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19.03.2018. Nr. BV-18-81-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: SIA “MERKS”. 

• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 011 0212, 

kadastra apzīmējumu 0100 011 0106, pie Rūpniecības ielas 25, Rūpniecības 

ielā 25 (11. grupa, 209. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0107). 

• Publiskās apspriešanas norises laiks: 20.02.2018. – 05.03.2018. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 12.02.2018. lēmumu Nr.7, 1.2.2. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Ceļa izbūve un teritorijas inženiertehniskā sagatavošana un 

daudzstāvu dzīvojamās ēkas būvniecība”. 

 

Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 

p.k. 

Koka sugas 

koeficients 

Koka 

suga 

Koka 

diametrs cm 

Koku 

skaits 

Koka 

atrašanās 

vieta 

Koka 

dekoratīvā 

vērtība 

1. 0,8 Apse 63/69 1 
Pētersalas – 

Andrejsalas 

apkaime 

Mazvērtīga 

2. 2 Kļava 54 1 Vērtīga 

3. 1 Bērzs 43 1 Vērtīgs 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 1 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 1 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 1 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 1 



 2 

• Ēka atradīsies pārāk tuvu ietvei, nevis vienā līnijā ar blakus esošajām ēkām. 

Ielai ir nepieciešami koki, lai tā būtu patīkamāka iedzīvotājiem, tādēļ 

neatbalstu koku nociršanu bez plāniem stādīt jaunus kokus turpat blakus, 

vienojoties ar Rīgas domes Satiksmes departamentu par ielas profila maiņu, 

paredzot vairāk vietas ietves labiekārtojuma daļai. 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
1 

 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 1 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
• Jebkuru pieaugušu koku nociršana pilsētā negatīvi ietekmē vietas ekoloģiju. 

Palielinās gan trokšņu, gan putekļu piesārņojums. Esmu pret. 

1 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 

p.i.  J. Belkovskis 
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