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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziĦojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
05.09.2013.

Nr.BV-13-631-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
• Ierosinātājs: SIA „Sports un Autotransports”.
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīga, Tērbatas iela 72 (28.grupa, 89.grunts).
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 13.08.2013. – 26.08.2013.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 29.07.2013. lēmumu Nr.31 1.3.1.§.
Koku ciršanas mērėis: „Daudzstāvu dzīvojamās un darījumu ēkas 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.

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

Skaits kopā
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54
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• koki ir sliktā stāvokli, jo vairākas reizes tie ir apdraudējuši gājējus un
nokrituši uz automašīnām;
• tiks sakārtota degradēta vide šajā teritorijā, kur apkārtējie iedzīvotāji vadā
savus suĦus, piemēslojot apkārtni;
•koku atrašanās šajā teritorijā ne tikai kavē tās apbūvi, bet kalpo kā
garants tam, lai šajā, šobrīd ar apbūvi neaizĦemtajā, teritorijā arī turpmāk
intensīvi tiktu izvietotas automašīnas, t.sk. Matīsa tirgus apmeklētāju
vajadzībām. Manuprāt, apbūve tieši veicinātu teritorijas sakopšanu un
ekoloăisko vidi.

daĜēji atbalsta
noraida
cits viedoklis

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
atbalsta
• manuprāt, koku nociršana šajā vietā nekaitēs, ja tā vietā tiks uzcelta

46
44

2
dzīvokĜu un biroju ēka, kas viennozīmīgi pozitīvi ietekmēs šīs apkārtnes
kvalitāti;
• atbalsta koku ciršanu Tērbatas ielā 72, kas saistīta ar daudzstāvu
dzīvojamās un darījumu ēkas projekta attīstību. Projekta attīstība,
celtniecība radīs sakārtotu vidi Rīgas centrā, kā arī veicinās
infrastruktūras attīstību;
• centrā kokus vajadzētu stādīt parkos un ielu malās, citur tie tikai noēno.

daĜēji atbalsta
noraida

1
1

• ciršanas iecere neparedz koku aizvietošanu ar jaunu koku stādiem, līdz
ar to šo koku zaudējums pilsētai būs neatvietojams. Katrs koks Rīgā ir
saglabājams.

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
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• pozitīvi, jo būs sakārtota infrastruktūra, kā arī jaunais projekts labi
ieintegrēsies apkārtējā vidē, saglabājot ainavisko un ekoloăisko vērtību;
• daĜa no kokiem tiek saglabāta un ēka arhitektoniski izskatās Ĝoti skaista.

negatīvi ietekmēs
neietekmēs
• pie perimetrālās apbūves šos kokus jebkurā gadījumā redzēt nevarēs.
cits viedoklis

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
pozitīvi ietekmēs
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• nesakopta laukuma apbūvēšana pozitīvi ietekmēs kultūrvēsturisko vidi
nākotnē. Ēka, kas iekĜaujas ainavā (jādomā, ka tāda ir Rīgas domes
prasība), to tikai uzlabo. Likvidējot autostāvvietu vides ekoloăiskā
vērtība tikai uzlabosies;
• būvniecības iecere vērtējama pozitīvi, uzlabos vides kvalitāti kopumā
esošajā kvartālā;
• jauna kvalitatīva apbūve šajā rajonā piesaistīs iedzīvotājus un
uzĦēmumus, kas tādā veidā veicinās šīs apkaimes izaugsmi;
• jebkura sakopta vieta nekādā veidā nepasliktina, bet tieši saglabā vai
uzlabo esošo situāciju;
• ainaviskā un kultūrvēsturiskā vērtība būtiski augs, jo tiks sakopta pašlaik
neestētiska izskata vieta Rīgas centrā, padarot Tērbatas ielu tās tālākajā
galā būtiski pievilcīgāku.

negatīvi ietekmēs
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• negatīvi ietekmēs ekoloăisko vērtību.

neietekmēs
cits viedoklis
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