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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziĦojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
30.10.2013.

Nr.BV-13-786-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
• Ierosinātājs: SIA „NEW HANZA CITY”
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīga, Hanzas iela14C (18.grupa, 65., 71. grunts).
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 14.10.2013. – 25.10.2013.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 07.10.2013. lēmumu Nr.41 1.5.13.§.
Koku ciršanas mērėis: „Teritorijas kopšana”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
N.
p.k.
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Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums
1. SaĦemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules
1.1.aptaujas lapas
1.2.iesniegumi

2.

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

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
atbalsta

mazvērtīgs

Skaits kopā
18
18
3
3
15
15

• ieceri atbalsta, jo šobrīd minētā teritorija ir nesakārtota, tiks
sakārtota pilsēta;
• teritorija tiks attīstīta, veidota zaĜā zona, labvēlīga apkārtējā vide;
• teritorijas revitalizācija tikai uzlabos kopējo pilsētas situāciju.

daĜēji atbalsta

-

2
noraida
cits viedoklis

3.

Izteiktie viedokĜi par koku ciršanas ieceres realizācijas
ietekmi uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloăisko
vērtību
3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā
pozitīvi ietekmēs
•

•

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
pozitīvi ietekmēs

•

•
•

•

1
3
3

līdz ar koku izciršanu un jaunas ēkas celšanu, tiks attīstīta Rīgas
industrija;
atbalsta ieceri, jo atbalsta teritorijā iecerētā projekta realizāciju un
plāna īstenošanu. Minētajai teritorijai nepieciešama sakopšana,
ieskaitot minēto koku izciršanu, lai sagatavotu vidi labiekārtošanai.

negatīvi ietekmēs
neietekmēs
cits viedoklis

•

-

15
13

pašreizējā teritorija ir sliktā stāvoklī un jaunā iecere viesīs pozitīvas
izmaiĦas;
pašlaik koki teritorijā aug neorganizēti, kas nepiestāv pilsētas videi,
ja nepieciešama apstādījuma zona, tad pilsētas vidē tai jābūt
attiecīgi organizētai, vai parkos, vai skvēros, vai apstādījumu joslās,
bet ne haotiski;
vide kĜūs pievilcīgāka un funkcionāla;
sakopta vide vienmēr būs skaistāka par aizaugušu pĜavu;
izcērtot vecos kokus un iestādot vietā jaunus, kuri būs vairāk
piemēroti un būs vairāk iederīgi ainavā, jo pašlaik teritorijā izskatās
kā mežā, nevis kā pilsētas centrā.

negatīvi ietekmēs
neietekmēs
cits viedoklis
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