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Informācija par publisko apspriešanu: 
• Ierosinātājs: Agnese Patrašanu. 
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīga, Maskavas iela b/n (43. grupa, 170. grunts). 
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 29.10.2013.  – 11.11.2013. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 
komisijas 23.09.2013. lēmumu Nr.39 1.5.11.§. 
Koku ciršanas mērķis: „Teritorijas kopšana”. 
 
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. 0,8 Papele 114, 119 2 Avotu apkaime mazvērtīga 

 
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

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

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : - 
 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 
 atbalsta - 
 daļēji atbalsta - 
 noraida 

- kā iemesls koku nociršanai ir minēts tas, ka to sausie, lūztošie zari it kā 
bojā automašīnas. Tā kā šai teritorijai garām eju gandrīz katru dienu, 
gribu norādīt, ka koki ir zaļi un veselīgi. Ja arī kas pēc vējiem ir nolūzis, 
tad tie ir sīkie zari, kas nevienam nekādu kaitējumu nevar nodarīt. Koku 
tuvumā esošajā stāvvietā automašīnas tiek novietotas tik reti, ka koki 
nekādi nespēj nodarīt kaitējumu. Tāpat vēlos norādīt, ka minētajā rajonā 
ir ļoti intensīva satiksme, kas nozīmē, ka katrs veselīgs, zaļojošs, 
pieaudzis koks ir nozīmīgs, lai saglabātu un uzlabotu gaisa kvalitāti, gan 
kopējo skatu. Jo koku vispār šeit ir maz. 

1 

 cits viedoklis - 



 2

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem - 
 atbalsta - 
 daļēji atbalsta  - 
 noraida - 
 cits viedoklis - 

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

- 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 
 pozitīvi ietekmēs - 
 negatīvi ietekmēs 

- apkārtnē jau tā ir maz koku, tas padarīs esošo teritoriju vēl 
nepievilcīgāku, jo blakus esošās ēkas ir netīras un noplukušas. Koki 
lieliski atsvaidzina ainavu. Minētajā rajonā ir ļoti intensīva satiksme, kas 
nozīmē, ka katrs veselīgs, zaļojošs, pieaudzis koks ir nozīmīgs, lai 
saglabātu un uzlabotu gaisa kvalitāti, gan kopējo skatu. 

1 

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