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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
03.07.2015.

Nr. BV-15-397-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA „PROPERTY INNOVATORS”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 5 (11. grupa, 83. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 09.06.2015. – 25.06.2015.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 25.05.2015. lēmumu Nr. 21, 1.2.5. §.
Koku ciršanas mērķis: „Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
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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:

Koka
dekoratīvā
vērtība
vērtīgs
mazvērtīgs

Skaits kopā
17
3
20
6
6

 koku izciršanas ieceri Pulkveža Brieža ielā 5, Rīgā, kadastra numurs
01000110083 noraidu;
 koki tikai izdaiļo pilsētu un uzlabo gaisa kvalitāti;
 ēku var uzcelt ātri, bet tik lielus kokus pilsētā (īpaši) ir grūti izaudzēt;
 pilsētā katram kokam ir vērtība un tiesības uz eksistenci.

cits viedoklis

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

14
1

 uzskatu, ka izcērtami būtu tikai nokaltuši un daļēji nokaltuši koki.

noraida:

13

2
 vēsturiski koki ir bijuši šajā vietā vienmēr, kokiem jābūt arī turpmāk;
 šie koki aug vietā, kur agrāk bija 2 stāvu koka ēka. Koki aug gandrīz 100
gadus. Tie skaisti iederas ēkas pagalmā. Ēka bija vēstures piemineklis, koka
apbūve. To nodedzināja un nojauca. Solīja atjaunot. Katrs koks ir milzu
vērtība. Pat, ja nocirstā koka vietā liks iestādīt 4 kokus, tie izaugs tik lieli
tikai pēc 100 gadiem;
 nociršanai paredzētais koks ir teju pēdējais šajā Pulkveža Brieža ielas
rajonā, turklāt bez bojājumiem un neapdraud ne cilvēkus , ne īpašumu.
Uzskatu, ka jaunu apbūvi ir iespējams veikt (plānot) tā, lai koks tiktu
saglabāts;
 uzskatu, ka jaunu apbūvi ir iespējams veikt (plānot) tā, lai koks tiktu
saglabāts;
 iecere nav atbalstāma, jo tiek nocirsti pēdējie lielie koki šajā rajonā. Kādreiz
šajā vietā bija vēsturiska koka ēka, kuras pagalmā auga nocērtamie koki;
 visi koki ir jāsaglabā. Tajā vietā agrāk bija skaista koka ēka, kuras pagalmā
auga koki;
 nav māksla dārzu pārvērst par tuksnesi, to var izdarīt ātri, saglabāt jau
vairākās paaudzēs augušus kokus ir jāspēj rast risinājumi, tas liecina par
sabiedrības briedumu;
 esmu par tīru, zaļu vidi, tādēļ koku nociršanu neatbalstu;
 Rīgā ir tik daudz tukšu telpu, kas netiek izmantotas, pastaigājot par šo rajonu
un paverot acis virs 1. stāva, ļoti liela daļa māju stāv tukšas. Toties koku
centrā, ārpus parkiem ļoti pietrūkt. Labāk izveidojiet tur parku, nevis cērtiet
trīs simtgadīgus kokus. Kategoriski pret;
 koku izciršanas ieceri Pulkveža Brieža ielā 5, Rīgā, kadastra numurs
01000110083 noraidu.

cits viedoklis

-

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi
uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību
6
3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs:

