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Rīgas pilsētas būvvaldes 

ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru 

koku ciršanai 

 
22.07.2019. Nr. BV-19-174-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: SIA “BI-161”. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 105 (33. grupa, 

31. grunts). 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 26.06.2019. – 09.07.2019. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 17.06.2019. lēmumu Nr.25, 1.2.3. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Labiekārtojuma atjaunošana/bruģēta laukuma izbūve”. 

 

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 46 1 
Avotu apkaime 

Vērtīgs 

2. 2 Kļava 26, 28, 34/30/15 3 Vērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 5 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 5 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 1 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
• Pilsētā ar tik ļoti piesārņotu gaisu izcirst jau tā niecīgo daudzumu koku ir 

muļķīgi. Ņemot vērā pēdējo gadu nocirsto/iestādīto koku attiecību, koku 

ciršana šobrīd nav pieļaujama. Koki ne tikai ražo cilvēka dzīvībai 

nepieciešamo skābekli, bet arī samazina gaisa piesārņojumu un 

temperatūru, kā arī pozitīvi ietekmē cilvēka veselību un arī psiholoģisko 

stāvokli, samazinot stresu un radot vizuāli pievilcīgāku vidi, kas arī 

paaugstina šādā vidē esošo īpašumu vērtību. Koku zarus ar profesionālu 

arboristu palīdzību iespējams apkopt tā, lai tie nebojātu tuvumā esošās 

ēkas, bet vienlaicīgi arī turpinātu pildīt savu ēnošanas funkciju. 

1 

 cits viedoklis - 



 2 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 4 

 atbalsta 1 

 daļēji atbalsta - 

 noraida 3 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
5 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 1 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
• Diezgan pašsaprotami, ka koku ciršana vides kultūrvēsturisko, ainavisko un 

ekoloģisko vērtību ietekmē tikai un vienīgi negatīvi. 

1 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 4 

 pozitīvi ietekmēs 1 

 negatīvi ietekmēs 3 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 

p.i.                                         J. Belkovskis 
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