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10.11.2014. Nr. BV-14-924-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: SIA „YIT CELTNIECĪBA”. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Ķīpsalas ielā 49 (62. grupa, 2018. grunts) un 

Ķīpsalas ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 8. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 21.10.2014. – 03.11.2014. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 22.09.2014. lēmumu Nr. 39, 1.3.8. §. 

Koku ciršanas mērķis: „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka”. 

 

Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 

p.k. 

Koka sugas 

koeficients 

Koka 

suga 

Koka 

diametrs cm 

Koku 

skaits 

Koka 

atrašanās 

vieta 

Koka 

dekoratīvā 

vērtība 

1. 2 Ozols 55 1 

Ķīpsalas 

apkaime 

Vērtīgs 

2. 2 Goba 61 1 Vērtīga 

3. 0,8 Apse 23 1 Mazvērtīga 

4. 0,8 Vītols 
16/14/13/12 (celma 

caurmērs 48 cm) - 27 
6 Mazvērtīgs 

5. 2 Osis 23-54 2 Vērtīgs 

6. 2 Kļava 21 1 Vērtīga 

8. 2 Kalnu kļava 
12/12 (celma 

caurmērs 24 cm) - 37 
12 Vērtīga 

9. 0,8 Ošlapu kļava 21/18/12/10 1 Mazvērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 10 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 10 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 

 atbalsta: 
 teritoriju nepieciešams attīstīt, aizaudzis. Vecos kokus vajag izzāģēt. 

1 



 2 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 9 

 atbalsta: 
 nepieciešama labiekārtota vide, krūmāji un nevērtīgie koki vienmēr šādos 

projektos tiek aizstāti ar vērtīgākiem kokiem; 

 skaidri redzams, ka koki nav stādīti, tie saauguši paši un neviens nav veicis 

to tīrīšanu, pie tam, tur ir sarkanās līnijas, kas paredzētas piekļuves 

nodrošināšanai; 

 atbalstu, jo tiks sakārtota pilsētvide šajā Ķīpsalas teritorijā; 

 šajā nesakoptajā teritorijā gribētos redzēt skaistu ēku, kas padarīs Ķīpsalu 

pievilcīgāku; 

 beidzot kāds sakārtos vizuāli nepievilcīgu un nesakoptu Ķīpsalas ielu, kurā 

bez tam arī visi mēģina izbērt atkritumus. 

9 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas 

ietekmi uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko 

vērtību 

10 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 

 pozitīvi ietekmēs: 
 pilsēta attīstās un kļūst modernāka, pievilcīgāka. 

1 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 9 

 pozitīvi ietekmēs: 
 ekoloģisko vidi noteikti uzlabos, jo tiks atbrīvots no piesārņojumiem, ko 

pašreiz tur izgāž ārā; 

 būs vēl viena apdzīvota, skaista ēka Ķīpsalā, kas ir ļoti labi; 

 tur ir tādi džungļi, ka tie ainaviski nedod neko. tieši koku likvidēšana 

pavērs skatu uz Ķīpsalas apbūvi; 

 uzskatu, ka jebkura jauna būvniecība vērtējama pozitīvi, jo būvniecības 

procesā šī teritorija tiek sakārtota; 

 likvidējot patvaļīgi saaugušos kokus, pavērsies skats uz gaumīgo koka 

apbūvi tuvāk Daugavmalai. 

8 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs 1 

 cits viedoklis - 

 

Vadītājs I. Vircavs 

p. i.  J. Belkovskis 

  

  
Punka 67012976 

 