6

 uzskatu, ka koku izciršana negatīvi ietekmēs vides kultūrvēsturisko, ainavisko
un ekoloģisko vērtību sekojošu iemeslu dēļ: nekustamais īpašums Pulkveža
Brieža ielā 5 ietilpst Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas teritorijā;
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu 218. punkts nosaka, ka apbūvējot zemesgabalu,
maksimāli jāsaglabā esošos kokus; jau nojaucot veco vēsturisko ēku
Pulkveža Brieža ielā 5, tika pārveidota kultūrvēsturiskā un dzīves vide;
šodien, pakļaujoties ārzemju biznesa pārstāvju spiedienam palielināt
nekustamā īpašumā īpašuma attīstītāju peļņu, tiek izstrādāts projekts, kura
realizācijas gadījumā vēl vairāk tiks pārveidota kultūrvēsturiskā un dzīves
vide, tiks pazemināta apkārtējo dzīvojamo ēku iedzīvotāju dzīves kvalitāte –
nocirsti koki, kas bez dekoratīvās, ainaviskās funkcijas veic gaisa attīrīšanu
no automobiļu izplūdes gāzu un citiem kaitīgajiem izmešiem.
 vēsturiski tur ir bijusi ļoti skaista koka ēka, kuras pagalmā organiski auga
koki un, lai koki izaugtu tik lieli, jāpaiet ilgam laikam;
 vai tā vairs būs zaļā Rīga, ja pa vienam tiks nozāģēti tik diži koki.

neietekmēs
cits viedoklis

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs:
 tiks izbojāta kultūrvēsturiskā, ainaviskā un ekoloģiskā vide, kura Pulkveža
Brieža ielā ir ļoti svarīga;
 katrs lielais koks ir vērtība, milzu vērtība. Koki ir pilsētas plaušas. Uz
Pulkveža Brieža ielas satiksme paliek aizvien intensīvāka, jauni koki aug ļoti
lēni;
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 jāsaglabā visi koki, lai uzlabotu gaisa kvalitāti pilsētas centrā. Maksimāli
jāsaglabā vēsturisko izskatu, īpaši jāsaglabā koki, kurus mēs atceramies kā
zaļojošus un augošus;
 koks visu laiku ir bijis redzams no publiskās ārtelpas, veidojot pievilcīgu
vēsturisko apbūvi un ainavu, taču tā iznīcināšanas gadījumā šī vērtība zudīs
neatgriezeniski. Daudzdzīvokļu ēkas būvniecība vides vērtību nepalielinās
un ieguvumi no tās būs nevis sabiedrībai, bet tikai projekta realizētājiem.
Tāpat, ne ar kādiem apstādījumiem nebūs iespējams kompensēt veselu un
zaļojošu koku;
 katrs koks ir vērtība, kur jāsaglabā. Nocērtamie koki padara rajonu zaļāku
un priecē acis;
 jebkurš nocirsts koks negatīvi ietekmē pilsētvidi;
 jebkura apbūve (daudzstāvu) uz Pulkveža Brieža ielas samazinās ielas
ainavas harmoniju, neatbalstu jauna projekta būvniecību te. Iespējams, var
atjaunot vēsturisko 2 stāvu ēku;
 vairāk zaļuma, mazāk betona;
 uzskatu, ka koku izciršana negatīvi ietekmēs vides kultūrvēsturisko, ainavisko
un ekoloģisko vērtību sekojošu iemeslu dēļ: nekustamais īpašums Pulkveža
Brieža ielā 5 ietilpst Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas teritorijā;
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu 218. punkts nosaka, ka apbūvējot zemesgabalu,
maksimāli jāsaglabā esošos kokus; jau nojaucot veco vēsturisko ēku
Pulkveža Brieža ielā 5, tika pārveidota kultūrvēsturiskā un dzīves vide;
šodien, pakļaujoties ārzemju biznesa pārstāvju spiedienam palielināt
nekustamā īpašumā īpašuma attīstītāju peļņu, tiek izstrādāts projekts, kura
realizācijas gadījumā vēl vairāk tiks pārveidota kultūrvēsturiskā un dzīves
vide, tiks pazemināta apkārtējo dzīvojamo ēku iedzīvotāju dzīves kvalitāte –
nocirsti koki, kas bez dekoratīvās, ainaviskās funkcijas veic gaisa attīrīšanu
no automobiļu izplūdes gāzu un citiem kaitīgajiem izmešiem.

neietekmēs:

1

cits viedoklis

-

 vides kultūrvēsturiskā, ainaviskā un ekoloģiskā vērtība pēdējo 18 gadu laikā
ir gandrīz pilnībā zudusi, tādēļ nekāda turpmāka degradācija nav
iedomājama.

Vadītājs

Punka 67012976

I. Vircavs

