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31.05.2019. Nr. BV-19-136-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: OÜ “Roosikrantsi 15–13”. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Grostonas ielā 9 (24. grupa, 2087. grunts). 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 30.04.2019. – 15.05.2019. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 25.03.2019. lēmumu Nr.13, 1.4.2. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecība”. 

 

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 Vītols 70/78 1 

Skanstes 

apkaime 

Izcili vērtīgs 

2. 0,8 Tūja 
14/18 (celma 

caurmērs 23 cm) 
1 Mazvērtīga 

3. 2 Goba 57/70 1 Izcili vērtīga 

4. 0,8 Ošlapu kļava 41 1 Vērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 8 

 1.2.iesniegumi - 

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

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 2 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
• Es domāju, ka koku ciršana nav pamatota (tie ir pilnīgi veseli koki). 

Grostonas ielā nav tik daudz koku, tāpēc milzīgs pieprasījums saglabāt to, 

kas ir. 

2 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 6 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 



 2 

 noraida: 
• Rīgā jau tā katastrofāli trūkst koku; 

• Rīgā ir piesārņots gaiss. Celiet daudzstāvu stāvvietas, ja vietas pietrūkst, 

nevis cērtiet kokus; 

• šis parkings neko nemainīs! Ludzu atstājiet kokus. Ja tik ļoti ir vajadzīgs 

parkings var atstāt tos 5 kokus. Būs ēna mašīnām. 

6 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
8 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 2 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
• Šajā vietā koki ir putnu ligzdošanas vieta un dabisks ēnas avots karstā dienā. 

2 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 6 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
• Gan ainavisko, gan ekoloģisko vērtību degradēs. 

6 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 
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