
 
 

RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE 
Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805 

e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes 

ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru 
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13.09.2018. Nr. BV-18-228-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: SIA “PM Invest”. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Enkura ielā 4 (62. grupa, 45. grunts). 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 14.08.2018. – 27.08.2018. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 30.07.2018. lēmumu Nr.31, 1.2.8. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Esošās ēkas pārbūve”. 

 

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 47 1 

Ķīpsalas 

apkaime 

Vērtīgs 

2. 0,8 Ošlapu kļava 20/18/17/15/16, 20 2 Mazvērtīga 

3. 2 Kļava 25 1 Mazvērtīga 

4. 2 Osis 
15 (celma caurmērs 

20 cm) 
1 Mazvērtīgs 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 7 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 7 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 7 

 atbalsta: 
• Uzskatu, ka iecerētā objekta izbūve uzlabos Ķīpsalas vidi, samazinās nekoptu 

un neizmantotu teritoriju īpatsvaru; 

• atbalstu doto ieceri, jo bieži uzturoties Ķīpsalā, tai skaitā, ejot garām ēkai un 

teritorijai, kur paredzēta koku izciršana, nav patīkamas sajūtas. Realizējot 

minēto ieceri tiks sakārtota un kļūs pievilcīgāka apkārtējā vide, būs 

5 



 2 

patīkami staigāt garām un radīsies drošāka sajūta; 

• manuprāt, ka iecerētā objekta izbūve uzlabos Ķīpsalas vidi, samazinās 

nekoptu un neizmantotu teritoriju īpatsvaru; 

• esmu par sakoptu vidi. 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
• Koku iznīcināšana pilsētā, kurā tā jau ir piesārņots gaiss, ir kaitīga veselībai. 
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 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
7 

 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 7 

 pozitīvi ietekmēs: 
• Uzskatu, ka izciršanai paredzētie koki ir ainaviski mazvērtīgi, tādēļ to 

izciršana un ēku ieceres realizēšana kultūrvēsturiskajai videi būs tikai 

ieguvums, jo sekmēs sakārtotas un pievilcīgas telpas rašanos gan pašā 

zemesgabalā, gan tā apkārtnē; 

• izciršanai paredzētie koki nerada īpašu vērtību ainaviskā ziņā, kā arī atrodas 

zemesgabala dziļumā. Daudz labāk būs, ja tiks realizēta iecere, Ķīpsalas 

kultūrvēsturiskā vide tikai iegūs no tās realizācijas. Radīsies iespēja 

sakārtot teritoriju, apbūvēt to, uzlabosies Ķīpsalas vide kopumā; 

• manuprāt, ka izciršanai paredzētie koki ir ainaviski mazvērtīgi, tādēļ to 

izciršana un ēku ieceres realizēšana kultūrvēsturiskajai videi būs tikai 

ieguvums, jo sekmēs sakārtotas un pievilcīgas telpas rašanos gan pašā 

zemes gabalā, gan tā apkārtnē; 

• sakopta vide tikai uzlabo ainavu, arī Enkura ielas tanī galā varēsim sagaidīt 

ārvalstu tūristus, kā tas notiek jau Ogļu ielā, Balasta dambī. 
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 negatīvi ietekmēs: 
• Koku ciršana padara Rīgas piesārņoto gaisu vēl kaitīgāku. Ekoloģisko 

vērtību koku ciršana pasliktina. Arī ainavisko. 
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 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 

 

 

 

Smutova 67012976 

 


