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Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra 

apzīmējumu 0100 018 0172, Rīgā, Laktas ielā 28 (18. grupa, 22. grunts). 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 05.03.2019. – 18.03.2019. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 11.02.2019. lēmumu Nr.7, 1.2.9. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārtas saimnieciskās 

kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ielu”. 

 

Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 

p.k. 

Koka sugas 

koeficients 

Koka 

suga 

Koka 

diametrs cm 

Koku 

skaits 

Koka 

atrašanās 

vieta 

Koka 

dekoratīvā 

vērtība 

1. 0,8 Papele 

16 (celma caurmērs 

22 cm), 16 (celma 

caurmērs 25 cm), 34, 

41, 50/26 

5 
Skanstes 

apkaime 

Mazvērtīga 

2. 2 Liepa 
16 (celma caurmērs 

25 cm) 
1 Mazvērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 15 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 15 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 1 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida 1 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 14 

 atbalsta: 
• Atbalstu, jo pilsētai ir jāattīsta jaunas teritorijas, jāizbūvē nepieciešama 

infrastruktūra. Jaunus koku stādījumus jāparedz tam piemērotās vietās. 

3 



 2 

 daļēji atbalsta: 
• Eiropas lielākajās pilsētās ir lieliski piemēri, ka gan saglabāt kokus, kas aug 

uz ūdensvadu, kanalizācijas līnijām, gan iestādīt tur jaunus kokus. 

1 

 noraida: 
• Rīga jau tagad ir kļuvusi par daudziem kokiem un parkiem nabadzīgāka, 

vairs nebūtu pieļaujama vēl kādu koku izciršana; 

• Rīgai ir jāsaglabā savu koku bagātību; 

• tā kā līdzšinējās apspriedēs Rīgas dome lielākoties neņem vērā iedzīvotāju 

izteikto viedokli un turpina izcirst Rīgu, tādēļ - Rīgā šobrīd nedrīkst nocirst 

nevienu pašu koku (pat ja tas ir t.s. invazīvais un pat ja tas ir sējenis, un pat 

ja tas ir šķībs un greizs); 

• iela ir trokšņaina un koki tur mazina trokšņu un piesārņojuma līmeni. Paies 

ilgs laiks, līdz jaunie koki sniegtu līdzīgu ieguldījumu pilsētniekiem; 

• Rīga tiek izcirsts pārāk daudz. Bez stādīšanās tajā paša ielā vai rajonā nav 

pieļaujams. 

10 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
15 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 1 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs 1 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 14 

 pozitīvi ietekmēs 2 

 negatīvi ietekmēs: 
• Jebkurš nozāģēts koks ir zaudējums ainaviskajai vērtībai. Obligāti jāparedz 

jauni koki tajās vietās; 

• Skanstes t.s. attīstība neglābjami radīs pārējās Rīgas degradāciju (jau rada) - 

citur tukšas mājas un nesakārtota infrastruktūra. Realizēt jaunu projektu 

tikai tāpēc ka ES nauda ir jāizlieto nav laba saimnieka pazīme. Rīgas domes 

palīdzība mazdārziņu sakārtošanā būtu novērsusi daudzas tur esošās 

problēmas; 

• tiek degradētas zaļās zonas pilsētās, kuras aizvien tiek samazinātas. Koki ir 

svarīgi apkārtējo māju iedzīvotājiem; 

• koku ciršana ietekmē visu pilsētu, ne tikai konkrēto vietu. 
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 neietekmēs 1 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 
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