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ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru 

koku ciršanai 

 
09.10.2014 Nr. BV-14-821-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: SIA “New Hanza City”. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 23.09.2014. – 06.10.2014. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 25.08.2014. lēmumu Nr. 35, 1.5.8. §. 

Koku ciršanas mērķis: „Teritorijas kopšana”. 

 

Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 

p.k. 

Koka sugas 

koeficients 

Koka 

suga 

Koka 

diametrs cm 

Koku 

skaits 

Koka 

atrašanās 

vieta 

Koka 

dekoratīvā 

vērtība 

1. 1 Bērzs 
16 (celma caurmērs 

20 cm)-40 
22 

Skanstes 

apkaime 

vērtīgs 

2. 0,8 Vītols 
30/38/20/19/34/20/29

/20/19 
1 mazvērtīgs 

3. 0,8 Ošlapu kļava 24 1 mazvērtīga 

4. 2 Osis 24/19 1 vērtīgs 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 21 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 21 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 21 

 Atbalsta: 

 atbalstu, jo tas ir nepieciešams teritorijas kopšanas realizācijai; 

21 
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 vajag attīstīt infrastruktūru, modernas ēkas; 

 Rīgai, kā galvaspilsētai ir jābūt sakoptai; 

 atbalstu teritorijas sakopšanu un apsaimniekošanu; 

 zem kokiem ir atrodami vecie būvgruži, kuri pēc koku ciršanas vienīgi var 

tikt aizvākti; 

 lai sakoptu teritoriju no netīrumiem ir nepieciešams izcirst kokus, lai šajā 

teritorijā nepulcētos bomži; 

 tajā vietā koki vairāk atgādina necaurejamus džungļus nevis sakoptu vietu 

pilsētas centrā, kā arī daudzie krūmi, kuri ir saauguši gadu gaitā uz 

būvgružiem traucē teritorijas sakopšanu un attīstīšanu. Izzāģējot 

nevajadzīgos kokus un krūmus, tiks sakopta teritorija; 

 atbalstu, jo kokus cirtīs ne tāpat, bet, lai sakoptu teritoriju un izvestu 

būvgružus, kā arī cels jauno biznesa ēku, kas nav slikti mūsu pilsētai; 

 ir jāatbalsta teritorijas sakopšana, jo šobrīd tā ir nesakopta; 

 uzlabos pilsētas kopējo skatu, teritorija tiks sakopta, kā arī, iespējams, tiks 

iestādīti jauni koki, kuri tiks pienācīgi kopti; 

 atbalstu, jo tas ievērojami uzlabos pilsētas vidi, veidos to modernāku un 

sakoptu. Turklāt mūsu pilsētā – Rīgā ir tik daudz nesakoptu teritoriju ar 

būvgružiem, atkritumiem, ka teritorijas sakopšana ir vēlama; 

 ja koku ciršana palīdz uzlabot kopējo teritoriju, tad tas ir ilgtermiņa 

ieguldījums un es to atbalstu. 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas 

ietekmi uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko 

vērtību 

21 

 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 21 

 pozitīvi ietekmēs: 
 jauna attīstība teritorijā veicinās arī pilsētas dārzu izveidi, kā arī 

sakārtotas apzaļumotas teritorijas – zaļās joslas. Ja vecā izgāztuve tiks 

likvidēta, tas jau ies labumā; 

 teritorija būs uzkopta; 

 teritorijas kopšana palielinās vides vērtību; 

 ainava noteikti uzlabosies, kļūs sakoptāka, skaistāka. Ekoloģiskā vērtība, 

manuprāt, nemainīsies, jo apkārtnē ir arī sapuvuši, izkaltuši, nedzīvi koki 

un krūmi, līdz ar to teritorija kļūs tikai tīrāka; 

 ainaviskās un ekoloģiskās vērtības ietekmēs noteikti, jo pašreiz teritorija ir 

nesakopta, aizaugusi un neizmantota lietderīgi. Kultūrvēsturiskās 

vērtības varētu ietekmēt ar laiku, bet pozitīvā ziņā, ja būs labs projekts 

un būs izpildīts, tas ar laiku varētu kļūt par kultūras objektu; 

 neuzskatu, ka konkrētiem kokiem bija kaut kāda kultūrvēsturiskā nozīme, 

koku izciršana uzlabos ainavisko skatu; 

 ainava tiks sakārtota; 

 teritorijā ir daudz krūmu, kuriem nav estētiskās vērtības, kā arī koki, kuri 

ziedēšanas laikā cilvēkiem izraisa alerģiskas reakcijas. Izcērtot tādus 

kokus un vietā stādot jaunus tiks celta esošās vietas ainaviskā un 

ekoloģiskā vērtība; 

21 
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 vieta kļūs tīrāka un sakopta, tiks savākti būvgruži un izveidotas jaunas 

darba vietas, kā arī tiks iestādīti jauni, veseli koki; 

 koku ciršanas iecere nemainītu vides kultūrvēsturisko vērtību. Mainītu 

tikai ainavisko un ekoloģisko vērtību, bet pozitīvā nozīmē, ka tiek sakopta 

teritorija un ir apsaimniekota. 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 

  

  
Punka 67012976 

 


