
 
 

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 

koku ciršanai 

 
13.09.2018. Nr. BV-18-226-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: SIA “K47”. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 30 (30. grupa, 59. grunts). 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 21.08.2018. – 03.09.2018. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 30.07.2018. lēmumu Nr.31, 1.2.10. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Administratīvā ēka”. 

 

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 Goba 23/24 1 Centra apkaime Vērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 58 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 58 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 4 

 atbalsta: 
• Centrs ir pārāk aizaudzis; 

• aizēno māju. 
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 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 54 

 atbalsta: 
• Rīgas vēsturiskais centrs paliks sakoptāks; 

• pilsētai jāļauj attīstīt birojus un dzīvojamās ēkas; 

• atbalstu jaunu būvniecību, kas pozitīvi ietekmē pilsētas attīstību; 

• konkrēto vietu nepieciešams sakārtot; 

• pagalms iegūs no sakoptas un apzaļumotas ēkas; 

• uzskatu, ka viena koka vietā būtu jauki, ja būtu māja ar apzaļumotu 

teritoriju; 
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• man nepatīk koki pilsētā; 

• koki ir veci, apdraud gājējus; 

• atbalstu Rīgas attīstībai; 

• aizēno mājām logus; 

• atbalstu, ka ceļ jaunas mājas; 

• piegružo ietves ar bioloģiskajiem atkritumiem, koki paredzēti parkiem un 

zaļajām zonām; 

• ar modernā kompleksa palīdzību iedzīvotāji iegūs jaunas mājvietas; 

• šajā vietā jauna ēka ir cilvēkiem svarīgāk, nekā koki; 

• konkrētie koki, manuprāt, būtiski neietekmē kopējo ainavu. Apkārt 

dzīvojamās mājas un komerciāla rakstura objekti; 

• atbalstu jaunās mājas būvi, jo tās trūkst; 

• pil sula un bojā mašīnas kā arī aizsedz fasādi; 

• veci koki, kas stipra vēja laikā var lūzt un uzkrist kādam uz galvas. 

 daļēji atbalsta 1 

 noraida: 
• Barona iela jau tā ir pārvērsta par betona tuksnesi. Koki mums dod skābekli. 
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 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
58 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 4 

 pozitīvi ietekmēs 2 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs: 
• Vecs koks, aizēno māju, bīstami staigāt. 
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 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 54 

 pozitīvi ietekmēs: 
• Kokiem jāatrodas mežā; 

• viens koks neko nemaina; 

• būs jauna celtne; 

• ainava būs patīkamāka un labāka nekā iepriekš. 

45 

 negatīvi ietekmēs 1 

 neietekmēs: 
• Pagalmā ir daudz koku, daži būtu jāsakopj, jānocērt, citur jāiestāda jauni. 

Pagalmā trūkst kopējas ainavas koncepcijas. Vērtību nesastāda koku skaits, 

bet gan kvalitāte esošajiem kokiem; 

• viens koks neietekmē vēsturisko vērtību; 

• mums apkārt ir daudz parku; 

• tukšā vieta kļūs par modernu kompleksu ar pazemes autostāvvietu un 

labiekārtojumu. Tas pozitīvi ietekmēs kultūrvēsturisko, ainavisko un 

ekoloģisko vērtību. 
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 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 
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