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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: AS „Rīgas Centrāltirgus’’. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (4. grupa, 71. grunts), 

posmā no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai un no Prāgas ielas uz Gogoļa ielas 

pusi. 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 11.11.2014. – 25.11.2014. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 13.10.2014. lēmumu Nr. 42, 1.3.4. §. 

Koku ciršanas mērķis: „Rīgas Centrāltirgus kanālmalas rekonstrukcija no Maskavas 

ielas līdz Prāgas ielai un no Prāgas ielas uz Gogoļa ielas pusi”. 

 

Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 

p.k. 

Koka sugas 

koeficients 

Koka 

suga 

Koka 

diametrs cm 

Koku 

skaits 

Koka 

atrašanās 

vieta 

Koka 

dekoratīvā 

vērtība 

1. 0,8 Apse 52 1 Centra 

apkaime 

vērtīga 

2. 2 Osis 30/30/30 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  - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 1 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 



 2 

 noraida: 
 stingri noraidu, jo šajā vietā – pašā Rīgas centrā, jau tā ir slikta gaisa 

kvalitāte. Aicinu atstāt kokus, kur tie ir šobrīd, bet pārbūves darbus 

turpināt respektējot koku atrašanās vietu (ieplānot pārbūves darbus tā, 

lai nebūtu traucēta koku turpmākā augšana. Bet vēl vairāk uzskatu, ka ir 

nepieciešams papildus iestādīt kokus gan Prāgas ielā, gan Gogoļa ielā. 

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: 
 ikviena koka izciršana negatīvi ietekmē pilsētas ekoloģisko situāciju. 

Vēlreiz aicinu iestādīt papildus kokus. Ainavisko vidi var uzlabot tikai 

zaļā teritorijas saplūšana ar sakoptu urbāno teritoriju, vieni paši mūri 

nekādā ziņā nav ainaviski, lai cik skaisti būdami. Nocērtot šos kokus tiks 

iznīcināta šīs vietas vēsturiskā seja, aicinu sapludināt dabu ar pilsētu, 

moderno ar dabisko, funkcionālo ar kreatīvo. 

1 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 
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