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Informācija par publisko apspriešanu: 
• Ierosinātājs: „Hotels Management”. 
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Slokas ielā 1 (49.grupa, 157.grunts; 

58.grupa, 7., 157., 2014.grunts). 
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 14.11.2012 – 28.11.2012. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 
komisijas (turpmāk – Komisijas) 29.10.2012. lēmumu (protokols Nr. Nr.34 1.3.4. §). 
Koku ciršanas mērķis: „Viesnīcas rekonstrukcija un daudzstāvu dzīvojamās ēkas 
jaunbūve”. 
 
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. 2 Osis 40 1 Āgenskalns vērtīgs 

2. 2 Kastaņa 27, 40 2 Āgenskalns vērtīgs 

3. 2 Baltegle 21, 24 2 Āgenskalns mazvērtīgs 

4. 2 Liepa 20-34 3 Āgenskalns mazvērtīgs 

5. 2 Kļava 16-40 7 Āgenskalns mazvērtīgs 

6. 1 Bērzs 29-45 7 Āgenskalns vērtīgs 

 
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 
 1.1.aptaujas lapas 4 
 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 4 
 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  - 
 • atbalsta - 
 • daļēji atbalsta - 
 • noraida - 
 • cits viedoklis - 
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 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 4 
 • atbalsta - 
 • daļēji atbalsta  

pamatojums: projekta risinājumu daļā norādīts, ka ir paredzēts veidot stādījumus, 
taču nav norādīts koku skaits un veids. 
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 • noraida 
pamatojums: Rīgā jau tāpat maz koku. Katrs koks ir vērtība, bet mājas var celt 
citur - uz veciem pamatiem vai arī atjaunot vecās avārijas stāvoklī esošās mājas. 
Daudzās mājās Rīgā ir arī tukši dzīvokļi. 
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 • cits viedoklis - 
3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas 

ietekmi uz apkārt ējo māju vides ainavisko un ekoloģisko 
vērt ību 

4 

 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 4 
 • pozitīvi ietekmēs - 
 • negatīvi ietekmēs 

Pamatojums: būs mazāk zaļās zonas, sliktāka gaisa kvalitāte, vairāk sastrēgumu 
pilsētā. 
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 • neietekmēs 1 
 • cits viedoklis - 

 
Izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus, Būvvalde iesaka Komisijai pieņemt 

lēmumu atļaut cirst kokus Rīga, Slokas ielā 1 (49.grupa, 157.grunts; 58.grupa, 7., 157., 
2014.grunts). 

 
 

Vadītājs I.Vircavs 
 
 
Paškevica 67012976 
 


