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Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: Rīgas Tehniskā universitāte. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (62. grupa, 2003. grunts). 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 13.11.2018. – 27.11.2018. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 05.11.2018. lēmumu Nr.45, 1.2.9. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un 

videotehnoloģiju centra mācību korpusa pārbūve”. 

 

Plānoto cērtamo koku apraksts 
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vērtība 

1. 1 Bērzs 36, 44 2 
Ķīpsalas 

apkaime 
Vērtīgs 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 1 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 1 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 1 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
• Ciršanai paredzētie koki ir nebojāti, veseli, bez bojājumiem. Fasādi neskar. 

Koki ir stādīti atbilstoši teritorijas labiekārtošanas apsvērumiem, un teicami 

pilda tiem paredzētās funkcijas. Koku aptuvenais vecums - 40 gadi. Tie 

ideāli iekļaujas ainavā. Likvidējot kokus, ēkas daļas, kuras apēno šie koki, 

tiks pakļautas tiešai saules radiācijai no DA puses. Zarus, kas traucē 

1 



 2 

fasādes rekonstrukciju ir iespējams nepieciešamajā apjomā apzāģēt, rūpīgi 

izvērtējot nepieciešamību un ietekmi uz koka izskatu. Lai cik skaista arī 

nebūtu paredzamā fasāde, šis ir neatņemams elements, kas to saista ar ēkas 

vēsturi. 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
1 

 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 1 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
• Ēkas fasādei, lai arī kāda tā būtu, ir jāsaglabā saite ar tās vēsturi un 

iemītniekiem. Pilnībā nomainot visu seju, vieta kļūst sveša. 
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 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 
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