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Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: 1 fiziska persona. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Ģertrūdes ielā 40 (30. grupa, 5. grunts). 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 30.10.2018. – 12.11.2018. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 08.10.2018. lēmumu Nr.41, 1.2.2. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Teritorijas labiekārtošana”. 

 

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 

18 (celma caurmērs 

25 cm), 17 (celma 

caurmērs 22 cm) 

2 

Centra apkaime 

Mazvērtīgs 

2. 1 Bērzs 24, 25 2 Vērtīgs 

3. 2 Kļava 45 1 Vērtīga 

4. 1 Ieva 25 1 Mazvērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 2 

 1.2.iesniegumi - 

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

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 2 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
• Izliktais plakāts Ģertrūdes ielā 40 man bija ļoti nepatīkams pārsteigums. 

2 



 2 

Papildus tam tajā netika paskaidrots kādi labiekārtošanas darbi tiks veikti. 

Tik daudz koku izciršanai ir nepieciešams plašāks izskaidrojums. 

Labiekārtotā vidē ir nepieciešams svaigs gaiss un dabas klātbūtne; 

• nav argumentēts pamatojums. 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
2 

 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 2 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
• Samazina koku skaitu iekšpagalmā, nesniedzot vietā līdzvērtīgu alternatīvu; 

• koku izciršana negatīvi ietekmēs vidi, ņemot vērā ka Rīgas gaisa 

piesārņojums vairāk kārt pārsniedz normas. Man kā blakus dzīvojošai šie 

koki ir īpaši svarīgi, jo tie uzlaboja gaisa kvalitāti un ainavu. Blakus esošai 

mākslas skolai koku izciršana arī varētu būt nepatīkams notikums. Skolai ir 

daudz logi, kuri paveras uz šiem skaistajiem kokiem. 

2 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 
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