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Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: SIA “VASTINT LATVIA”. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Antonijas ielā 21 (19. grupa, 2000. grunts). 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 25.09.2018. – 08.10.2018. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 20.08.2018. lēmumu Nr.34, 1.2.6. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Biroja ēku jaunbūves Rīgā, Antonijas ielā 17 un 21”. 

 

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 22, 24 2 Centra apkaime Vērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 5 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 5 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 1 

 atbalsta: 
• Šo koku nociršana dos iespēju labiekārtot teritoriju un realizēt ēku projektu, 

kas videi būs lielāks ieguvums, nekā esošie 2 koki. Turklāt, tie ir mazi koki. 

1 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 4 

 atbalsta: 
• Atbalstu koku nociršanu, jo tas neietekmē pilsētas vidi samērā ar to ar 

realizācijas ieceri; 

• šie koki nebagātina pilsētas vidi; 

• konkrēto koku ciršana neietekmēs pilsētas ainavu. Bet jauni stādījumi, kopā 

ar projektējamām ēkām, gan varētu veidot interesantu pilsētas ainavu. 

3 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 1 



 2 

• Neatbalstu paredzēto koku ciršanas ieceri, jo koku ciršana ietekmē apkārtni: 

1. koku saknes nodrošina gruntsūdeņu regulāciju, kokiem uzņemot ūdeni. 

Gruntsūdeņu līmeņa izmaiņas, savukārt, var ietekmēt apkārtējo ēku stāvokli, 

t.sk., pamatu nosēšanos. Antonijas ielā blakus esošajām ēkām jau tagad ir 

konstatētas nosēšanās pazīmes, atbilstoši namu apsaimniekotāja rīkotajās 

mājas iedzīvotāju sanāksmēs teiktajam. Jau iepriekš Antonijas ielā un 

vēsturiskajā centrā ir nocirsti koki, attiecīgi jau tad iespējami ietekmējot 

gruntsūdeņu līmeņus un ietekmējot ēku pamatus. Savukārt, atbilstoši 

ietekmes uz vidi novērtējuma principiem, ietekmes ir jāskatās kumulatīvi, 

ievērojot iepriekš veiktās darbību saskaņu un ietekmes ar paredzētajām 

darbībām. Kopā no jauna plānotie koku stādījumi ar esošo liepu 

saglabāšanu ļautu nodrošināt atbalstošāku gruntsūdeņu līmeni. Pilsētā, 

atbilstoši  Rīgas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2030.gadam ir jāparedz 

arī ilgtspējīgi lietusūdens apsaimniekošanas risinājumi, t.sk., zaļā 

infrastruktūra. Koki ir viens no zaļās infrastruktūras elementiem. Attiecīgi 

šo argumentu dēļ noraidu arī izvēlēto risinājumu koku stādīšanu podos. 

Aprakstītajā iecerē nav sniegta informācija par paredzētajiem dižstādiem, 

to prasību pēc gruntsūdeņu līmeni un citām pazīmēm. 2. Koki rada estētisku 

baudījumu, jo tos var redzēt no ceļa un apkārtnes māju logiem. Izcērtamie 

koki ir novietoti koku grupā un atbilst kultūrvēsturiskā centra pilsētvides 

ainavai, kuru raksturo ēku un koku mijiedarbība. Koku grupa veido 

līnijveida ainavu elementu, kas netiks saglabāts, izkaisot koku stādījumus pa 

teritoriju. Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija nosaka, ka pēc iespējas 

jācenšas saglabāt vēsturiskā plānojuma struktūru un dabiskos ainavas 

elementus (reljefu, kokus); tāpat koki tie ietekmē sabiedrības veselību, jo 

koki veic CO2 akumulāciju, kā arī ietekmē gaisa kvalitāti un trokšņu 

līmeņus. Jāatzīmē, ka pret Rīgas pilsētu EK ierosinājusi pārkāpumu 

procedūru par gaisa kvalitāti. 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
5 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 1 

 pozitīvi ietekmēs: 
• Divu mazu koku atrašanās tukšā laukumā salīdzinoši ar plānotajiem 

teritorijas un labiekārtojuma darbiem ir nesvarīgi, un, saņemot atļauju 

nocirst kokus, guvums būtu krietni lielāks. 

1 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 4 

 pozitīvi ietekmēs: 
• Paredzēti jauni koku apstādījumi un kultūrainava tiks papildināta ar jaunu 

un kvalitatīvu arhitektūru; 

• paredzēti daudz jaunu koku iestādīšana. 

3 

 negatīvi ietekmēs 1 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 
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