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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziĦojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
25.07.2013.

Nr.BV-13-525-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
• Ierosinātājs: AS „ABLV Bank” pilnvarotā persona SIA „New Hanza City”.
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīga, Pulkveža Brieža iela 24 (18.grupa,
2044.grunts).
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 02.07.2013. – 15.07.2013.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 03.06.2013. lēmumu Nr.23 1.3.4.§.
Koku ciršanas mērėis: „Daudzfunkcionālā biroju centra „New Hanza City”
projektēšana””.
Plānoto cērtamo koku apraksts
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Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums
1. SaĦemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules
1.1.aptaujas lapas
1.2.iesniegumi

2.

Koka
dekoratīvā
vērtība

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

mazvērtīgs
mazvērtīga

Skaits kopā
22
22
4
4

• uzskata, ka šis projekts palielinās pilsētas vides pievilcību;
• projekta ietvaros paredzēts veikt apzaĜumošanu un tiks kompensēti
izcirstie koki.

daĜēji atbalsta
noraida
cits viedoklis

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
atbalsta

18
16

2
• tiks plānota kvartāla jauna apstādījumu koncepcija, kas paplašinās
esošos koku stādījumus, jo izciršanai paredzēti ne pārāk labi
saglabājušies koki;
• projekts ietekmēs pilsētas attīstību un uzlabos teritorijas izskatu;
• pašlaik teritorija nav attīstīta, kas negatīvi ietekmē kopējo pilsētas tēlu;
• uzskata, ka esošie koki ir mazvērtīgi šāda, pilsētai nozīmīga, objekta
kontekstā. Projektā paredzēts, ka apstādījumu teritorijas tiks
palielinātas un būs kvalitatīvākas.

daĜēji atbalsta
noraida

2

• nav nepieciešams esošās liepas nocirst, jo tās veido skaistu aleju
P.Brieža ielā līdz Ganību dambim. Turklāt tās ir tuvu pie braucamās
līnijas. Koki nav ne sakaltuši, ne kas cits tiem kait, tie ir labi ieauguši
tajā vietā, nesaprotama ir vēlme tos nocirst;
• Tā kā P.Brieža ielai pieguĜošajā zaĜajā zonā esošās kastaĦas ir slimas,
nocērtot šos kokus, var rasties situācija, ka gaisa kvalitāte šajā pilsētas
daĜā vēl vairāk pasliktināsies. Arī ainaviski šis rajons kĜūs tikai
industriālāks.

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
negatīvi ietekmēs
neietekmēs
cits viedoklis

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

22
4
4
18
14

• projekta realizācija veicinās pilsētas attīstību;
• koku ciršana tiek veikta tāda projekta ietvaros, kas veidos noteiktās
apkaimes harmonisko kopskatu.

negatīvi ietekmēs

2

• manuprāt ir apsveicama doma, šo teritoriju attīstīt - uzbūvējot jaunas
ēkas, taču būvniecībai būtu jābūt samērīgai. Tās dēĜ nav nepieciešams
izcirst esošo liepu aleju, aleja pilnīgi netraucē tam, lai šī teritorija
attīstītos. Izcērtot liepu aleju, tā vairs nebūs tā vide, kas visus gadus ir
bijusi raksturīgi šai vietai un tik ierasta, un vienlaikus skaista;
• gaisa kvalitāte šajā rajonā pasliktināsies, jo netālu atrodas dzelzceĜa
savienojums ar Eksporta ostu, kur tiek transportētas un pārkrautas
videi kaitīgas kravas.

neietekmēs

2

• Neietekmēs, jo blakus ir vairāki parki un apzaĜumotas teritorijas.

cits viedoklis

Vadītājs
p.i.

Paškevica 67012976

-

I.Vircavs
J.Belkovskis

3

