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Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: VSIA “Kultūras un sporta centrs Daugavas stadions”. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 175. grunts). 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 16.06.2020. – 16.07.2020. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 18.05.2020. lēmumu Nr.21, 1.2.2. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Daugavas stadiona vieglatlētikas manēža ar 

multifunkcionalitāti”. 

 

Plānoto cērtamo koku apraksts 
N. 

p.k. 
Koka suga 

Koka 

diametrs, cm 

Koku 

skaits 

Koka 

dekoratīvā vērtība 

1. Papele 33 – 75, 38/48, 48/48, 48/58 28 Mazvērtīga 

2. Bērzs 24 1 Mazvērtīgs 

3. Ošlapu kļava 30 -40, 31/32, 26/24 5 Mazvērtīga 

 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 18 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 18 

 atbalsta: 
• Ciršanai paredzētās papeles ziedēšanas laikā padara netīru tuvāko apkaimi. 

Jācer, ka pēc koku nozāģēšanas to vietā tiešām tiks iestādīti jauni; 

• cērtamos kokus-papeles vērtēju kā mazvērtīgus drīzāk invazīvus kokaugus, 

tāpēc atbalstu koku ciršanu; 

• ņemot vērā, ka projekta ietvaros paredzēts cirst pilsētvidē dendroloģiski 

mazvērtīgus kokus- papeles un ošlapu kļavas ar kalstošiem vainagiem, 

slīpiem stumbriem un vainaga bojājumiem, atbalstu paredzēto koku ciršanu 

projekta realizācijai; 

• no bērnības apmeklēju stadionu treniņiem un priekam. Tie koki jau ilgu laiku 

izskatās neestētiski. Papeļu pūkas traucēja skriet pa stadionu, jo trāpīja 

mutē un acīs un padarīja stadionā laukumus netīrus. Arī tas neļāva vest 

draugu bērnus uz nodarbībām stadionā, jo tiem ir alerģija no papeļu 

pūkām; 
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• koki ir neizteiksmīgi un lieki; 

• koki izskatās nepievilcīgi un bojā kopējo izskatu; 

• atbalstu ieceri, jo papeles ir ļoti nevēlams koks pilsētvidē, jo it īpaši cilvēkiem 

alerģiskiem un ar elpošanas traucējumiem. 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
18 

 pozitīvi ietekmēs: 
• Grīziņkalna apkārtnes attīstība un modernizācija vērtējama pozitīvi. Jaunas 

idejas, projekti palīdz mainīt ierasto apkārtnes kopējo atmosfēru; 

• pilsētvide iegūs no attīstītas un sakārtotas teritorijas, ceļot apkaimes estētisko 

vērtību nākotnē; 

• redzu, ka priekšlikumā paredzēti citas šķirnes jauni apstādījumi, kuru 

daudzums man liekas līdzīgs esošām, bet tie ir jauni koki, kuri izskatīsies 

patīkamāk. Domāju, tas uzlabos šo vidi un padarīs to vērtīgāku. Pie tam 

man šķiet, ka manēžas būvniecība šajā vietā attīstīs manu rajonu. 

Stadionam jābūt aktīvam un izmantojamam, kā tas bija pagātnē un 

priekšlikums veicinās šīs teritorijas attīstību. Man liekas, ka jaunu 

apstādījumu priekšlikums kopā ar zaļām zonām apkārt paredzētai ēkai 

veidos labu vietu atpūtai. Pozitīvi arī tas, ka apstādījumi paredzēti gar 

A. Deglava ielu, kas var uzlabot ekoloģisko situāciju, mazinot automobiļu 

ceļa negatīvo ietekmi; 

• koku ciršana ļaus labiekārtot apkārtni; 

• pozitīvi, jo vecie koki tiks aizstāti ar jauniem, skaistiem kokiem. 
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 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

4. Atsauksmes, kas iesniegtas pēc izsludinātās publiskās 

apspriešanas termiņa beigām 
- 

 

 

Vadītāja p.i. J. Belkovskis 
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