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Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: fiziskas personas. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Marijas ielā 10 (30. grupa, 87. grunts). 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 31.03.2020. – 15.04.2020. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 10.12.2020. lēmumu Nr.7, 1.3.11. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Teritorijas kopšana”. 

 

 

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 Liepa 57 1 Centra apkaime Mazvērtīga 

 

 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 35 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 35 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 2 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida 2 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 33 

 atbalsta 2 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
• Nodrošiniet kokam labvēlīgu vidi; 

• asfalta nomaiņa ar bruģi nevar būt iemesls, ka jācērt traucējošais koks. Ja 
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nespēj vietā piedāvāt iestādīt dižstādu, lai nestāsta, ka “kokam “esot” zema 

vitalitāte”; 

• noraidu liepas nociršanu, jo koki, kuru diametrs ir ap 50 cm un vairāk, tie ir 

auguši vismaz 100 gadus. Turklāt liepas ir vērtīgākie Latvijas koki, kas 

simbolizē mūsu kultūru, latvisko garu. Neviena teritorijas kopšana nav tā 

vērta, lai nocirstu simtgadīgus kokus; 

• nepieciešams saglabāt visus esošos kokus, kā arī iestādīt vēl papildus jaunus 

kokus. Marijas ielā jau tā nav nekādu koku. Nevienu koku nedrīkst cirst. 

Pilsētai jābūt zaļai; 

• Rīgā par daudz tiek cirsti koki; 

• saudzējiet kokus Rīgas centrā; 

• Rīgas centrā nedrīkst cirst nevienu koku, ja vien tie neapdraud drošību. Koki 

uzlabo gaisu, kas Rīgas centrā ir ļoti slikts. Bet vasarās - dod ēnu. Globālās 

sasilšanas kontekstā ir jārūpējas par katru koku, kas ir Rīgā; 

• Rīgas centrā ir ļoti maz koku. Līdz ar to būtu jāsaglabā arī tie koki, kuri ir 

pagalmos; 

• koku izciršana attiecīgajās vietās grauj infrastruktūru, pasliktinās gaisa 

kvalitāti, tāli skatoties var būt arī negatīva ietekme uz cilvēku labklājību un 

mentālo veselību (pieaugs toksīnu ieelpošana) jau tā bez ierobežojumiem 

esošajā Rīgā, kuras centrs kalpo par caurbrauktuvi un galīgi nav definējams 
par gājējiem draudzīgu. Ir nepamatota, jo koki nav sasnieguši tādu vecumu, 

kurā nepieciešams tos cirst un tā vietā likt jaunus; 

• jāorganizē jaunu koku stādīšana, nevis veco koku ciršana! Tikai tā var 

uzlabot gaisa kvalitāti, vispārējo pilsētas ainavu un ekoloģisko situāciju; 

• esmu kategoriski pret koku ciršanu. Koki aug ilgi un ir svarīgi zaļai videi, 

gaisa kvalitātei un cilvēku labsajūtai. Atrodiet, lūdzu, veidu būvējot jaunus 

objektus nebojāt mūsu zaļo bagātību; 

• Rīgā pēdējā laikā pārāk daudz koku ir jau izcirsti; 

• liepu ar diametru 57 cm ir jācenšas glābt, nevis cirst; pat nokaltusi tā būtu 

saglabājama. 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
35 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 2 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs 2 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 33 

 pozitīvi ietekmēs 1 

 negatīvi ietekmēs: 
• Tiks sabojāta ainava; 

• pilsētā pasliktināsies gaisa un vides kvalitāte; 

• Rīgā ir gaisa kvalitātes problēmas; 

• jācenšas saglabāt koki nevis iznīcināt; 

• koki ir skaistuma objekts. Bet ne tikai. Koki ir gaisa attīrītāji. Rīga jau tā ir 

piesārņota pilsēta, it sevišķi Rīgas centrs, kur koku ir ļoti maz. Izcērtot 

kokus, gaisa kvalitāte vēl vairāk samazināsies un tiks apdraudēti Rīgas 
iedzīvotāji, jo piesārņojuma rezultātā var rasties jaunas slimības. Katra 

koka zaudējums rada apdraudējumu gaisa kvalitātes pasliktināšanai Rīgas 

centrā. Un ir skaidrs, ka izcirsto koku vietā Rīgas dome neko jaunu 

neiestādīs. Līdz ar to gaisa kvalitātes samazināšanās paliks un palielināsies 

veselības apdraudējums iedzīvotājiem no piesārņotā gaisa kvalitātes Rīgā; 

• pasliktinās, jo kokiem ir jāpaliek, kokiem ir jābūt daļai no visa. CO2 emisijas 

Rīgā jau tā netiek kontrolētas pēdējo 10 gadu laikā pēc ES standartiem, 

šāda veida izciršana pasliktinās gaisa kvalitāti, kā arī ainavas kopskats 

sakropļosies, jo sastāvēs no vienām vienīgām mājām bez nevienas zaļās 

zonas. Rīgai ir jāpaliek zaļo zonu līderei; 
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• bez kokiem pasliktināsies gaisa kvalitāte dotajā kvartālā, vieta izskatīsies 

nabadzīgāk un kopīgā atmosfēra cilvēku labsajūtai pasliktināsies; 

• veco koku iznīcināšana dehumanizē vidi. 

 neietekmēs 1 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītāja p.i. J. Belkovskis 

  

 

 

 

Smutova 67012976 

 


