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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: SIA „M29”. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 6/8 (87. grupa, 

239. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 04.03.2014. – 17.03.2014. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 03.02.2014. lēmumu Nr. 6 1.3.3.§. 

Koku ciršanas mērķis: „Mēbeļu salona jaunbūve, administratīvās ēkas 

rekonstrukcija”. 

 

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 39-55 11 

Čiekurkalna 

apkaime 

vērtīga 

2. 2 Liepa 47 1 mazvērtīga 

3. 2 Ozols 35-47 3 vērtīgs 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 46 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 46 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 

 atbalsta 
 Esmu par mēbeļu salona esamību šeit. Jā, jo koku izciršana sekmēs vides 

pareizu izmantošanu, ēkas lietderīgu būvniecību. Būs vēl viena sakopta 

sabiedriskā vieta. 

1 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 
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 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 45 

 atbalsta 
 Netālu no šī objekta atrodas mana darba vieta. Ļoti vēlos, lai šī vide tiktu 

sakopta un uzlabota. 

 Saimnieciskā attīstība pilsētvidē ir pamatu pamats labklājības 

nodrošināšanai, nodarbinātības veicināšanai. Sociāli atbildīgu 

uzņēmumu ieceru atbalstīšana ir valsts, pašvaldību un visas sabiedrības 

labā. 

 Lai sakoptu apkārtējo vidi un izvairītos no nelaimīgiem atgadījumiem, ko 

var izdarīt veci, bojāti, sagāzušies koki. 

 Uzskatu, ka jauna mēbeļu salona izveide sekmēs kopējās Čiekurkala vides 

un infrastruktūras uzlabošanos. 

 Atbalstu, jo projekta realizācijas gadījumā tiks uzlabota kopējā rajona 

vides kvalitāte. 

 Uzskatu, ka Latvijas valsts biznesu/uzņēmumu attīstības vārdā ir vērts 

ziedot pāris koku. 

 No kokiem tāpat nav lielas jēgas, jo tie atrodas nolaistā gabalā. 

 Iespēja iestādīt jaunus kokus. Veidot jaunu zaļo zonu. 

 Atbalstu, jo vajadzīga teritorijas plānošanai un sakopšanai. 

 Ja nocirsto koku vietā tiks uzbūvēts veikals, tad tiks radītas jaunas darba 

vietas, kas ir būtiski Latvijas ekonomikai. 

 Pašlaik konkrētā teritorija ir nesakopta, tai nav nekādas "pievienotās 

vērtības" apkārtējiem iedzīvotājiem. Koki nav stādīti (vismaz neizskatās 

pēc tādiem), neredzēju arī nevienu zīmi, kas liecinātu, ka kāds no kokiem 

būtu aizsārgājamo sarakstā. 

45 

 daļēji atbalsta  - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas 

ietekmi uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko 

vērtību 

46 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 

 pozitīvi ietekmēs 
 Projekta realizācija uzlabos ainavu, turpinot Čiekurkalna kultūrvēsturisko 

nozīmi. Ekoloģija necietīs. 

1 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 45 

 pozitīvi ietekmēs 
 Sakārtotā teritorija jebkurā gadījumā uzlabo ainavisko skatu. Projekta 

ietvaros tiks nodrošināta vispārīga kopējās teritorijas attīstība. 

 Izcērtot pāraugušos, vecos kokus un iestādot jaunus stādījumus būs vairāk 

gaismas un sakārtotāka pilsētvide. 

 Uzbūvējot modernu ēku, tā noteikti pozitīvi ietekmēs Rīgas un Čiekurkalna 

ainavisko vērtību. 

 Uzlabos vidi, piesaistot solīdu publiku. 

 Tā, noteikti, piesaistīs uzmanību gan tūristiem, gan Rīgas iedzīvotājiem. 

Domāju, ka tā papildinās vides koptēlu un iekļausies starp pārējām 

ēkām. 

 Tā vidi veidos mūsdienīgāku, neaizsedzot jau esošos kultūrvēsturiskos 

elementus. Radīs bagātīgāku ainavu. 

 Uz šo brīdi zemesgabals ir pieejams dažādiem aizdomīgiem subjektiem kā 

pulcēšanās vieta. Projekta realizācijas gadījumā tas tiks novērts. Kā 

rezultātā uzlabosies kultūrvēsturiskā un ekoloģiskā vērtība. Ainaviskā 

37 



 3 

vērtība netiks ietekmēta negatīvi, bet gan pozitīvi. 

 Ja kādā vietā tiek ieguldīti līdzekļi, tad noteikti tas uzlabos 

kultūrvēsturisko un ainavisko vērtību. Būs smuks veikals ar skaistām 

lietām, auto piebrauktuvi un gājēju celiņiem. Tas viss tikai pozitīvi 

ietekmēs apkārtni. 

 Tiks sakopts pašreiz nekopts un nolaists gruntsgabals. 

 Vajadzīgo koku izzāģēšana uzlabos ainavisko vidi, kā arī vecu koku 

izzāģēšana uzlabos cilvēcisko drošību. 

 Jebkurš jauns objekts sekmēs Čiekurkalna vides uzlabošanos un sakops 

esošās nekoptās teritorijas. 

 Tiks sakārtota pilsēttelpa. Izveidots lakonisks labiekārtojums. Vispārīgi 

attīstīta kopējā teritorija, izveidota sakopta vide. 

 Darījumu aktivitātes pieaugums Čiekurkalnā paaugstinās iespēju sakārtot 

arī citus kultūrvesturiskos objektus, uzlabos vidi šajā konkrētajā, kā arī 

blakus objektos, atjaunos kvartāla ainavisko pievilcību, novērsīs jauna 

piesārņojuma rašanos pēc vides rekultivācijas. 

 Sakārtos Čiekurkalna kvartāla ainavisko apbūvi un tā praktisko 

izmantošanu. 

 Saistībā ar objekta izbūvi tiks sakārtota vide - pieaugs Čiekurkalna 

kultūrvēsturiskā izmantošana, arī šībrīža haotiskā ainava tiks beidzot 

sakārtota. 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs 
 Piedāvātais risinājums labi ierakstīsies esošajā pilsētvides ainavā, kā arī 

pēc projekta ir paredzēta jaunu koku stādīšana. 
 Labāk jau sakārtot un veicināt attīstību, un sakārtot paredzot jaunas darba 

vietas. 
 Ja iecere tiks realizēta, esošā  vide tiks uzlabota - tas papildinās gan 

ainavisko, gan kultūrvēsturisko vērtību. 
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 cits viedoklis - 
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