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1.3.12. §
Ēku rekonstrukcijas projektēšana par neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta vadības un dispečeru centru Rīgā, Hospitāļu ielā 55 (17.grupa, 67.grunts)
Iesniedzējs: Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta
K. Valdemāra iela 118, Rīga, LV - 1013
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Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija (turpmāk – Komisija) pēc
piekritības izskatīja Rīgas pilsētas būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) 08.11.2010. saņemto
Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izskatīt
apstādījumu saglabāšanas prasības ēku rekonstrukcijas projektēšanai par neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta vadības un dispečeru centru Rīgā, Hospitāļu ielā 55
(17.grupa, 67.grunts).
Komisija 15.11.2010. sēdē (protokols Nr.26 1.3.1.§) nolēma:
1) par koku ciršanu publiskajos apstādījumos objekta „Ēku rekonstrukcijas
projektēšanai par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadības
un dispečeru centru” projektēšanai organizēt sabiedrisko apspriešanu no
24.11.2010. līdz 07.12.2010.;
2) koku ciršanu saskaņot ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekciju, saskaņā ar Ministru kabineta 29.08.2006. noteikumu Nr.717
„Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 2.2.punktu;
3) pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.12.2010.
Ir iesniegta jauna ģenerālplāna skice ar samazinātu autostāvvietu skaitu un līdz ar
to arī samazinātu izcērtamo koku skaitu.
Projektā paredzēta esošo ēku lit.12 (bijusī asins pārliešanas stacijas ēka) un lit.21
(bijusī slimnīcas ēka) rekonstrukcija un jaunas ēkas izbūve pie esošās ēkas un parka
daļas sakopšana.
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas galvenā apstādījumu
inspektore 03.12.2010. apsekoja minēto teritoriju un konstatēja, ka saskaņā ar pievienoto
ģenerālplāna skici, projektējot ēku rekonstrukciju par neatliekamās medicīniskās

