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Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: SIA “PIllar Development”. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Hanzas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 

0100 018 9999, pie Hanzas ielas 16A. 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 26.05.2020. – 15.06.2020. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 14.04.2020. lēmumu Nr.16, 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 55, 54 2 Skanstes 

apkaime 

Vērtīga 

2. 2 Liepa 53 1 Mazvērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 14 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 14 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 14 

 atbalsta: 
• Nepieciešams bojātus kokus pašas ielas malā, kas apdraud braucēju drošību, 

aizstāt ar jauniem, spēcīgiem, plašākiem koku stādījumiem; 

• Rīgā nepietiekoši maz tiek būvētas jaunas sabiedriskās ēkas. Dažu koku 

liktenis par labu jaunām un modernām darba vietām ir maznozīmīgs; 

• taps vēl viena sakārtota vieta Rīgas centrā; 

• 3 koki, varbūt pat 15 koki, tiks iestādīti kaut kur citur, turpat blakus, taču 

Rīgas attīstība un sakārtošana ir prioritāte. Aizaugušu un neizmantotu 
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teritoriju ar 3 kokiem pa vidu tāpat jau mums ir pietiekami daudz vietās 

redzams; 

• galvenokārt atbalstu, jo Rīga kļūs sakoptāka un par 17 kokiem bagātāka. Kā 

arī arborista atzinums, ka kokiem ir zema vērtība visbiežāk liecina par to, 

ka tuvākajā desmitgadē šie koki dabīgā ceļā vairs nebūs dzīvotāji. Vēl jo 

vairāk, gadījumā, ja tie atrodas tuvu cilvēku plūsmai, šādi koki nereti pat 

apdraud cilvēku drošību; 

• iepriekšējā pieredze liecina, ka minētais attīstītājs lielu rūpi pievērš rūpīgai 

jaunu koku stādīšanai savos objektos, ko labi var redzēt pie Hanzas Perona; 

• piekrītu, jo jau tagad šis rajons izskatās jauns, moderns un sakārtots. 

Atbalstu, ka 3 koku vietā būs 20 jauni koki; 

• tā kā viens koks ir jāmaina, un pārējie koki jau sliktā stāvoklī - atbalstu 

nomaiņu, ieceri sastādīt jaunus kokus un sakopt vidi šajā teritorijā; 

• Rīgai ir vajadzīga jauna apbūve. Vēl jo vairāk tāpēc, ka šī būvniecības iecere 

paredz jaunu koku stādīšanu. Turklāt, kokiem ir zema vērtība/fiziskais 

stāvoklis. 

 daļēji atbalsta - 

 noraida 1 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
14 

 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 14 

 pozitīvi ietekmēs: 
• Uzlabos, jo paredzēta daudzveidīgāka koku stādīšana šo 3 nocērtamo koku 

vietā; 

• domāju, izbūvējot jauno ēku, tiks labiekārtota esošā teritorija un iestādīti 

jauni koki esošo vietā, līdz ar ko uzlabosies esošā degradējuša vide; 

• būs par vienu sakārtotu vietu Rīgā vairāk; 

• viennozīmīgi pozitīvi, jo vide kļūs sakoptāka, kā arī 20 koki spēs saražot 

vairāk skābekli kā 3 koki ar zemu vērtību; 

• pašreiz minētā vide no pamestas industriālas zonas lēnām pārvēršas 

nozīmīgā pilsētas sabiedriskās un kultūras dzīves daļā. Ticu, ka katrs 

sakārtotais kvadrātmetrs uzlabos šīs pilsētas daļas ainavisko vērtību; 

• atbalstu, ka 3 koku vietā būs 20 jauni koki; 

• domāju, ka sakārtojot vidi un labiekārtojot teritoriju, izveidojot jaunus, 

pārdomātus apstādījumus iedzīvotājiem būs prieks redzēt gaišu un sakoptu 

apkārtni; 

• tā kā nocirsto koku vietā būs 20 jauni koki, tad vide tiks uzlabota. 
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 negatīvi ietekmēs 1 

 neietekmēs: 
• Ticam, ka jauna objekta būvniecība vairāk uzlabos vidi šajā vietā, nekā tur 

esošie daži retie koki. 
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 cits viedoklis - 

 

 

Vadītāja p.i. J. Belkovskis 
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