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Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA „Ektornet Commercial Latvia”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 89/91 (28. grupa,
23. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 26.08.2014. – 08.09.2014.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 21.07.2014. lēmumu Nr. 30, 1.3.1. §.
Koku ciršanas mērķis: „Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas ar komercplatībām
jaunbūve”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
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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:
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vērtīgs

Skaits kopā
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12
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 tukšā laukuma vietā būs skaista ēka.

daļēji atbalsta
noraida:
 mani dzīvokļa logi ir uz ielas pusi. Koki, kas priekšā logiem aiztur ielas
putekļus, izplūdes gāzes, mazina troksni. Daudz patīkamāk skatīties uz
zaļajām lapām, kā uz pelēku mūri;
 koku izciršana negatīvi ietekmēs gaisa kvalitāti Rīgā;
 šo koku ciršana degradēs ainavisko vidi un pasliktinās jau tā slikto
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2
ekoloģisko situāciju;
būtu jāsaglabā ilggadējie stādījumi;
pasliktināsies gaisa tīrība, kā arī pasliktināsies ainaviskais skats;
tiek liegta iespēja bērnam augt zaļā vidē;
mani logi atrodas uz Barona ielas pusi, koki pasargā mūs no trokšņiem,
saules tiešas iedarbības, izplūdes gāzēm. Šie koki ir arī ļoti svarīgi
urbānās vides estētikā;
 koki ir pilsētas zaļās plaušas un šajā projektā, kas iecerēts tiešā mūsu
dzīvojamās mājas tuvumā, šis bērzs kopā ar kastani veido un attīra
skābekli, ko elpojam mēs un bērni;
 man un manai ģimenei labāk noteikti patīk redzēt zaļu ainavu, nevis
kārtējo bezgaumīgo celtni Rīgas centrā. Mākslīgi izveidota zaļā zona
jaunuzbūvētas mājas iekšpagalmā, noteikti nevar līdzvērtīgi aizvietot
zaļās zonas funkciju, kas ir izveidojusies daudzu gadu garumā.





cits viedoklis

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
atbalsta
daļēji atbalsta
noraida:
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 jo vairāk koku, jo vairāk skābekļa un mazāk ogļskābās gāzes.

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:
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 katrs koks uzlabo vietas ainavu. Koki uzlabo gaisa kvalitāti pilsētā. Ja
necirtīsim kokus Rīgā nebūs jārunā par slikto gaisa sastāvu. Rīgas
centram jābūt zaļākam;
 ieceres realizācija ietekmēs negatīvi vides kultūrvēsturisko, ainavisko un
ekoloģisko vērtību, jo kāda var gan būt vērtība, ja tiek iznīcināts senču
stādītais. Tāpat jāatceras, ka koka izaugšanai ir nepieciešami vismaz 50
gadi, bet nozāģēšanai tikai pāris minūtes;
 plānotā izciršana vidi ietekmēs negatīvi visos aspektos;
 pirmkārt tiks sabojāta ainaviskā vērtība, otrkārt, lielie koki jāsargā no
automašīnu atgāzēm, putekļiem un trokšņa;
 zaļās zonas ir maz un koki izdaiļo Rīgu;
 pasliktinās ekoloģiskā vide, zūd ainaviskā vide;
 šie koki ir vajadzīgi, lai vadītu un saglabātu pilsētvidē labu ekoloģiju,
ainavisko skaistumu un tā pat arī saglabātu Barona ielas kultūrvēsturisko
veidolu;
 Rīgas centru nav nepieciešams cieši sablīvēt ar jaunām ēkām, kas nemaz
neiederas vēsturiskajā centrā, jācenšas atjaunot vecās. Bez tam apbūve ir
iespējama arī saglabājot neatsveramas ilggadīgas vērtības – kokus;
 atrodoties Tallinas ielas – vienas no maģistrālajām ielām – malā, pagalmā
augošie koki ir vienīgais skābekļa avots;
 vasaras mēnešos šeit gaisa kvalitāte ir pavisam katastrofāla. Līdz ar to šo
koku un zaļumu iznīcināšana, kuru šeit nav daudz, padarīs vēl
katastrofālāku šī rajona ekoloģisko un gaisa kvalitāti.

neietekmēs
cits viedoklis

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
pozitīvi ietekmēs
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negatīvi ietekmēs:
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 Rīgas iedzīvotāji vienmēr lepojas ar savu „zaļo” pilsētu.

neietekmēs
cits viedoklis
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