RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE
Reģistrācijas Nr.LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805
e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv
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Nr. BV-14-908-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: Inga Krēsliņa.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Bruņinieku ielas sarkanajās līnijās
(32. grupa, 9001. grunts), pie Bruņinieku ielas 94/96.
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 14.10.2014. – 27.10.2014.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 22.09.2014. lēmumu Nr. 39, 1.5.3. §.
Koku ciršanas mērķis: „Teritorijas kopšana”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
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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:
 tā kā koks aug ļoti tuvu mājai 94/96 un apkārt kokam ir asfalts, tas koka
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saknes ir palaidis zem mājas. No 1. līdz 4. stāvam kāpņu telpā, kreisā
pusē ir atvērusies plaisa un tagad tā turpina plīst pa labo pusi arī. Manā
dzīvoklī Nr. 7 ir plaisas virtuvē, koridorā, vannas istabā un tagad jau ir
arī istabā. Kas ir dārgāks – viens koks vai 8 dzīvokļu īrnieku dzīvības –
kā Zolitūdes Maximas traģēdijā.

daļēji atbalsta
noraida:
 šim kokam ir vairāki desmiti gadu un līdz šim brīdim tas nevienam
netraucēja. Visā Bruņinieku ielas posmā no Valmieras ielas līdz Krišjāņa
Barona ielai aug tikai 9 koki. Mēs, zaļi domājošie mājas iedzīvotāji,
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iestājamies par šī koka aizsardzību, zaudējot šo koku, mēs varam zaudēt
skaistu, veselīgu, gaisu attīrošu dzīvas dabas objektu. Mēs esam pret to,
lai pārvērstu mūsu pilsētu par akmens tuksnesi;
 esmu pret dzīvo un veselīgo koku slepkavību.

cits viedoklis

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
atbalsta:
daļēji atbalsta:
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 šie koki atrodas starp daudzdzīvokļu mājām un dažu koku izciršana
neietekmēs apkārtējo vidi. Šī nav Rīgas parka teritorija un tur neuzturas
liels iedzīvotāju skaits.

noraida:
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 es esmu pret nekam netraucējoša koka nozāģēšanu! Šim kokam ir vairāki
desmiti gadu un līdz šim brīdim tas nevienam netraucēja.

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:
 tā kā koks ir tik tuvu mājai, vasarā četros dzīvokļos ne saule, ne arī gaisma
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neieplūst un tie ir pustumši, traucē lapotie koku zari.

cits viedoklis

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs
neietekmēs
cits viedoklis

Vadītājs

Punka 67012976
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I. Vircavs

