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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
02.08.2017.

Nr. BV-17-211-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA “ALFOR”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Brīvības ielā 50 (21. grupa, 27. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 04.07.2017. – 17.07.2017.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 02.05.2017. lēmumu Nr.18, 1.3.12. §.
Koku ciršanas mērķis: “Teritorijas kopšana”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
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Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums
1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules

Vērtīga

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:

3
3
2
3
1

 Varu atbalstīt tikai slimu, neglābjamu, nedrošu koku nociršanu.

noraida:
 Man īsti nav skaidrs, kādēļ to koku tur būtu jācērt;
 pret koku ciršanu, jo pēdējā laikā RD un RM darbi neliecina par adekvātu
situāciju izvērtēšanu. Ja tomēr nolemsiet cirst šos kokus, tad tikai ar
nosacījumu, ka katra lielā koka vietā tiek iestādīti vismaz 3 tādas pat sugas
un vismaz 2m lieli jauni koki.

2

2
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:

3

3
3

 Par daudz šobrīd tiek cirsts, par maz paliek koku – kas sniedz veldzi vasaras
karstumā, attīra gaisu, utt. Šajā pagalmā pēc ciršanas paliks 1 nabaga
kociņš. Vizuālā vērtība gandrīz 0;
 izmainīsies apkārtējā ainava, degradēsies apkārtējā vide;
 katrs koks ir jāuztver kā liela vērtība.

neietekmēs
cits viedoklis
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