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Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: fiziska persona. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Akmeņu ielā 20 (49. grupa, 122. grunts). 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 09.07.2019. – 22.07.2019. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 20.05.2019. lēmumu Nr.21, 1.2.1. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pārbūve”. 

 

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 Zirgkastaņa 63, 70, 72 3 Torņakalna 

apkaime 

Vērtīga 

2. 2 Goba 23 1 Vērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 4 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 4 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 1 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta: 
• Atbalstu divu zirgkastaņu ar apkārtmēru 63 un 70 cm un gobas ar 

apkārtmēru 23 cm, kas atrodas teritorijas dienvidos-dienvidrietumos, 

ciršanu. Neatbalstu vienas zirgkastaņas ar apkārtmēru 72 cm, kas atrodas 

teritorijas dienvidaustrumos - pie Jelgavas ielas gājēju ietves, ciršanu. 

1 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 3 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
• 1.Gaisa kvalitāte Rīgā nav tā ideālākā; 2. Prioritāri jāizcērt vēl esošās 

papeles (īpaši Iļģuciemā 5.tramvaja rajonā); 3. Nav garantijas, ka nocirsto 

3 



 2 

koku vietā tiks stādīti jauni. Ir novēroti ilgstoši tukšumi nocirsto koku vietā. 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
4 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 1 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
• Tā kā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Akmeņu ielā 20 jau ilgāku laiku ir 

neapdzīvota, ideja par teritorijas labiekārtošanu un jaunas ēkas 

piebūvēšanu klāt jau esošajai ir apsveicama. Taču nocērtot zirgkastaņu ar 

apkārtmēru 72 cm, kas aug netālu no gājēju ietves Jelgavas ielā, tiek 

likvidēta esošā ielas ainaviskā vērtība. Ir ļoti skaisti redzēt zirgkastaņu tās 

ziedēšanas laikā. Tā kā Akmeņu iela un Jelgavas iela no krustojuma ar 

Akmeņu ielu līdz dzelzceļa tiltam nav kokiem pārbagātas, katrs saglabātais 

zaļais stūrītis piedod ielām patīkamu svaigumu vasarā. Uzskatu, ka minēto 

būvniecības ieceri var arī realizēt nenocērtot augstāk minēto zirgkastaņu, 

proti, projektējamās ēkas būvapjomu gar Jelgavas ielu var atvirzīt tālāk no 

ietves, tādā veidā saglabājot zirgkastaņu un pieļaujot iespēju turpat blakus 

teritorijā iestādīt vēl jaunus koku stādus. Tāpat attīstītājam jāņem vērā, ka 

būvējot ēku esošajā plānojumā, nāksies pārvietot vienu trolejbusa 

kontakttīkla balstu (atrodas iepriekš minētās saglabājamās zirgkastaņas 

tuvumā) un tās ir papildu izmaksas attīstītājam, kuras varētu nebūt, ja ēkas 

būvapjomu atvirzītu nedaudz tālāk no Jelgavas ielas sarkanajām līnijām. 

Pieņemu, ka arī potenciālos dzīvokļu pircējus varētu piesaistīt zaļums un 

koki vienas no ēkas fasādēm priekšpusē. Šāds risinājums arī vizuāli ēkai 

nepiedotu tipiska moderna “stiklota kluča” tēlu, bet gan ko individuālāku, 

pārdomātāku. 
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 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 3 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs 2 

 neietekmēs: 
• Sakārtojiet vispirms blakus esošos graustus. 

1 

 cits viedoklis - 
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