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Informācija par publisko apspriešanu: 
• Ierosinātājs: RP SIA „Rīgas Dzemdību nams”. 
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīga, Miera iela 45 (24.grupa, 2070.grunts). 
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 09.10.2012 – 22.10.2012. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 
komisijas (turpmāk – Komisijas) 01.10.2012. lēmumu (protokols Nr.30 1.3.4.§). 
Koku ciršanas mērėis: „R īgas Dzemdību nama autostāvvietu un ietvju izbūve – 
teritorijas labiekārtošana”. 
 
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 17-52 10 Brasa mazvērtīgs 

2. 1 Bērzs 16-28 5 Brasa mazvērtīgs 

3. 2 Goba 29 1 Brasa mazvērtīgs 

4. 2 Liepa 45 1 Brasa mazvērtīgs 

 
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. SaĦemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 
 1.1.aptaujas lapas 29 
 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokĜi par koka/-u ciršanas ieceri : 29 
 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  26 
 • atbalsta - 
 • daĜēji atbalsta 1 
 • noraida 

pamatojums: 
- Nedomāju, ka autostāvvietu dēĜ būtu jācērt koki. IeliĦa, kas iet gar Dzemdību 

namu ir pietiekami gara automašīnu novietošanai. 
- Stāvvietas ierīkošanai ir maza teritorija. Turklāt lielāko daĜu no tās aizĦem Rīgas 

Dzemdību nama personāla auto. ZīdaiĦi arī nedzimst tādā skaitā, ka veidojas 
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nepieciešamība pēc stāvvietas. Ar esošo noslogojumu pilnībā pietiek. Papildus 
šajā teritorijā senie koki ievērojami uzlabo gaisa kvalitāti, estētiski skaisti 
izskatās un to ciršana nav pieĜaujama. 

- Koku aleja šajā ielas posmā skaisti izskatās, nodrošina svaigu gaisu, tai ir arī 
vēsturiska vērtība. Esošā stāvvieta nav tik noslogota, lai būtu vajadzība to 
paplašināt. 

 • cits viedoklis - 
 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 3 
 • atbalsta 1 
 • daĜēji atbalsta - 
 • noraida 2 
 • cits viedoklis - 

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

29 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  26 
 • pozitīvi ietekmēs - 
 • negatīvi ietekmēs 

pamatojums: 
- Jebkurš zaĜums vairo pilsētas skaistumu. 
- Pasliktināsies gaisa kvalitāte. Seno koku izciršana samazinās ielas vēsturisko 

auru, kā arī jebkura stāvvieta samazinās ainavisko ielas kvalitāti. 
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 • neietekmēs 2 
 • cits viedoklis - 
 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 3 
 • pozitīvi ietekmēs - 
 • negatīvi ietekmēs 2 
 • neietekmēs 1 
 • cits viedoklis - 

 
Izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus, Būvvalde iesaka Komisijai pieĦemt 

lēmumu atĜaut cirst kokus Rīga, Miera iela 45 (24.grupa, 2070.grunts). 
 

 
Vadītājs I.Vircavs 
 
 
Paškevica 67012976 
 


