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24.10.2019. Nr. BV-19-246-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: SIA “OM 21”. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Tomsona ielā 8 (24. grupa, 154. grunts). 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 01.10.2019. – 14.10.2019. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 26.08.2019. lēmumu Nr.35, 1.2.11. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Dzīvokļu ēka Tomsona ielā 6, Rīgā”. 

 

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 Goba 38 1 Centra apkaime Vērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 2 

 1.2.iesniegumi - 

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

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 2 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
• Koku ciršana šajā vietā negatīvi ietekmēs iedzīvotāju dzīves kvalitāti - 

samazināsies skābekļa ražošana, pasliktināsies gaisa attīrīšana, trokšņu 

samazināšana. Cietīs arī dzīvnieki, putni, kukaiņi. Koku ciršana traucēs 

apputeksnēšanu un cietīs arī citi augi un koki. Koki ir nepieciešami pilsētai 

kā cilvēkam plaušas - dzīvībai, un koku ciršana ved pie pilsētas 

funkcionalitātes un estētiskās sfēras deģenerēšanas, iedzīvotāju veselības un 

psihoemocionālā stāvokļa pasliktināšanās. 

2 



 2 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
2 

 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 2 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
• Ieceres realizācija papildus pie ekoloģiskām sekām vedīs arī pie 

ekonomiskiem zaudējumiem: jo zaļākā pilsēta, jo vairāk tā piesaista 

tūristus, investorus, jo vērtīgāks ir nekustamais īpašums tajā. Atņemot 

pilsētai kokus, tiek atņemta iespēja dzīvot visiem labvēlīgā vidē. Mūsu 

gadījumā koku izciršana ir plānota divu komerciālo objektu būvniecībai, 

kuru Rīgā ir jau vairāk nekā vajadzīgs normālai pilsētas funkcionēšanai. 
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 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 

p.i. L. Melnūdre 
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