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Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: SIA “PMT Invest”. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Enkura ielā 6A (62. grupa, 46. 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, 1.2.7. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Dzīvojamās 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. 2 Osis 91 1 

Ķīpsalas 

apkaime 

Vērtīgs 

2. 0,8 Ošlapu kļava 24/22 1 Mazvērtīga 

3. 2 Kļava 
19/14 (celma 

caurmērs 22 cm) 
1 Mazvērtīga 

 

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 - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 5 

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

un neizmantotu teritoriju īpatsvaru; 

• tā kā bieži uzturos Ķīpsalā, tai skaitā, ejot garām teritorijai, kur paredzēta 

koku izciršana, atbalstu doto ieceri, jo tiks sakārtota apkārtējā vide, būs 

patīkami staigāt garām un radīsies drošāka sajūta atrodoties tās tuvumā, kā 

arī vizuāli pievilcīgāks skats; 
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• manuprāt, ka iecerētā objekta izbūve uzlabos Ķīpsalas vidi, samazinās 

nekoptu un neizmantotu teritoriju īpatsvaru; 

• uzskatu, ka iecerētā objekta izbūve uzlabos Ķīpsalas vidi, samazinās nekoptu 

un neizmantotu teritoriju īpatsvaru. 

 daļēji atbalsta - 

 noraida 1 

 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 - 

 pozitīvi ietekmēs 1 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 5 

 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 

zemes gabalā, gan tā apkārtnē; 

• izciršanai paredzētie koki nerada īpašu vērtību ainaviskā ziņā. 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; 

• 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 

zemes gabalā, gan tā apkārtnē. 
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 negatīvi ietekmēs 1 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 
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