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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
02.12.2016.

Nr. BV-16-464-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA “Vecāķu 205”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Vecāķu prospektā 205 (120. grupa, 76. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 08.11.2016. – 22.11.2016.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 07.11.2016. lēmumu Nr. 45, 1.2.1. §.
Koku ciršanas mērķis: “Esošās apbūves nojaukšana un daudzdzīvokļu māju jaunbūve
Rīgā, Vecāķu prospektā 205”.
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N.
p.k.

Koka sugas
koeficients

Koka
suga

Koka
diametrs cm

Koku
skaits

1.

2

Liepa

22 - 35

5

2.

2

Kļava

30

1

3.

1

Bērzs

35 - 49

3

4.

2

Priede

20 - 45

13

Koka
atrašanās
vieta

Koka
dekoratīvā
vērtība
Mazvērtīga

Vecāķu apkaime

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:
 kategoriski iebilstu pret tik plašu koku izciršanu (kopumā 22 koki, to skaitā
15 koki ar diametru virs 30 cm). Šī iecere ir pretrunā ar attīstītāja
apņemšanos, kad tika mainīts lokālplānojums gruntsgabalam. Kā viens no
argumentiem, lai gruntsgabalu nesadalītu četros gabalos, tika minēts, ka
tādā veidā būvniecības laikā būs iespējams saglabāt pēc iespējas vairāk

Mazvērtīga
Vērtīgs
Vērtīga
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34
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2
koku. Izskatās, ka šobrīd lokālplānojuma izstrādātāji ir maldinājuši
iedzīvotājus. Plašāku pamatojumu skatīt pievienotajā iedzīvotāju vēstulē;
 rakstām saistībā ar publisko apspriešanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu
prospektā 205, kas norisinās laika posmā no 08.11.2016. līdz 22.11.2016.
Vēstulei pievienojām arī sabiedriskās apspriešanas ietvaros nepieciešamās
anketas, lai kopīgi iebilstu pret iecerēto apbūvi un plānoto koku
izciršanu.2016. gada sākumā notika teritorijas Rīgā, Vecāķu prospektā 205
spēkā esošā detālplānojuma grozījumi, izstrādājot teritorijai atbilstošu
lokālplānojumu, kura ietvaros notika arī publiskā apspriešana no
18.01.2016. līdz 15.02.2016. Šīs apspriešanas ietvaros par lokālplānojuma
izstrādi Vecāķu apkaimes iedzīvotāji iebilda par piedāvāto lokālplānojuma
redakciju, pamatojot to ar vairākiem argumentiem lūdzot nepieļaut apbūves
intensifikāciju, tajā skaitā to, ka teritorijā ir ievērojams skaits koku, kurus
nevajadzētu izcirst, tādā veidā bojājot un ietekmējot teritorijas vizuālo,
ekoloģisko un estētisko vērtību. Pašlaik teritorijā ir dažāda izmēra koki gan
ar ievērojamu diametru (virs 40 cm), gan ne tik ievērojamu (20-30 cm
diametrā). Kā viens no būtiskākajiem argumentiem ir minams, ka kāpās
nabadzīgā augsnē koki aug lēni un lai priede šajā teritorijā izaugtu līdz 2030 cm diametrā, kādi ir vajadzīgi gadu desmiti. Tāpēc apkārtnē pie jūras ir
noteikts piejūras dabas parks un par tā aizsardzību rūpējamies valstiskā
līmenī. Teritorijā, kas atrodas tik tuvu minētajam piejūras dabas parkam, tik
ievērojama gan lielu, gan ne tik lielu koku izciršana nav pieļaujama, jo
bojātu Vecāķu kā Rīgas iedzīvotāju galvenās atpūtas vietas nozīmību.

cits viedoklis

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

17
17

 tā vieta ir ļoti smuka vieta pastaigām, izklaidēm, atpūtai. Koki ir tas, kas
padara šo vietu burvīgu un neatkārtojamu. Ļoti maz netālu no Rīgas centra
ir tādu vietu kā šī;
 Vecāķi atrodas Piejūras dabas parkam piegulošajā teritorijā. Kāpās izaudzēt
lielus kokus ir grūti un ilgi, tādēļ tos nedrīkst nepārdomāti izcirst;
 pamatojums pielikumā.

cits viedoklis

-

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi
uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību
17
3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs:

17

 tik plaša koku izciršana nelabvēlīgi ietekmēs Vecāķu kā Rīgas pilsētas
atpūtas vietas nozīmīgumu. Tik tuvu jūrai kokiem jau tā ir radīti skarbi
apstākļi, lai augtu. Šādos apstākļos, lai sasniegtu tik ievērojamus koka
stumbra diametrus (virs 30 cm) ir nepieciešami vairāki gadu desmiti.
Uzskatu, ka tik plaša koku izciršana nelabvēlīgi ietekmēs visus apkārtējos
iedzīvotājus.

neietekmēs
cits viedoklis

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs:
 Vecāķu prospektā pretim 71 numuram pirms gadiem desmit jau pasteigti un
daļēji nelikumīgi izcirta mežu, kailcirtē neaptaujājot vietējos iedzīvotājus.
Nevēlos, lai tas atkārtotos vēlreiz;
 tiks sabojāta atpūtas vieta;
 tik plaša koku izciršana nelabvēlīgi ietekmēs Vecāķu kā Rīgas pilsētas
atpūtas vietas nozīmīgumu. Tik tuvu jūrai kokiem jau tā ir radīti skarbi
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apstākļi, lai augtu. Šādos apstākļos, lai sasniegtu tik ievērojamus koka
stumbra diametrus (virs 30 cm) ir nepieciešami vairāki gadu desmiti.
Uzskatu, ka tik plaša koku izciršana nelabvēlīgi ietekmēs visus apkārtējos
iedzīvotājus.

neietekmēs
cits viedoklis
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