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Rīgas pilsētas būvvaldes 
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru 

koku ciršanai 
 

29.01.2014. Nr. BV-14-30-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: Nikolajs Mihejevs, Olga Mihejeva un Oļegs Zaicevs. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Matīsa ielā 61 (34. grupa, 96. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 14.01.2014 – 27.01.2014. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšana s 

komisijas 19.11.2013. lēmumu Nr. 47 1.5.1.§. 

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 

vērtība 

1. 0,8 Papele 75 4 Avotu apkaime mazvērtīga 

2. 0,8 Divstumbru papele 100/60 1 Avotu apkaime mazvērtīga 

3. 2 Liepa 74 1 Avotu apkaime vērtīga 

4. 2 Osis 

16 (celma 

caurmērs 

34 cm) 

1 Avotu apkaime mazvērtīgs 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums  

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas - 

 1.2.iesniegumi 4 

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

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 

 atbalsta 

 Jau vairākus gadus nepārtraukti prasām mājas īpašniekiem 

un apsaimniekotājiem beidzot likvidēt netīrību un draudus 
apkārtējiem, kurus rada pie mūsu mājas esošie lielie koki - 

papeles un liepa. Papeļu dēļ vasarā nevaram atvērt logus. 
Koki, kas atrodas teritorijā no parka puses, noēno mūsu 
dzīvokļa logus, tā ka arī vasarā dzīvojam tumsā un esam 
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 2 

spiesti lietot mākslīgo apgaismojumu. Izsakām pateicību 
īpašniekiem, ka viņi beidzot ir nolēmuši nozāģēt šos kokus. 
Tas jau sen bija jāizdara. Mūsu viedoklis ir viennozīmīgi 

pozitīvs. 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 3 

 atbalsta 

 Apciemojot radiniekus, kuri dzīvo šajā adresē, vairākkārt 

varēju novērot, ka šie koki bojā ainavu, rada bīstamību 
apkārtējo veselībai un pat dzīvībai. Pēc šo koku izciršanas 
teritorija paliks tīrāka un skaistāka. Koku izciršana manā 

skatījumā vērtējama ļoti pozitīvi. 

 Šajā zemesgabalā esošie vecie koki rada patiesu 

apdraudējumu apkārtējiem, piesārņo teritoriju arī ārpus 
zemesgabala. It īpaši tas ir attiecināms uz papelēm. Šī 

iemesla dēļ viennozīmīgi atbalstām ierosināto koku 
izciršanu. 

 Aktīvi atbalstām koku ciršanu Matīsa ielā 61, Rīgā, tāpēc, ka 

šie koki to vecuma dēļ draud nogāzties cilvēkiem uz galvas, 
īpaši vētru laikā, to esamība neļauj racionāli izmantot 

teritoriju, bojā skatu uz apbūvi no publiskās ārtelpas. 
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 daļēji atbalsta  - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas 

ietekmi uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko 

vērtību 

- 

 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 - 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 
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