
 
 

RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE 
Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805 

e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes 

ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru 

koku ciršanai 

 
10.02.2016. Nr. BV-16-56-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 19.01.2016. – 01.02.2016. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 28.12.2015. lēmumu Nr. 52, 1.2.3. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Rīgas radio un televīzijas stacijas pārbūve”. 

 

Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 

p.k. 

Koka sugas 

koeficients 

Koka 

suga 

Koka 

diametrs cm 

Koku 

skaits 

Koka 

atrašanās vieta 

Koka 

dekoratīvā 

vērtība 

1. 1 Bērzs 

10/10 (celma caurmērs 28 cm, 

12/12 (celma caurmērs 

30 cm), 14 (celma caurmērs 

25 cm) – 32 cm, 16/16 (celma 

caurmērs 32 cm), 13/17 

(celma caurmērs 38 cm), 

18/15 (celma caurmērs 

42 cm), 18/20 (celma 

caurmērs 44 cm), 

12/12/15/15/18 (celma 

caurmērs 58 cm), 14/19 

(celma caurmērs 32 cm), 

20/23, 30/11, 31/12 

30 

Salas apkaime 

Vērtīgs 

2. 2 Ozols 21 1 Vērtīgs 

3. 2 Priede 
16 (celma caurmērs 22 cm) – 

19 (celma caurmērs 25 cm) 
6 Vērtīga 

4. 0,8 Vītols 

16 (celma caurmērs 22 cm), 

18 (celma caurmērs 25 cm), 

18/18/21/22, 

22/39/18/22/24/25, 

25/33/55, 19/23/33, 

35/22/21/21/21/24/26/ 

27/26, 21 

8 Mazvērtīgs 

5. 0,8 Papele 80, 20/23/23/49 2 Mazvērtīga 

6. 0,8 
Ošlapu 

kļava 

16/18 (celma caurmērs 

38 cm), 20/25, 35 
3 Mazvērtīga 
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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  - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 1 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
 tie koki ir diezgan veci un būtu vēlams tos pasargāt. 

1 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
1 

 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 1 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
 bojā apkārtējo vizuālo tēlu. 

1 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 
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