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Rīgas pilsētas būvvaldes
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koku ciršanai
05.03.2014

Nr. BV-14-127-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, pagalmā starp mājām Baltezera ielā 5, 7 un
Brīvības gatvē 411 (91. grupa, 2134. grunts), pie Vidzemes alejas (91. grupa,
2137. grunts) un Juglas kanāla krastmalā (91. grupa, 2136. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 18.02.2014. – 03.03.2014.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 27.01.2014. lēmumu Nr. 5 1.5.6. §.
Koku ciršanas mērķis: „Teritorijas kopšana”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
N.
p.k.

Koka
sugas
koeficients

Koka
suga

Koka
diametrs cm

Koku
skaits

1.

0,8

Apse

20

1

mazvērtīga

2.

0,8

Divstumbru apse

15/10

1

mazvērtīga

3.

1

Bērzs

15-45

10

mazvērtīga

4.

1

Ieva

2

mazvērtīga

5.

1

Divstumbru ieva

20, 24
15/15 (celma
caurmērs 26), 15/15
(celma caurmērs 26),
20/20
12/12/12 (celma
caurmērs 28),
15/15/15 (celma
caurmērs 32),
15/15/15 (celma
caurmērs 36),
15/15/15 (celma
caurmērs 38),
15/15/15 (celma
caurmērs 38),
20/20/18, 20/20/20,
22/22/15, 24/24/20

3

mazvērtīga

6.

1

Daudzstumbru ieva

Koka
atrašanās
vieta

Koka
dekoratīvā
vērtība

Juglas
apkaime

9

mazvērtīga

2

7.

2

Ozols

8.

0,8

Vītols

9.

0,8

Divstumbru vītols

10.

0,8

Daudzstumbru vītols

11.

2

Divstumbru kļava

12.

0,8

Papele

16 (celma caurmērs
22), 20, 30
32
35/32
20/15/15 (celma
caurmērs 48)
15/10 (celma
caurmērs 25)
20-85

3

mazvērtīgs

1

mazvērtīgs

1
1

mazvērtīgs

Juglas
apkaime

mazvērtīgs

1

mazvērtīga

9

mazvērtīga

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
daļēji atbalsta
 Pārsteidz koku izciršanas lielais vēriens Juglas kanāla krastmalā.

2
2
2
2

Manuprāt vajadzētu pielietot saudzīgākus apstādījumu kopšanas
paņēmienus un rūpīgāku nocērtamo koku atlasi. Atbalstu krasta
betona plātnēs ieaugušo kociņu izciršanu, bet koki starp celiņu un
dzīvojamajām mājām būtu kopjami izzāģējot bīstamos un
nokaltušos zarus. Esmu pret, manuprāt, veselīgu, lielu koku
nozāģēšanu.;
 Noteikti būtu saglabājami lielie, skaistie vītoli (stapr mājām Nr. 5
un Nr. 3), kā arī bērzs un kļava pie trepēm (māja Nr. 5).

noraida
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
negatīvi ietekmēs
 Pašlaik kanālmalas apstādījumi aizsargā dzīvojamās mājas un
pagalmus no spēcīgajām vēja brāzmām pāri ezeriem, slāpē
transporta troksni no Brīvības gatves un dzelzceļa, attīra gaisu,
veido labu iekškvartālu mikroklimatu. Cilvēki izmanto augšējo
kanālmalas teritoriju pastaigām un atpūtai. Koku izciršana būs
ekoloģisks zaudējums un pasliktinās dzīves kvalitāti. Arī ainava
zaudēs savu dabiskumu un skaistumu, ja ierastās koku iekļautās
krastmalas apbūves vietā būs klajums ar ne visai košajām 12 st.
namu fasādēm.

2
2
2

3
 Mūsu jaukā ainava tiks noplicināta un krastmala izskatīsies žēlīga.
neietekmēs
cits viedoklis

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