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Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: fiziskas personas. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 94B (24. grupa, 15. grunts). 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 29.10.2019. – 11.11.2019. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 16.09.2019. lēmumu Nr.38, 1.2.15. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Garāžas jaunbūve”. 

 

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 Vīksna 
18 (celma caurmērs 

22 cm) 
1 

Brasas apkaime 
Mazvērtīga 

2. 2 Vīksna 58 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 - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 4 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta: 
• Piekrītu, ka vieta starp divām sienām ir kā radīta nelielai garāžai. Bet 

jautājums ir par to, vai tālejošā skatījumā turpmākā laikā netiks nojauktas 

sienas un sakopta visa teritorija? Vai atmaksājas nocirst kokus, lai uzceltu 

šķūnīti/garāžu? Un, kas svarīgi - kāpēc planšetē, Jūsu tekstā un arī rpbv.lv 

aprakstos tiek runāts par diviem kokiem, ja pieejamajā planšetes zīmējumā 

parādīts, ka paredzēts nocirst četrus kokus? Divus 20 cm diametrā, vienu 18 

un vienu 58. 

1 



 2 

 noraida: 
• Veikalu pietiek. 

3 

 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 - 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 4 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
• Koku izciršana, pie tam tik liela kā viens no šiem kokiem, 58 cm diametrā, 

vienmēr negatīvi ietekmē ekoloģisko vērtību. Izsaku savu cerību, ka projekta 

īstenotāji nocirsto koku vietā iestādīs vismaz vienu dižstādu un sakops un 

apzaļumos teritoriju; 

• koku pietrūkst. 

4 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 
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