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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: SIA „PAS DE MARQUE”. 

 Ieceres adrese, grupa/grunts: Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 27.01.2015. – 09.02.2015. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 15.12.2014. lēmumu Nr. 51, 1.2.3. §. 

Koku ciršanas mērķis: „Arheoloģiskā izpēte”. 

 

Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 
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skaits 
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atrašanās 
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Koka 

dekoratīvā vērtība 

1. 2 Liepa 65, 51, 44, 41 4 
Vecpilsētas 

apkaime 
vērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 1 

 1.2.iesniegumi 1 (42 balsis) 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 43 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 43 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta  - 

 noraida: 

 Vecrīgā jau tā ir maz koku, kā arī laukumiņi, kur iespīd saule. Cirst kokus, 

lai uzceltu kārtējo viesnīcu ir nepieņemami; 

 šajā teritorijā ir Vecrīgu un kopējo arhitektūru izdaiļojoši pieaugušu koku 

apstādījumi, kas veido neatkārtojamo vecpilsētas ainavu, papildinot skatu 

uz Alberta laukumu, kā arī slāpē trokšņus un putekļus, dod Rīgas pilsētas 

iedzīvotājiem un viesiem karstās vasarās ēnu, gaidot sabiedrisko transportu 
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vai uzturoties ekskursijās. Arī Vecrīgā dzīvojošās ģimenes to izmanto 

atpūtai ar bērniem. Ņemot vērā šo koku teicamo izskatu un noderīgumu, 

iestājoties pret to izciršanu un zaļās teritorijas iznīcināšanu. 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
43 

 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 43 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
 mazāk svaiga gaisa, kā arī Vecrīgas vizuālā tēla postīšana (manā uztverē 

viesnīca „Avalon" sabojā Vecrīgas skatu). 
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 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 
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