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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
18.05.2016.

Nr. BV-16-257-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA “Pillar Architekten”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65. grunts),
zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 018 0064, pie Hanzas ielas 14A un
Sporta ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9020, pie
Hanzas ielas 14A.
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 26.04.2016. – 10.05.2016.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas29.03.2016. lēmumu Nr. 13, 1.2.11. §.
Koku ciršanas mērķis: “SIA “New Hanza City” teritorijas infrastruktūras (ielas un
inženierkomunikācijas) izbūves 2. kārta”.
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Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums
1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules

Mazvērtīga
Mazvērtīga

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:
 pilsētas apbūves blīvums nodrošina pietiekoši daudz vietas apbūves objektu
realizācijai, tādēļ zaļās zonas mazināšana, t.sk., koku izciršana ar mērķi
nodrošināt būvplatību kādam objektam, nav atbalstāma.
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2
cits viedoklis

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
atbalsta
daļēji atbalsta
noraida:
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2
4

 Rīgas centrā nedrīkst cirst kokus vispār. Nocirsto vietā jāiestāda jauni tajās
pašās vietās;
 esmu pret koku izciršanu Rīgā;
 kategoriski noraidu veselo, lielo un skaisto koku izciršanu. Rīga ir jāsaglabā
kā viena no zaļākajām pilsētām pasaulē. Koki sniedz emocionālu un fizisku
labumu ikvienas dzīvas radības eksistencei. Mēs nedrīkstam naudas un
peļņas dēļ iznīcināt dabu un pasliktināt sabiedrības veselību, labsajūtu un
dzīves kvalitāti. Sabiedrības vajadzībām ir jāstāv pāri indivīda peļņas kārei.
Rūpēm par sabiedrības veselību, dzīves kvalitāti ir jāprevalē pret
infrastruktūras attīstību.

cits viedoklis

-

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi
uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību
1
3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs:
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 Rīgas vērtība ir zaļā zona. Tādēļ iejaukšanās dabā ar mērķi zonu mazināt,
ainaviski samazina Rīgas pilsētas vērtību.

neietekmēs
cits viedoklis

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs:
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 Rīgas centrā nedrīkst cirst kokus vispār. Nocirsto vietā jāiestāda jauni tajās
pašās vietās.

neietekmēs
cits viedoklis

Vadītājs

Smutova 67012976
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I. Vircavs

