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Informācija par publisko apspriešanu:
• Ierosinātājs: SIA „Projektēšanas birojs A.I.D.E.”
• Ieceres adrese, grupa/grunts: Rīgā, Laimdotas ielā b/n (116. grupa, 2011. grunts)
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 13.01.2015. – 26.01.2015.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 08.12.2014. lēmumu Nr. 50, 1.2.3.§.
Koku ciršanas mērķis: „Mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve”.
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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:
• būtiski pasliktināsies apkārtējo māju iedzīvotāju sadzīves apstākļi. Būtiski tiks
aizskartas trešo personu tiesības uz īpašumu (kaimiņu tiesības) visā pasaulē
arhitekti mēģina maksimāli saglabāt esošo ainavu un zaļo vidi, tajā skaitā
kokus, taču šajā gadījumā šī iecere izskatās tikai un vienīgi ir plānota ar
iespēju nopelnīt pēc iespējas vairāk naudu. Tas ir nožēlojami gan no
īpašnieka, gan arī no visu iesaistīto personu, tajā skaitā, arī arhitektu, puses;
• šis ir Rīgas klusais rajons, kur cilvēki atpūšas no ikdienas rutīnas. Un es un
mana ģimene uzskata, ka šajā rajonā jau ir pietiekoši daudz jaunu
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jaunceltņu, kuras vēljoprojām stāv pustukšas augsto cenu dēļ. Es un mana
ģimene esam kategoriski PRET „pilsētas plašu" izciršanu;
noraidu, jo koki tomēr ir jāaizsargā, ja nebūs koku, nebūs tīra gaisa, ne putnu,
it nekā. Tā tiek daudz likvidēti koki, kas tad mums paliks, drīz neviena kociņa
apkārt mājām nebūs. Esmu par to, lai daba mūsu būtu neskarta un esmu pret
koku izciršanu;
koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, un
ekoloģiskā kvalitāte;
Teika ir viens no skaistākiem un sakoptākiem Rīgas mikrorajoniem, izcērtot tik
lielu daļu kokus, Teika zaudēs savu īpašo dabas noskaņu;
izcērtot kokus pasliktināsies ekoloģiskā un ainaviskā vide;
es atbalstu videi draudzīgu risinājumu izmantošanu praksē visos vides prakses
sektoros. Es esmu par zaļu apkārtējo vidi un man ir tiesības elpot svaigu
gaisu.

cits viedoklis

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
atbalsta
daļēji atbalsta
noraida:
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• nav iezīmēti visi koki, kurus plānots nocirst, tādējādi tiek maldināti rajona
iedzīvotāji. Rajonā būtiski samazināsies apzaļumotā teritorija;
• koku maz, māja pie mājas piebūvētas, ļoti skaisti skatīties pa logu iekšā
kaimiņu logā. Bērniem pat nebūs, kur svaigu gaisu paelpot;
• koki ir vajadzīgi Rīgai;
• noraidu, jo:
- paredzētie koki izjauks kultūrvēsturisko ainu;
- jau šobrīd starp Laimdotas ielu 30 un Laimdotas 45 pavasaros, atkušņu
laikā un lietus laikā nav iespējams pārvietoties, jo tā ir zemākā vieta starp
Bajāru ielu un Pikolu ielu, un tur ir milzīgas peļķes. Ūdens plūdu gadījumā
tiek saukti speciāli atsūknētāji un zvanīts uz Rīgas domes tālruni. Ūdens
plūdu rezultātā ir sabojāta valsts nozīmes arhitektūra pieminekļa sēta (jo visi
mēģina rāpties pa to);
- paredzēta celtniecība un izbūves darbi, kas atrodas tuvāk par 100 metriem
no valsts nozīmes kultūras pieminekļa. Likums nosaka, ka aizsargjoslas tiek
noteiktas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 392. nosakot joslu lielumu, vērā
tiek ņemts pieminekļa statuss, ainaviskā vērtība un teritorijas attīstības
prioritātes atbilstoši vietējās pašvaldības attīstības programmai un teritorijas
plānojumam. Savukārt ap pieminekļiem, kuriem nav noteiktas aizsardzības
zonas, un jaunatklātiem kultūras pieminekļiem, lauku apdzīvotās vietās
aizsardzības zona ir 500 metru attālumā, bet pilsētās - 100 metru attālumā no
pieminekļa;
• jo izcirtīs 10 kokus;
• koki dod svaigu gaisu, enerģiju.

