2. Rīgas Dzemdību nama autostāvvietu un ietvju izbūve – teritorijas
labiekārtošanas projektēšana Rīgā, Miera ielā 45 (24.grupa, 2070.grunts)
Adresāts: Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Dzemdību nams”
Publiskās apspriešanas laikā no 09.10.2012. līdz 22.10.2012. kopumā
izteikušies 29 iedzīvotāji. Būvvaldē tika saĦemtas 29 aptaujas lapas.
Iesniegtie viedokĜi par koku ciršanas ieceri:
• priekšlikumu „atbalsta” 1 iedzīvotāji (3,5%);
• priekšlikumu „daĜēji atbalsta” 1 iedzīvotāji (3,5%);
• priekšlikumu „noraida” 27 iedzīvotāji (93%)
Noraidošajās aptaujas lapās, galvenokārt minēti sekojoši komentāri:
• iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā:
- „Nedomāju, ka autostāvvietu dēĜ būtu jācērt koki. IeliĦa, kas iet gar
Dzemdību namu ir pietiekami gara automašīnu novietošanai.”;
- „Stāvvietas ierīkošanai ir maza teritorija. Turklāt lielāko daĜu no tās
aizĦem Rīgas Dzemdību nama personāla auto. ZīdaiĦi arī nedzimst tādā
skaitā, ka veidojas nepieciešamība pēc stāvvietas. Ar esošo noslogojumu
pilnībā pietiek. Papildus šajā teritorijā senie koki ievērojami uzlabo gaisa
kvalitāti, estētiski skaisti izskatās un to ciršana nav pieĜaujama.”;
- „Koku aleja šajā ielas posmā skaisti izskatās, nodrošina svaigu gaisu, tai ir
arī vēsturiska vērtība. Esošā stāvvieta nav tik noslogota, lai būtu vajadzība
to paplašināt.”
Izskatot iedzīvotāju aptaujas lapās minētos komentārus, Rīgas domes
Apstādījumu saglabāšanas komisija paskaidro, ka plānotā autostāvvieta paredzēta
Rīgas Dzemdību nama teritorijā. Projekta ietvaros netiek plānota Alojas ielas
rekonstrukcija gar Rīgas Dzemdību namu, kur šobrīd tiek novietotas automašīnas abās
ielas pusēs. Projektā cirst paredzētie koki nav ainaviski vērtīgi koki, projektā cirst
paredzētie koki ir iesējušies zem lielo koku vainagiem ar neizveidojušos vainagu
struktūru, ar augstu paceltiem vainagiem, kalstošiem zariem. Ainaviskie, lielie koki
tiek saglabāti un sakopti. Projekta ietvaros koku - liepu aleja Miera ielā netiek skarta,
esošā stāvvieta gar Miera ielu netiek rekonstruēta, jo plānotie darbi būs tikai Rīgas
Dzemdību nama iekšējā teritorijā.
Informējam, ka Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža” 5.2.apakšpunktā norādīts, ka bez vietējās pašvaldības
atĜaujas koku ciršanai ārpus meža atĜauts cirst kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks
par 20 centimetriem.

Nolemj:
AtĜaut cirst kopšanas nolūkā 1 kĜavu ø 50 cm (augstu pacelts vainags), 1 kĜavu
ø 52 cm (divstumbru, kur viens no stumbriem agrāk nozāăēts, kalstoši
skeletzari), 1 kĜavu ø 36 cm (aug slīpi, aug zem lielo koku vainagiem), 1 kĜavu
ø 22 cm (aug zem lielo koku vainagiem), 1 kĜavu ø 34 cm (vienpusīgs vainags,
aug zem lielo koku vainagiem) Rīgā, Miera ielā 45 (24.grupa, 2070.grunts);
AtĜaut cirst būvniecības nolūkā 5 bērzus ø 19, 19, 26, 16, 28 cm, 5 kĜavas ø 41,
17, 26, 24, 38 cm, 1 gobu ø 29 cm un 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Miera ielā 45
(24.grupa, 2070.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu
par koku ciršanu Ls 2264,80 (divi tūkstoši divi simti sešdesmit četri lati
astoĦdesmit santīmu);
Līdz būvatĜaujas saĦemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu

atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

