrs vērtīgs 

 
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. SaĦemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 
 1.1.aptaujas lapas 32 
 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokĜi par koka/-u ciršanas ieceri : 32 
 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  4 
 • Atbalsta 

pamatojums:  
- veicinās pilsētas infrastruktūras attīstību; 
- atbalsta, jo nav publiski pieejama teritorija. 
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 • daĜēji atbalsta - 
 • noraida - 
 • cits viedoklis - 
 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 28 
 • atbalsta 

pamatojums:  
27 
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- koki apdraud cilvēku drošību; 
- vieta tiks savesta kārtībā, kā arī bīstamie zari nebojās ēkas vai 

tuvumā esošos automobiĜus; 
- pilsētas centrs ir paredzēts infrastruktūras attīstīšanai, kas 
piesaistīs finansējumu valsts un pašvaldības budžetam. 

 • daĜēji atbalsta  1 
 • noraida - 
 • cits viedoklis - 

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

32 

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

pamatojums:  
- koki ir veci un pārauguši; 
- tiks radītas jaunas darbavietas, sakārtota teritorija un uzlabota 

infrastruktūra. 
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 • negatīvi ietekmēs - 
 • neietekmēs 1 
 • cits viedoklis - 
 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 28 
 • pozitīvi ietekmēs 

pamatojums:  
- ietekmēs pozitīvi, jo tiks sakopts pagalms; 
- kultūrvēsturisko – neietekmēs, ainavisko – nopietni neietekmēs, 

ekoloăisko – nopietni neietekmēs. 
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 • negatīvi ietekmēs - 
 • neietekmēs 

pamatojums:  
- veco koku vietā atbilstoši jaunajam projektam vajadzētu iestādīt 

jaunus kokus; 
- pilsētas centra pagalmos jāstāda krūmājus. 

17 

 • cits viedoklis - 
 
 

 
Vadītājs I.Vircavs 
 
 
 
Paškevica 67012976 
 


