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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: Rīgas Tehniskā universitāte. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A (62. grupa, 2003. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 12.01.2016. – 25.01.2016. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 21.12.2016. lēmumu Nr. 51, 1.2.4. §. 

Koku ciršanas mērķis: „Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un 

videotehnoloģiju centra mācību korpusa pārbūve”. 

 

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 Kļava 31, 25 2 Ķīpsalas 

apkaime 

Mazvērtīga 

2. 0,8 Ošlapu kļava 30/30 1 Mazvērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 2 

 1.2.iesniegumi - 

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

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 2 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta: 
 Ķīpsalā nav daudz koku tajā apkārtnē. Domāju ka var izcirst tos kokus kuri 

ļoti traucē projekta realizācijai, bet pārējos atstāt. 

1 

 noraida: 
 koku izciršana ir vienkāršākais veids, kā izveidot kaut ko jaunu, taču ir 

svarīgi mēģināt pielāgoties jau esošajiem stādījumiem un radīt objektu, kas 

1 



 2 

nekaitētu dabai. 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
2 

 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 2 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
 jau pats jautājums sniedz atbildi - kā ieceres realizācija ietekmēs ... 

ekoliģisko vērtību. Negatīvi! Ja izcērt pietiekami ilgi augušus kokus tad 

viennozīmīgi negatīvi. 

1 

 neietekmēs: 
 viss ir atkarīgs no izcirstā koku daudzuma un to vai ēku tuvumā paliks koki. 

1 

 cits viedoklis - 
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