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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
10.07.2017.

Nr. BV-17-184-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: Biedrība “Lāču 9”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Lāču ielā 9 (25. grupa, 59. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 06.06.2017. – 19.06.2017.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 22.05.2017. lēmumu Nr. 21, 1.2.5. §.
Koku ciršanas mērķis: “Žoga izbūve”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
N.
p.k.

Koka sugas
koeficients

Koka
suga

Koka
diametrs cm

Koku
skaits

Koka
atrašanās
vieta

Koka
dekoratīvā
vērtība

1.

0,8

Papele

28/26

1

Brasas apkaime

Mazvērtīga

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums
1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules
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:

Skaits kopā
10
10
1
1
9
2

 Kokus vajadzētu izcirst tikai gadījumā, ja tie bīstami, bojāti un draud nolūzt.
Mani ļoti pārsteidza liepu nozāģēšana Mēness ielā bez saskaņošanas ar
iedzīvotājiem, pēkšņi un brutāli un bezjēdzīgi. Tā vietā kaut kāds smieklīgs
drāšu žogs Pokrova kapu norobežošanai no ielas – bet kam traucēja tās
skaistās liepas;
 tas koks var tikt nocirsts, bet tajā apkaimē jāiestāda jaunu koku.

noraida:
 Kokus nevar aizstāt mākslīgs žogs;

7

2
 esmu droša, ka žogu var uzbūvēt saudzējot kokus.

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
neietekmēs
cits viedoklis

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs:
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 Iespējams, negatīvi;
 koks ir dabiska vērtība.

Neietekmēs:

2

 Kvartāla eko vērtība mainīsies, apkārtējā ainava nedaudz tiks izmainīta.

cits viedoklis

Vadītājs

Smutova 67012976

-

I. Vircavs

