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Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: fiziska persona. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Laboratorijas ielā 2 (35. grupa, 49. grunts), 

A. Čaka ielā 124 (35. grupa, 53. grunts) 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 21.04.2020. – 20.05.2020. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 16.03.2020. lēmumu Nr.12, 1.2.9. §., Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 14.04.2020. lēmumu Nr. 16, 1.2.6. § 

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. 2 Ozols 72, 76,  2 

Grīziņkalna 

apkaime 

Vērtīgs 

 2 Ozols 35,, 56 2 Mazvērtīgs 

2. 2 Liepa 46 1 Vērtīga 

3. 2 Osis 58 1 Mazvērtīgs 

4. 2 Kļava 68 1 Vērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 5 

 1.2.iesniegumi 1 (kopā ar 

20 balsīm) 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 25 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 21 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
• Tas ir nepieņemami, ka dažu automašīnu īpašnieku interesēs tiek plānots 

izcirst 4 ozolus, kuru diametrs jau ir virs 50 cm, arī liepu, osi, kļavu. Šie 

koki ir auguši daudzus gadu desmitus un ir lieliska zaļā rota jau tā 

21 



 2 

pieblīvētajā un automašīnu pārblīvētajā Rīgas centrā. Šie koki varētu augt 

vēl desmitiem gadus, bet tagad šauras iedzīvotāju grupas interešu lobēšanai 

tiek iznīcināta ainava, Rīgas vienīgā rota; 

• pie ēkas Rīgā, Laboratorijas ielā 2 ir izvietots informatīvs plakāts, ka tur 

šobrīd esošā ēka tiks nojaukta un tās vietā tiks būvēta jauna daudzdzīvokļu 

ēka ar pazemes autostāvvietu. Lai īstenotu ēkas būvniecību, ir plānots 

nocirst vairākus kokus, tostarp kļavu (68 cm diametrā), kas pēc piederības 

atrodas īpašumā A. Čaka ielā 124, taču faktiski atrodas pie ēkas 

Laboratorijas ielā 2. Minētā kļava norādītajā vietā aug jau vairākus 
desmitus gadu un, ņemot vērā kļavu krāšņumu rudenī, tā reizi gadā šajā 

gadalaikā priecē visus, kuru logi ir vērsti uz šo koku pusi. Papildus, 

protams, koku klātesamība uzlabo apkārtējā gaisa kvalitāti, kas šajā rajonā 

ir īpaši svarīgi, jo otrā pusē atrodas viena no Rīgas noslogotākajām ielā – 

A. Čaka iela, kas attiecīgi nozīmē pastiprinātu izplūdes gāžu klātesamību. 

Ņemot vērā, ka blakus atrodas vairākas bērnu pirmsskolas iestādes, Centra 

sporta kvartāls, apkārtnē dzīvo daudzi mazi bērni, gaisa kvalitāte ir sevišķi 

nozīmīga. 2018. gadā Rīga atzīta par desmito zaļāko pilsētu pasaulē, kas ir 

ievērības cienīgs un nozīmīgs rādītājs, kuru nepieciešams ne tikai saglabāt, 

bet arī uzlabot. Izcērtot kokus, pat tad, ja tas notiek pa dažiem atsevišķos 

Rīgas rajonos, pirmkārt, pasliktinās kopējā gaisa kvalitāte, par ko tika 
aizrādīts pagājušajā gadā, otrkārt, mazinās Rīgas “zaļās pilsētas” tēls. 

Mūsdienās ir pieejami dažādi apbūves risinājumi, kas ir videi draudzīgi, 

tajā skaitā paredz iespēju saglabāt kokus jaunajā apbūvē, piemēram, 

jaunajā apbūves projektā Mežciemā ir rasts risinājums, kā saglabāt 

30 kokus. Minētās kļavas saglabāšanai būtu gan dabas resursa, gan pilsētas 

vizuālā tēla uzlabošanas nozīme. To saglabājot, tā priecētu arī jaunās mājas 

iedzīvotājus. Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs, A. Čaka ielas 124 iedzīvotāji, 

kuri parakstījušies, nepiekrītam minētās kļavas nociršanai un lūdzam 

izskatīt iespējas, kā šo koku saglabāt jaunajā apbūvē. 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 4 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
• Šie koki auguši ļoti ilgi un to pienesums gaisa piesārņojuma mazināšanā un 

pievienotā vērtība ir nenovērtējama; 

• notiks vides degradācija, rajons kļūst nepievilcīgs dzīvošanai. Lūdzu 

plānojiet tā lai koki tiktu saglabāti; 

• esmu kategoriski pret tik lielu un skaistu koku (ozolu un kļavu) izciršanai. 

Blakus esošā A. Čaka iela vispār nav apzaļumota, tāpēc šie koki ir ļoti 

svarīgi pieguļošo teritoriju iedzīvotājiem; 

• būvniecības iecere pilnībā paredz iznīcināt esošos kokus, konkrēti ar pazemes 
autostāvvietu, kas nozīmē, ka netiek domāts par ilgtspējīgu pilsētvides 

attīstību, bet maksimāls privāts aprēķins. 
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 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
25 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 21 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
• Negatīvi ietekmēs ainavu. Neviena stāvvieta nevar aizstāt koku skaistumu, 

vērtību un nozīmi. Autotransportam nav vietas Rīgas centrā, vai tad tas vēl 

ir diskutējams jautājums. 

21 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 4 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 4 
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• Čaka iela ir viena no līderēm Rīgā gaisa piesārņotības ziņā. Jebkura koka 

nociršana tās tuvumā negatīvi ietekmēs jau tā slikto situāciju. Čaka ielā 

vajag stādīt, stādīt un vēlreiz stādīt; 

• šādas stiklotas apbūves nekādā veidā neiekļaujas Laboratorijas ielas 

vēsturiskajā apbūves ainavā; 

• teritorija atrodas vēsturiskajā centrā, izcērtot kokus un paredzot blīvu apbūvi 

šāda darbība neveicina kultūrvēsturiskās vides rakstura saglabāšanos. 

Teritorijā ir gan vērtīgi koki, gan krūmi, tos izcērtot tiek ietekmēta arī 

ekoloģija un bioloģiskās vides daudzveidības saglabāšanās, īpaši pilsētas 
centrā. 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītāja p.i. J. Belkovskis 

  

 

 

 

Smutova 67012976 

 


