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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: fiziska persona. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Lauku ielā 14 (36. grupa, 99. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 04.02.2020. – 17.02.2020. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 23.12.2019. lēmumu Nr.52, 1.2.9. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve ar komercplatībām un pazemes 

stāvvietu”. 

 

Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 

p.k. 

Koka sugas 

koeficients 

Koka 

suga 

Koka 

diametrs cm 

Koku 

skaits 

Koka 

atrašanās 

vieta 

Koka 

dekoratīvā 

vērtība 

1. 1 Bērzs 48, 51, 52 3 Grīziņkalna 

apkaime 

Vērtīgs 

2 1 Bērzs 24, 37 2 Mazvērtīgs 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 9 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 9 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 1 

 atbalsta: 
 Atbalstu objekta attīstību, ja vien nav paredzēts cirst koku aleju uz Lauku 

ielas. Rajonā ap Grīziņkalna parku apgrozās daudz narkomānu, rajonu 

vajag attīstīt. 

1 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 8 

 atbalsta 1 

 daļēji atbalsta: 
 Akceptējams tikai ar nosacījumiem, ja tuvējo māju iedzīvotājiem 

nepasliktinās dzīves apstākļus, ja tiks iestādīti 10 jauni koki teritorijā. Tādi, 

kas ir tuvu dižstādiem un tādi, kas nākotnē izaugs par kokiem nevis pseido-

1 



 2 

mini-kociņiem. 

 noraida: 
 Lauku iela atrodas vēsturiskajā Grīziņkalna teritorijā. Tur nav nepieciešamas 

jaunbūves, bet gan jāsakopj un jārenovē esošās ēkas. Nav pieļaujams cirst 

bērzus, lai uzbūvētu jaunu daudzdzīvokļu ēku, tādu rajonā jau pietiek. 

6 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
9 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 1 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs: 
 Blakus ir liels parks ar daudz kokiem. 

1 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 8 

 pozitīvi ietekmēs 1 

 negatīvi ietekmēs: 
 Pamatojumu izteicu jau iepriekš. Grīziņkalns jāsaglabā kā kultūrvēsturiska 

teritorija; 

 katra koka nociršana pasliktina jebkura Rīgas iedzīvotāja vai viesa veselību. 

7 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 

p.i. J. Belkovskis 
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