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Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA „Brasla 27”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Trīsstūra ielā b/n (80. grupa, 2192. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 10.02.2015. – 23.02.2015.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 02.02.2015. lēmumu Nr. 5, 1.2.3. §.
Koku ciršanas mērķis: „Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
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Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums
1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules

Skaits kopā

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:
 teritorija atrodas pretī mūsu mājai un līdz šim tiek sistemātiski piegružota.
Ir cerības, ka nākotnē izveidosies apsaimniekota un sakopta vide. Bažas
mums izraisa arī koki, kas atrodas pretī mūsu mājai, tie ir slīpi un var
nokrist uz māju;
 par sakoptu vidi;
 tāpēc, ka visi koki netiks izcirsti. Paliks daļa no mūsu Trīsstūra ielas
birztaliņas. Tai jābūt labāk sakoptai. Paliks tikai vērtīgākie, skaistākie
koki;
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 domāju, ka uzceļot māju šī apkārtne īpaši necietīs, jo mājas īpašnieki būs
atbildīgi par apkārtējās vides sakopšanu. No bērzu birztaliņas paliks
lielākā daļa koku, kas priecēs mūs vairāk, jo ceru, ka tad tā nebūs
atkritumu izgāztuve kā tagad;
 atbalstu koku ciršanas ieceri, jo labprāt redzētu šajā apkaimē skaistu
dzīvojamo māju ar sakoptu vidi apkārt;
 teritorija tiks sakārtota un patstāvīgi apsaimniekota, ja koki tiks nocirsti un
tiktu uzcelta māja. Koki aug lielā sblīvējumā.

daļēji atbalsta
noraida:
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 koku ciršanas un sakņu sistēmas rakšanas dēļ ir iespējama iekšēja un ārēja
konstruktīva deformācija manai mājai, kā arī pieguļošai teritorijai;
 noraidu koku izciršanu, jo dzīvojamā rajonā minētais bērzu laukums palīdz
atjaunot skābekli, rada zaļas apkaimes noskaņu. Lai izaugtu jauni koki
vajag daudz gadus un lielus ieguldījumus.

cits viedoklis

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
atbalsta
daļēji atbalsta
noraida
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:
 izveidosies ainaviski sakopta vide, nevis haotiski saauguši koki;
 Trīsstūra ielas bērzi nav stādīti. Tie iesējušies un apmēram 50 gadu laikā
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izauguši. Zem bērziem aug dažādi sīki kociņi un krūmi. Šī birzīte bieži tiek
izmantota dažādu atkritumu izmešanai;
būs reāls saimnieks, tiks sakopta šī teritorija un varēs priecēt apkārtējos
iedzīvotājus. Jo pašlaik tur ir liela nekārtība;
ainaviskā vidē šī māja iederēsies, jo tā būs gar Kooperatīva ielu un skatu
nebojās;
pēc šīs ieceres paliks lielākā daļa bērzu un vajadzētu par tiem parūpēties –
ieteicams piesaistīt arboristus un izveidot skaistu birztaliņu, kas ļoti labi
iederētos šajā ainaviskajā vidē. Teritorija tad izskatītos daudz sakoptāka
un būs daudz nozīmīgāks ieguvums visiem. Pilsētai un konkrēti šai vietai ir
jāattīstās un es to atbalstu;
iecere – mazstāvu daudzdzīvokļu māja ļoti organiski iekļautos gan ņemot
vērā vides kultūrvēsturiskos aspektus, gan ainaviskos aspektus. Būtiski ir
tas, ka minētajā mikrorajonā ir piecstāvu mājas. Lai gan blakus iecerei
atrodas vienstāvu un divstāvu mājas, domāju, ka nelielais jaunais projekts
būs iederīgs, jo teritoriāli aizņems nelielu platību.

negatīvi ietekmēs:
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 ekoloģiskā ziņā, koku ciršana var sabojāt Imantas mikrorajona statusu kā
„ekoloģiski bagātu”;
 šajā nocirsto koku laukumā uzturas dažādas putnu šķirnes, kas rada
sakoptas un ekoloģiski tīras dabas apkārtnes noskaņu.

neietekmēs
cits viedoklis

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