palīdzības dienesta vadības un dispečeru centru Rīgā, Hospitāļu ielā 55 (17.grupa,
67.grunts), ēku rekonstrukcijai un jaunas ēkas izbūvei paredzēts cirst 1 gobu ø 40 cm, 2
papeles ø 25-40 cm.
Autostāvvietas izbūvei paredzēts cirst 8 bērzus ø 10-45 cm, 17 papeles ø 30-120
cm.
Teritorijas kopšanai paredzēts cirst 11 papeles ø 10-120 cm, 2 kļavas ø 30 cm un
45 cm, 10 gobas ø 10-25 cm, 1 bērzu ø 45 cm, 5 ošlapu kļavas ø 20-60 cm (stipri
sasvērušās, viena – nolūzusi), 2 vīksnas ø 15 cm un 35 cm, 1 osis ø 35 cm, 2 kastaņas ø
30 cm un 40 cm, 2 liepas ø 15 cm. Objektā paredzēts cirst 145 t. m dekoratīvo krūmu
dzīvžogu un 24 atsevišķi augošus krūmus teritorijā.
Par veikto apsekošanu Rīgas pilsētas būvvaldē 09.12.2010. sagatavots
Apstādījumu apskates akts Nr.BV-10-2772-akt.
Rīgas Ziemeļu izpiddirekcijā 06.12.2010. tika rīkota koku ciršanas ieceres
prezentācija, kurā piedalījās pārstāvji no Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta,
pārstāvis no projektēšanas biroja SIA „Arhitektes I.Kalveles birojs” un pārstāvji no
Būvvaldes.
Apkopojot informāciju par sabiedriskās apspriešanas procedūru objektam „Ēku
rekonstrukcijas projektēšanai par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadības
un dispečeru centru” Rīgā, Hospitāļu ielā 55 (17.grupa, 67.grunts), Būvvalde
sagatavojusi ziņojumu (turpmāk – Ziņojums).
Sabiedriskās apspriešanas laikā kopumā izteikušies 4 iedzīvotāji. Būvvaldē tika
saņemtas 4 aptaujas anketas.
Iesniegtie viedokļi par koku ciršanas ieceri:
priekšlikumu „atbalsta” 1 iedzīvotājs;
priekšlikumu „noraida” 3 iedzīvotāji.
Noraidošajās aptaujas lapās minēti sekojoši iebildumi :
1) Ēku rekonstrukciju var veikt, saglabājot vismaz lielāko daļu teritorijā augošo
koku;
2) Rīgā un tās apkārtnē jau iepriekš ir izcirsti ļoti daudz koku, parku un mežu;
3) Nav nepieciešams izcirst tik lielu daudzumu koku;
4) Rīgas centrā un citās vietās, kur ir daudz transporta līdzekļu, ir jāatstāj zaļā
zona, lai varētu attīrīt gaisu.
Izvērtējot sabiedriskās apspriešanas rezultātus, kā arī ņemot vērā speciālistu
(dendrologu) viedokli, Būvvalde iesaka Komisijai pieņemt lēmumu atļaut cirst kokus
Rīgā, Hospitāļu ielā 55 (17.grupa, 67.grunts).
Izvērtējot Būvvaldes Ziņojumu, Komisija konstatē, ka būvniecības iecere ir
atbalstāma
Saskaņā ar Rīgas domes 10.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.94 „Rīgas
pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi” zemesgabalā Rīgā,
Hospitāļu ielā 55 (17.grupa, 67.grunts) atrodas vietējas nozīmes svešzemju sugu dižkoks
– Holandes liepa (Tilia europaea) (apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakņu kakla
2,53 m). Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta datu bāzē „Dižkoki Rīgā” koks
reģistrēts ar Nr. 0628 un vietējas nozīmes dižkoks – parastā kļava (Acer platanoides)
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(apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakņu kakla 2,68 m) Rīgas domes Pilsētas
attīstības departamenta datu bāzē „Dižkoki Rīgā” koks reģistrēts ar Nr. 0997.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments vērš uzmanību, ka aizsargājamiem
kokiem saskaņā ar Rīgas domes 10.03.2005. saistošiem noteikumiem Nr.94 „Rīgas
pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi” ir noteikta
aizsardzības zona (10 metru rādiusā, mērot no aizsargājamā koka stumbra), kurā
aizliegts veikt saimniecisko vai cita veida darbību, kas var bojāt vai iznīcināt
aizsargājamo koku, mazināt tā dabisko estētisko nozīmi, mainīt vides apstākļus – ūdens
barošanās režīmu, apkraut koku, kā arī negatīvi ietekmēt to augšanu un dabisko attīstību.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 230.punktu koku un publiskajā ārtelpā augošu
krūmu ciršanu, pārstādīšanu vai vainagu kopšanu neatkarīgi no koku atrašanās vietas
atļauts veikt pēc Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma un darbības
veikšanas atļaujas saņemšanas.
Saskaņā ar Rīgas domes 30.03.2010. saistošo noteikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas
apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 18.punktu, lemjot par koku ciršanu,
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija nosaka zaudējumu atlīdzības apmēru
par dabas daudzveidības samazināšanu.
Koku ciršanu saskaņot ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju
saskaņā ar Ministru kabineta 29.08.2006. noteikumu Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus
meža zemes” 2.2.punktu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisija, atklāti balsojot „par” - 7, „pret” -0, „atturas” -0, nolemj:
1) projektējot ēku rekonstrukciju par neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta vadības un dispečeru centru Rīgā, Hospitāļu ielā 55 (17.grupa,
67.grunts), atļaut cirst ēku rekonstrukcijai un jaunas ēkas izbūvei 1 gobu ø
40 cm, 2 papeles ø 25 - 40 cm. Autostāvvietas izbūvei atļaut cirst 8 bērzus ø
10 - 45 cm, 17 papeles ø 30 -120 cm. Teritorijas kopšanai atļaut cirst 11
papeles ø 10 -120 cm, 2 kļavas ø 30 cm un 45 cm, 10 gobas ø 10 - 25 cm, 1
bērzu ø 45 cm, 5 ošlapu kļavas ø 20 - 60 cm (stipri sasvērušās, viena –
nolūzusi), 2 vīksnas ø 15 cm un 35 cm, 1 osis ø 35 cm, 2 kastaņas ø 30 cm
un 40 cm, 2 liepas ø 15 cm. Objektā paredzēts cirst 145 t. m dekoratīvo
krūmu dzīvžogu un 24 atsevišķi augošus krūmus teritorijā;
2) noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu
par koku ciršanu Ls 8337,00 (astoņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi lati,
nulle santīmi);
3) pirms koku ciršanas jāsamaksā zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības
samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē jāsaņem koku ciršanas atļauja;
4) koku ciršanas atļauja tiks izsniegta tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.
Lēmums par koku ciršanu ir derīgs līdz 13.12.2012.

3

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu
un 79.panta pirmo daļu, šo administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas pie Rīgas domes priekšsēdētāja, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539.
Administratīvais akts stājas spēkā ar _____. _____. 2010.
Komisijas priekšsēdētājs:

(paraksts)

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

(paraksts)
(paraksts)
(paraksts)
(paraksts)
(paraksts)
(paraksts)

O.Veidiņa
U.Zommers
A.Siliņš
A.A.Baķe
A.Dubava
A.Reinšmits

IZRAKSTS PAREIZS
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas priekšsēdētājs
Rīgā, ___. _____. 2010.

V.Stepaņenko
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