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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: Rīgas domes Satiksmes departaments. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīga, Kvartāla starp Juglas, Murjāņu ielu, Redzes 

invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas ezeru projektēšana Rīgā (92. grupa, 

9005., 9999., 2427., 52., 9014., 46. grunts, 123. grupa, 48. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 21.01.2014. – 03.02.2014. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 16.12.2013. lēmumu Nr. 53 1.3.1. §. 

Koku ciršanas mērķis: „Jaunu ielu izbūve Juglā, kvartālā starp Juglas, Murjāņu ielu, 

Redzes invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas ezeru projektēšana”. 

 

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 Baltalksnis 

16 (celma 

caurmērs 

20 cm) – 

44  

21 
Juglas 

apkaime 
mazvērtīgs 

2. 2 Melnalksnis 21-57 13 
Juglas 

apkaime 
vērtīgs 

3. 2 Ozols 20 1 
Juglas 

apkaime 
vērtīgs 

4. 0,8 Vītols 28 1 
Juglas 

apkaime 
mazvērtīgs 

5. 1 Bērzs 32-53 5 
Juglas 

apkaime 
vērīgs 

6. 0,8 Papele 20-60 21 
Juglas 

apkaime 
mazvērtīga 

7. 2 Kļava 

17 (celma 

caurmērs 

22 cm) – 

43 

21 
Juglas 

apkaime 
vērtīga 

8. 0,8 Ošlapu kļava 30 1 
Juglas 

apkaime 
mazvērtīga 
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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 

pamatojums: 

- Atbalstu koku ciršanu, jo atbalstu jauno ielu būvniecību 

Juglā. 

1 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 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 apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko 

vērtību 

1 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 

 pozitīvi ietekmēs 

pamatojums: 

- Ieceres realizācija uzlabos iedzīvotāju iespējas peikļūt šajā 

rajonā esošajām kūltūrvēsturiskajām, ainaviskajām un 

ekoloģiskajām vērtībām. Jaunā Krēgermuižas iela varētu 

kalpot kā promenāde pastaigām gar Juglas ezeru. Jaunā ielu 

izbūve sakārtos degradējušos vidi. 

1 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem - 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 

 

 

Vadītājs I.Vircavs 

  

  
Punka 67012976 

 


