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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: Rīgas domes Īpašuma departaments. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Zvārdes ielā 1 (55. grupa, 39. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 08.12.2015. – 21.12.2015. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 09.11.2015. lēmumu Nr. 45, 1.2.9. §. 

Koku ciršanas mērķis: „Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas 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. 2 Liepa 39 - 51 14 

Bieriņu apkaime 

Vērtīga 

2. 2 Lapegle 26 - 45 3 Mazvērtīga 

3. 0,8 Tūja 
20/12/5, 21/10/15, 

14/14/20/20, 28 
4 Mazvērtīga 

4. 2 Ozols 48 - 87 6 Vērtīgs 

5. 2 Kļava 31 - 53 5 Vērtīga 

6. 1 Bērzs 23 - 51 10 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 : - 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 4 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta: 2 
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 42 koki – tas ir ļoti liels skaitlis. Protams, ka nocirst ir viegli, bet, lai ozoli un 

liepas izaugtu līdz šādam diametram un apkārtmēram, kā norādīts – paiet 

daudzi desmiti gadu. Vai tiešām daļu no tiem nevar saglabāt; 

 atbalstu tikai to koku izciršanu, kuri atrodas plānoto būvju pamatu teritorijā. 

Tie koki, kuru izciršana plānota būvniecības tehnikas ērtākai piekļūšanai, 

būtu atstājami. Jauniestādāmo koku skaits būtu jāpalielina vismaz līdz 

izcērtamo koku daudzumam - 42. Plānotā sporta stadiona teritorijā esošie 

koki šobrīd ir kā '"zaļais aizsargvalnis", kas pasargā bērnus no K.Ulmaņa 

gatves intensīvās satiksmes radītā trokšņa un autotransporta izplūdes 

gāzēm. Izskatot projektā paredzētās jauno koku stādīšanas vietas, secināju, 

ka koku stādīšana tajās tikai minimāli nodrošinās trokšņu un izplūdes gāzu 

izolāciju no skolas teritorijas. Šī brīža koku izvietojums skolas parkā 

nodrošina to, ka intensīvas satiksmes stundās atrodoties skolas teritorijā, 

intensīvas satiksmes objekta klātesamība ir tik tikko manāma. Būtu 

jāpārskata koku stādīšanas plānojums, jaunu koku stādīšana jāparedz gar 

Īves ielu un Mārupīti - skolas teritorijas stūri, kas ir tieši vērsts pret ar 

K.Ulmaņa gatvi. 

 noraida: 
 izskatās, ka tur aug veci koki un tos ir jāsaglabā; 

 ievērojot, ka tas ir skolas parks un skola atrodas pie maģistrālās ielas, būtiski 

saglabāt pēc iespējas vairāk kokus. Protams, nepieciešams veikt skolas 

uzlabošanu un sporta kompleksa celtniecību, tomēr nepieciešams pārvērtēt 

tāda apjoma koku izciršanu un meklēt citus iespējamos risinājumus. 
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 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 4 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
 Rīgas Angļu ģimnāzija ir viens no zaļākajiem pagalmiem Rīgā - turklāt šī 

vieta ir vēsturiska. Blakus ir noslogotākā šoseja Rīgā, koki aiztur dustu. 

Mūsu bērniem ir parks - pēc izciršanas nebūs ne parka, nedz arī skābekļa; 

 uzskatu, ka esošais koku izciršanas un atjaunošanas projekts ievērojami 

pasliktinās teritorijas ekoloģisko vērtību. Skolas parks dod iespēju bērniem 

maksimāli daudz laiku pavadīt svaigā gaisā - ārpus telpām. Tā  ir 

priekšrocība, kas pieejama ne visās pilsētas skolās un tādējādi būtu 

saglabājama un maksimāli atjaunojama; 

 tiks izbojāts skolas parks un negatīvi ietekmēta gaisa kvalitāte skolas, kurā 

mācās apm. 1000 bērni, teritorijā (blakus atrodas maģistrālā iela ar ļoti 

lielu satiksmes intensitāti); 

 sabojās apkārtnes vizuālo tēlu. 
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 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 
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