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13.09.2018. Nr. BV-18-227-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: fiziska persona. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Pērses ielā 2A (30. grupa, 57. 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, 1.2.11. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas jaunbūve”. 

 

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 46, 50 2 apkaime Vērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 59 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 59 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 5 

 atbalsta: 
• Pilsētas centrā ir nepieciešamas jaunas ēkas, lai uzlabotu pilsētas vidi; 

• centrs ir pārāk aizaudzis; 

• aizēno māju; 

• man nepatīk koki pilsētā. 

5 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 54 

 atbalsta: 
• Uzceļot māju, teritorija ap māju tiks sakopta un apzaļumota; 

• atbalstu, jo uzskatu, ka nepieciešams sakārtot centra vidi, nepieciešamības 

gadījumā stādot jaunus kokus; 

• atbalstu jaunu būvniecību, kas pozitīvi ietekmē pilsētas attīstību; 

• vide paliks sakoptāka; 
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• aizēno mājas skatu; 

• aizēno logus; 

• veci koki, kas stipra vēja laikā var nolūzt un uzkrist kādam uz galvas; 

• pil sula un bojā mašīnas kā arī aizsedz mājas fasādi; 

• esmu par jaunām mājām; 

• gribu, lai šajā vietā būtu skaista māja; 

• jauna ēka šajā vietā cilvēkiem ir svarīgāk nekā koki; 

• ar modernā kompleksa palīdzību iedzīvotāji iegūs jaunas mājvietas; 

• piegružo ietves ar bioloģiskajiem atkritumiem. Koki paredzēti parkiem un 

zaļajām zonām. 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
• Koku iznīcināšana pilsētā, kurā tā jau ir maz koku, ir kaitīga cilvēku 

veselībai. 

2 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
59 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 5 

 pozitīvi ietekmēs: 
• Viens neko nemainīs; 

• vecs koks, bīstami staigāšanai; 

• kokiem jāatrodas mežā. 

3 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs 2 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 54 

 pozitīvi ietekmēs: 
• Veci koki, kuri ir nokalpojuši savu mūžu nav estētiski pievilcīgi; 

• pārāk vecs un koks “raud” (pavasarī un vasarā visapkārt ir lipīga masa); 

• tukša vieta ar degradējošu autostāvvietu paliks par moderno kompleksu ar 

pazemes autostāvvietu un labiekārtošanu. Tas pozitīvi ietekmēs vides 

kultūrvēsturisko, ainavisko un ekoloģisko vērtību; 

• ainava būs daudz patīkamāka un labāka nekā iepriekš. 

42 

 negatīvi ietekmēs: 
• Rīgas piesārņotais gaiss tikai paliks vēl piesārņotāks. 

2 

 neietekmēs: 
• Būvvalde izvērtēs jaunbūves piemērotību esošajai apbūvei. Sakopts, skaists 

nams tikai papildina vietas vērtību. 
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 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 
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