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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: SIA „Gardenika”. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Strautu ielā 24A (121. grupa, 67. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 10.03.2015. – 23.03.2015. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 09.02.2015. lēmumu Nr. 6, 1.2.6. §. 

Koku ciršanas mērķis: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve”. 

 

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 Vītols 
16 cm (celma caurmērs 

21 cm)–61 
9 Dārzciema 

apkaime 

mazvērtīgs 

2. 2 Liepa 22/22/20/11 1 ļoti vērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 13 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 13 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  13 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta: 
 uzskatu, ka nav jānocērt liepa uz Kameņu ielas pusi; 

 lūdzu saglabāt liepu, jo tas mums ir vienīgais koks vistuvāk mājai; 

 domāju, ka liepa netraucē mājas celtniecībai un ir jāsaglabā. Katrs 

saglabātais koks uzlabos mūsu ekoloģiju un apkārtējo vidi; 

 es nepiekrītu liepas ø 22/22/20/11 izciršanai. Minētā liepa ir atvesta no 

Kaukāza un atšķiras no visām pārējām, kuras aug Rīgā un varbūt arī visā 

Latvijā; 

 paredzētajā būvlaukumā ir 2 vērtīgi koki – parastā kļava Strautu ielas malā 

un Latvijā ļoti reti stādītā Kaukāza liepa, kas atrodas ēkas stūrī Kameņu 

ielas pusē. Šī liepa ir ļoti dekoratīvs lēnaudzīgs koks, zied vēlāk par citām 

līdzīgām liepu sugām. Vītolus un ošlapu kļavu vēlams aizstāt ar vērtīgām 

sugām. 
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 noraida: 
 zaļā zona ir jāsaglabā! Nozāģēšanai paredzētās liepas ziedus iedzīvotāji vāc 

katru gadu un izmanto kā ārstniecības līdzekli; 

 lūdzu atstāt dzīvu liepu, kura koku ciršanas plānā ir zem Nr. 3. Tā ir unikāla 

un skaista liepa, ļoti veca; 

 liepa ir unikāla. Tādu liepu šķiru visā Rīgā, bet varbūt Latvijā, nav redzēta. 

Dzīvojamā rajona iedzīvotāju lielākā daļa ļoti mīl šo liepu. 
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 cits viedoklis - 

 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 apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
13 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  13 

 pozitīvi ietekmēs: 
 vairs netiks pievesti atkritumi. 
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 negatīvi ietekmēs: 
 automašīnu izplūdes gāzes ietekmēs ekoloģisko vērtību; 

 tā ir unikāla liepa un visiem patīk; 

 koks ir ekoloģiski un vēsturiski vērtīgs; 

 jebkurš saglabāts koks ir ekoloģiskā vērtība; 

 mūsu piesārņotajā vidē, iedzīvotājiem būs mazāk skābekļa, tīra gaisa un 

zaļumu, kas ietekmē veselības stāvokli; 

 paredzēto koku izciršana pasliktinās ainavisko un ekoloģisko vērtību; 

 koku izciršana tikai pasliktinās ekoloģisko un ainavisko vērtību. Līdz ar būvi 

būs vēl vairāk mašīnu un tas nozīmē vēl sliktāks gaiss, vēl vairāk elposim 

benzīnu. 
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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 

  

  
Punka 67012976 

 


