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Rīgas pilsētas būvvaldes 
ziĦojums par publiskās apspriešanas procedūru 

koku ciršanai 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 
• Ierosinātājs: SIA „YIT Celtniecība”. 
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīga, Stendes iela 5 (76.grupa, 243.grunts). 
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 18.06.2013. – 01.07.2013. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 
komisijas 20.05.2013. lēmumu Nr.21 1.3.3.§. 
Koku ciršanas mērėis: „Daudzstāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamās ēkas projektēšana”. 
 
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 kĜava 69 1 
Šampētera 
apkaime 

mazvērtīga 

2. 2 robīnija 16 1 
Šampētera 
apkaime 

vērtīga 

3. 1 bērzs 44 1 
Šampētera 
apkaime 

vērtīgs 

4. 0,8 apses 41,28,22 3 
Šampētera 
apkaime 

vērtīgas 

5. 0,8 
divstumbru 

ošlapu kĜavas 
15/14 1 

Šampētera 
apkaime 

vērtīgas 

 
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. SaĦemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 
 1.1.aptaujas lapas 3 
 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokĜi par koka/-u ciršanas ieceri : 3 
 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  3 
 • atbalsta - 
 • daĜēji atbalsta - 
 • noraida 

pamatojums:  
- Dzīvojamo māju apkārtnei ir jābūt patīkamai ar koku stādījumiem; 
- Koki ir pilsētas zaĜā rota, kas dod estētisku baudījumu un rada cilvēkiem 

patīkamāku vidi, kur relaksēties. Izcērtot kokus, vide degradējas. Koku 

3 



 2

augšana ir ilgs laika posms, salīdzīnājumā ar ēkas uzbūvēšanu, tāpēc 
koku saglabāšanai ir jābūt prioritātei salīdzinājumā ar būvniecību; 

- Pārdaugavā jācenšas pēc iespējas saglabā koku stādījumus un zaĜās 
teritorijas. 

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

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

- 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  3 
 • pozitīvi ietekmēs - 
 • negatīvi ietekmēs 

pamatojums:  
- ar katru nocirsto koku degradējas vide - gan kultūrvēsturiskā, gan 

ainaviskā, gan ekoloăiskā.   
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 • neietekmēs - 
 • cits viedoklis - 
 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem - 
 • pozitīvi ietekmēs - 
 • negatīvi ietekmēs - 
 • neietekmēs - 
 • cits viedoklis - 

 
 

Vadītājs I.Vircavs 
 
 
Baėe 67012964 
 


