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ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
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Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: Irina Košakova un Oļegs Šafranovs.
 Ieceres adrese, grupa/grunts: Rīgā, Tomsona ielā b/n (24. grupa, 2032. grunts), pie
Ēveles ielas 2.
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 09.12.2014. – 22.12.2014.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 03.11.2014. lēmumu Nr. 45, 1.4.2.§.
Koku ciršanas mērķis: „Divas daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar viesu nama
funkciju”.
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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:

vērtīga
vērtīgs
vērtīgs

Skaits kopā
10
10
3
3

2
 ielu tuvumā ir nepieciešams saglabāt stādījumus, lai slāpētu ielu trokšņus, kā
arī, lai saglabātos pēc iespējas zaļāka vide;
 ieceri pilnībā neatbalstu, jo tā būtu zaļās zonas iznīcināšana, nocērtot labam
gaisam tik vērtīgos kokus pilsētā. Blakus kokiem ir intensīva iela pa kuru
ikdienā pārvietojas daudzi transportlīdzekļi – koki ir ļoti nepieciešami, lai
attīrītu gaisu no kaitīgajām izplūdes gāzēm;
 koki izdaiļo apkārtējo vidi. Apkārtnē, it īpaši uz Vesetas un Skanstes ielas pusi
jau tā nav daudz koku, bet izciršanas gadījumā to paliks vēl mazāk.

cits viedoklis

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

7
7

 neatbalstu koku ciršanu šajā rajonā, jo, diemžēl, to jau tā ir ļoti maz Rīgā;
 uzskatu, ka būtu nepieciešams pat jaunu koku stādīšana pie dzīvojamām
mājām, īpaši ielu tuvumā, pilsētas centrā un ne tikai. Veco koku nomaiņa var
notikt pakāpeniski. Ja šo koku vietā tiks uzceltas ēkas, šajā vietā vairs
nevarēs tikt nodrošināti pozitīvie apstākļi, ko sniedz apstādījumi;
 tas samazina zaļo zonu jau tā blīvi apbūvējamā teritorijā ap dzīvojamām
mājām. Pilsētas centrā vispār vajadzētu izsargāties no koku izciršanas, it
sevišķi tik apšaubāmiem un neloģiskiem projektiem.

3.

cits viedoklis
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:

10
3
3

 konkrētā adresē negatīvi vide ietekmēs esošo namu iedzīvotāju dzīves kvalitāti,
palielināsies putekļu un trokšņu skaits. Pazudīs putnu trallināšana. Pazudīs
zaļā rajona sajūta dzīvojamo ēku iedzīvotājiem;
 viennozīmīgi, ietekmēs negatīvi, šis rajons zaudēs savu „zaļās oāzes” statusu.
Tiks sabojāta ainava un iedragāta eko sistēma. Turklāt, paredzētās jaunbūves
ir arhitektiski neveiksmīgas, tās bojās rajona pievilcību;
 samazinās zaļā zona, tā kļūst pliekana. Koku izciršana negatīvi ietekmē
ekoloģiju. Ēkas atradīsies pārāk blīvi pie jau esošajām ēkām, kas bojā
ainavu.

neietekmēs
cits viedoklis
3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs:

-

7
7

 jaunais objekts būtiski bojās ainavu;
 ainaviski tiks izjaukts dabas un apbūves līdzsvars pilsētā. Trokšņu,
piesārņojuma un ainaviskās vides izjaukšanas sekas būs stresa līmeņa
celšanās un veselības pasliktināšanās, un arī dabas produktivitātes
pazemināšanās. Apstādījumi ir Rīgas kultūrvēsturiskais mantojums, kuru
jācenšas saglabāt un ar laiku atjaunot, lai tas kalpo paredzētajiem mērķiem,
iedzīvotāju un visas pilsētas labā. Enerģētiskā līmenī koki spēj pārvērst
negatīvo enerģiju pozitīvajā. Ir jāsaglabā vides līdzsvars, lai nerodas
pārapdzīvotība un nevairojas negatīvā enerģija, nemieri un stress, ko rada
ikdienas situācijas. Pilsētā trūkst līdzsvara un harmonijas, ko var sniegt tikai
dabas klātesamība;
 šis objekts, manuprāt, pilnīgi neiederas šajā vietā. Neapšaubāmi, tas bojā
ainavu un palielina jau tā augsto apbūves blīvumu šajā rajonā. Tam vienkārši
tur nav vietas.

neietekmēs

-
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