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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: Rīgas domes Satiksmes departaments. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Lucavsalas ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 

2035. grunts), pie Lucavsalas ielas 3, Laivu ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 

2035. grunts), pie Lucavsalas ielas b/n (51. grupa, 176. grunts), Lucavsalas ielā 

b/n (51. grupa, 2029. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 25.11.2015. – 08.12.2015. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 19.10.2015. lēmumu Nr. 42, 1.2.4. §. 

Koku ciršanas mērķis: „Lucavsalas un Laivu ielas posmu rekonstrukcija”. 

 

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 37/37, 42/38, 30 - 75 8 

Salas apkaime 

Vērtīgs 

2. 2 Zirgkastaņa 

18/25/20/22/23, 

23/21/21, 29/43/32, 

30/22/35/29, 30/33, 

32/23, 24 - 42 

13 Vērtīga 

3. 2 Vīksna 29/29/24, 28/44 2 Mazvērtīga 

4. 2 Melnalksnis 40/45, 42/38, 25 - 47 15 Vērtīgs 

5. 0,8 Baltalksnis 
23/21/23/21, 16 (celma 

caurmērs 23 cm), 24 
3 Mazvērtīgs 

6. 0,8 Blīgzna 21/22 1 Mazvērtīga 

7. 2 Kļava 20/20 1 Mazvērtīga 

8. 2 Osis 25 1 Mazvērtīgs 

9. 0,8 Ošlapu kļava 20 - 40 3 Mazvērtīga 

10. 1 Ieva 34/25/20/10/10 1 Mazvērtīga 

11. 0,8 Vītols 

15/30, 35/35/35, 

40/30/30, 40/40,  

25 - 60 

20 Vērtīgs 
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Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas -  

 1.2.iesniegumi 2 (17 balsis) 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri: 17 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  4 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
 pašlaik šie putniņi ir nolēmuši nozāģēt apmēram 40-mit 1947. vai 1949.gadā 

iestādītus nu jau nepilnus 100 gadus vecus ozolus, kas atrodas gar ielas 

malu pretī lielveikalam Krauta. Pamatojums: jāpaplašina ceļš. Šos ozolus 

minētajos gados iestādīja Lucavsalas ģimenesdārziņu lietotāji sava pirmā 

dārziņu vecākā Jāņa Roņa organizētajā talkā. Aiz ozolu rindas ir brikšņi un 

daži nevērtīgi koki, tos gan varētu novākt un tur ir tik plaša teritorija, ka 

lidlauku var uzbūvēt. 

Jāatceras vēl viena lieta, kas ir pieminēšanas vērta... Lai Lucavsalā kaut ko 

nopietnu būvētu, nepieciešams salas līmeni pacelt vismaz par 2-iem 

metriem. Citādi iznāks, kā Rīgas domei jau iznācis ar tā dēvēto Ušakova 

parku, kas atrodas Lucavsalas ziemeļrietumu galā. Tiklīdz uzpūš vējš un 

sadzen no Rīgas jūras līča Daugavā ūdeni, tā parks atrodas zem ūdens. 

Rudeņos tas notiek regulāri un tāpēc pavasaros var atkal daudz ko, ko 

samaitājis ūdens labot un celt no jauna. 

Mēs, parakstījušies Lucavsalas iedzīvotāji kategoriski iebilstam pret ozolu 

nozāģēšanu pretī Krautas lielveikalam Lucavsalā Nr. 3. Koki netraucē ceļa 

paplašināšanai, mums Rīgas domes institūciju rīcība šai jautājumā ir 

nesaprotama. 

4 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 13 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
 iepazīstoties ar koku ciršanas projektu Rīgā, Lucavsalas ielā sarkanajās 

līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas 3: 8 ozoli, 13 

zirgkastaņas, 2 vīksnas, 1 melnalksnis, 3 baltalkšņus, kas paredzēti nocirst 

sakarā ar ietvju izbūvēšanu un atjaunot ceļa braucamo ar asfalta segumu. 

Skatīt pielikumā koku ciršanas vieta Nr. 1. 

Mēs, Lucavsalas iedzīvotāji kategoriski iebilstam šāda veida projektam.  

Pamatojums, uz šo brīdi  jau eksistē iebraucamais ceļš gar K-Rauta, ceļš ir 

asfaltēts divās joslās, un gar K-Rauta veikalu jau ir izbūvēta ietve. Ja šī 

izciršana paredzēta, lai izbūvētu otrpus ceļam pieguļošu ietvi, tad, protams, 

koki traucē. Taču, ja pieiet projekta izmaiņām ar saprašanu, tad projektēto 

ietvi var pārcelt aiz kokiem, tādējādi atdalot braucamo daļu un ietvi ar zaļo 

zonu ar kokiem. No drošības viedokļa gājējiem būtu pārvietoties drošāk.  

Šobrīd ir daudz darba paveikts, kā rezultātā darbojas Lucavsalas  parks 

ziemeļu daļā, šis parks ir kļuvis ļoti populārs Rīgas pilsētas iedzīvotāju vidū. 

Vai tad vairāk kā 20 koku izciršana atbild parka nosaukumam? Vairs nebūs 

kastaņu ziedēšana pavasaros, kas priecēja iedzīvotājus, bet būs asfaltēta ietve 

koku vietā.  

Lūgums Jums pārskatīt projekta daļu par koku izciršanu pie Lucavsalas ielas 

3. Par pārējo koku izciršanas vietām (Nr. 2, 3, 4, 5) nav nekādu iebildumu. 

13 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
17 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  4 

 pozitīvi ietekmēs - 



 3 

 negatīvi ietekmēs 4 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 13 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs 13 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 

 

 

 

Smutova 67012976 

 


