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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
01.06.2017.

Nr. BV-17-163-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA “Dizaina Osta”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Balasta dambī 5B (62. grupa, 133. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 09.05.2017. – 19.05.2017.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 18.04.2017. lēmumu Nr. 16, 1.2.2. §.
Koku ciršanas mērķis: “Ēkas pārbūve un nojaukšana”.
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Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums
1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules

Skaits kopā

1.1.aptaujas lapas
1.2.iesniegumi

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri :
2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā
atbalsta
daļēji atbalsta
noraida
cits viedoklis

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
atbalsta
daļēji atbalsta
noraida:
 Rīgā ir katastrofāls gaisa kvalitātes stāvoklis. Centrā praktiski ir pazuduši
koki ielu malās, nav pieņemama vēl masveidīgāka koku iznīcināšana.
Mūsdienu tehnoloģiju un iespēju laikmetā, esmu pārliecināta, var savienot
kvalitatīvu jauno arhitektūru ar esošajiem kokiem un tikai slinkums vai
skopums ir par iemeslu to izciršanai. Esmu par kvalitatīvu Rīgas attīstību,
nevis izdabāšanu būvnieku “ērtumam”;
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 uzskatu, ka koku ciršanas iecere ir kaitīga pilsētvidei;
 var iztikt arī bez koku ciršanas;
 koku daudzums tajā apkaimē ir neliels. Es neuzskatu, ka būtu jānocērt arī šie
koki.

cits viedoklis

-

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi
uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību
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
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs:
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 Pasliktinās gaisa kvalitāte. Samazināsies kvartāla eko vērtība;
 koku ciršana padara pilsētu par parkingu, kurā nav patīkami dzīvot.

neietekmēs
cits viedoklis

Vadītājs

Smutova 67012976

-

I. Vircavs

