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Informācija par publisko apspriešanu: 
• Ierosinātājs: SIA „Z īda fabrika”. 
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Aristida Briana ielā 5 (24. grupa, 

268. grunts). 
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 09.09.2014. – 22.09.2014. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 
komisijas 04.08.2014. lēmumu Nr. 32, 1.3.1. §. 
Koku ciršanas mērķis: „ Zīda fabrikas rekonstrukcija par multifunkcionālu centru ar 
biroja, tirdzniecības un izstāžu telpām””. 
 
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. 0,8 Tūja 
18 (celma caurmērs 

20 cm)-28 
4 

Centra 
apkaime 

mazvērtīga 

2. 2 Vilkābele 17 1 vērtīga 

3. 2 Kļava 32 1 vērtīga 

 
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 : 1 
 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 
 atbalsta - 
 daļēji atbalsta: 

• atbalstu visu iezīmēto koku nociršanu, izņemot kļavas (ø 32) nociršanu, 
kas - pamatojoties uz rekonstrukcijas plāniem - netraucē celtniecībai un 
ir vērtīgāka nekā tūjas. 

1 

 noraida - 
 cits viedoklis - 



 2

 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 apkārt ējo māju vides ainavisko un ekoloģisko 
vērt ību 

1 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 
 pozitīvi ietekmēs: 

• ceru, ka šī īpašuma sakārtošana dos papildus ekonomiskas un kultūras 
iespējas, kā arī palielinās drošību kvartālā (tukšs un neizmantots īpašums 
rada dažādus drošības riskus - nav īpaši droši staigāt pa Šarlotes ielu 
(posmā no A.Briāna līdz Valdemāra ielai)). 

1 

 negatīvi ietekmēs - 
 neietekmēs - 
 cits viedoklis - 
 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem - 
 pozitīvi ietekmēs - 
 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 
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