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Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: SIA “Nasau”. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Zvejnieku ielā 34 (62. grupa, 17. grunts). 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 06.03.2018. – 19.03.2018. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 12.02.2018. lēmumu Nr.7, 1.2.8. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Mazstāvu dzīvokļu 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. 2 Kļava 66 1 

Ķīpsalas 

apkaime 

Vērtīga 

2. 2 Liepa 24, 39, 57 3 Mazvērtīga 

3. 2 Goba 31/35 1 Vērtīga 

4. 0,8 Blīgzna 20 1 Mazvērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 2 

 1.2.iesniegumi - 

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

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 2 

 atbalsta: 
• Zemes vienība tiks attīstīta un izmantota. 

1 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
• Rīgai jātop zaļākai, nevis jācērt izauguši koki. 

1 

 cits viedoklis - 



 2 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
2 

 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 2 

 pozitīvi ietekmēs: 
• Ieceres realizācijas rezultātā uzlabosies kopējais apkārtnes skats, tātad cels 

ainavisko vērtību. Tā kā ieceres rezultātā teritorija tiks nožogota, tad 

apkārtējo māju iedzīvotāji nevarēs šo teritoriju izmantot kā atkritumu 

izgāztuvi kā tas bijis ilgus gadus iepriekš. Ekoloģiskā vērtība celsies. 

1 

 negatīvi ietekmēs: 
• Lielākā daļa jauno projektu Rīgā ir ar zemu arhitektūras vērtību. Nešķiet 

racionāli izcirst kokus, lai uzbūvētu zemas kvalitātes, neglītu ēku. Rīgā 

gaisa ir netīrs un cērtot ārā kokus mēs nekad gaisa kvalitāti neuzlabosim. 

1 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 
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