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:
• samazināsies gaisa kvalitāte, tiks apgrūtināta piekļuve glābšanas dienestiem,
pasliktināsies trešo personu sadzīves apstākļi, būvniecības ieceres rezultātā
radītās plaisas radīs zaudējumus apkārtējo māju īpašniekiem, jo mājas
atrodas pārāk tuvu. Laimdotas ielas mājas ar Nr. 45 iedzīvotāji var ciest
lielus zaudējumus, jo māja ir būvēta 1953. gadā un vibrāciju rezultātā var
radīt plaisas visos dzīvokļos. Samazināsies kultūrvēsturiskā mājas Laimdotas ielā Nr. 30, kā arī apkārtējo māju vērtība;
• šajā rajonā ir pietiekoši daudz kulturvēsturisko celtņu, un jaunbūves šeit
neiekļaujas. Un šajā rajonā jau pietiekoši daudz koku ir izcirsts, un šīs zemes
īpašnieks pēdējos vēlas nocirst. Ar ko mēs gan nākotnē elposim, ja apkārt
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vien būs jaunceltnes;
• es noraidu ēkas būvniecību, jo pirmkārt Teika ir mājīgs un kluss rajons, bet ja
uzcels ko tādu, lielu ēku, tad tas vairs nebūs mierīgs un mājīgs rajons, ceļot
ēku, tāds troksnis būs, kas traucēs apkārtējiem, vasarā pat logus nevarēs
atvērt. Koki, tas ir eko un to pašu vienīgo grib likvidēt, lai uzceltu tādu plašu
ēku. Tā nebūs Teika ar tādu ēku. Ēka aizsegs visu ainavisko un dabisko, kas
ir apkārt;
• kultūrvēsturiski Teika ir zaļš rajons ar 1–2 stāvu apbūvi, kas organiski
iekļaujas ainavā. Šajā gadījumā gruntsgabalā paredzēts izcirst visus kokus,
kas būtiski pazeminās rajona ainavisko un ekoloģisko vērtību, diemžēl
kultūrvēsturisko arī;
• ietekmēs ļoti negatīvi, jo koki ne tikai izdaiļo pilsētas ainavu, bet arī pilda
gaisa attīrīšanas funkcijas. Izcērtot kokus mūsu gaiss kļūs aizvien
piesārņotāks un netīrāks;
• izcērtot lielos kokus mainīsies ainaviskā vide un klimatiskā ietekme. Apkārtnē
vairs nav šādi lieli koki;
• koki palīdz elpot un dot mums pozitīvo enerģiju. Kā zinām gan liepas, gan
bērzs un kļava cilvēkiem dod ļoti stipru enerģiju. Pieaugot automašīnu
skaitam gaiss piesārņojās, tāpēc koku nozīme ir pamatoti svarīga cilvēka
dzīvē.

neietekmēs
cits viedoklis

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs:
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• rajonā būtiski samazināsies apzaļumotā teritorija;
• nav ko celt nevienam nevajadzīgas būves uz ikviena maza koku saliņas pleķīša,
tā gaiss ir piesārņots;
• ņemot vērā, ka jau šobrīd Teikas zaļais kvartāls tiek apbūvēts ar daudzdzīvokļu
ēkām, tad vēl viena ēka pirmkārt radīs pastiprinātu mašīnu plūsmu un
negatīvi ietekmēs kopējo zaļās zonas nosaukumu, ka arī kultūrvēsturisko vidi;
• blakus atrodas māja, kura ir kultūras piemineklis.

neietekmēs
cits viedoklis

Vadītājs

Punka 67012976

-

I. Vircavs

