RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE
Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805
e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv

Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
08.06.2016.

Nr. BV-16-284-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA “Zvaigžņu iela”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Zvaigžņu ielā 1/3 (35. grupa, 40. grunts),
Zvaigžņu ielas sarkanajās līnijās (35. grupa, 102. grunts), pie Zvaigžņu ielas 1/3.
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 10.05.2016. – 23.05.2016.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 18.04.2016. lēmumu Nr. 16, 1.2.7. §.
Koku ciršanas mērķis: “Dzīvojamo ēku kompleksa ar komercplatībām jaunbūve”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
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Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums
1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules

Vērtīga
Mazvērtīga

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
daļēji atbalsta
noraida:

2
2
1
1

 koki ir veseli un tā ir liela alkatība cirst viņus nost materiālas ieinteresētības
dēļ. Nocērtot šos kokus tiks izjaukta skaista aleja, kas jau daudzus gadus šai
ielā ir bijusi. Mājās, kuras ir pretim šim objektam dzīvo maz vidusmēra
cilvēku, un radot šeit nelabvēlīgus apstākļus šo rajonu pametīs šie
vidusmēra cilvēki. Būtībā paliks tikai maznodrošinātie, kuriem nav izvēles
kur iet. Vai Rīgas dome šo ir iecerējusi kā sociālo dzīvokļu māju?

cits viedoklis

-

2

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

1
1
-

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi
uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību
1
3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs:

2

1

 skat. augstāk minēto.

neietekmēs
cits viedoklis

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

Vadītājs

Smutova 67012976

1
1
-

I. Vircavs

