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Nr. BV-14-730-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA „MKEE”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 18.08.2014. – 29.08.2014.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 28.07.2014. lēmumu Nr. 31, 1.3.9. §.
Koku ciršanas mērķis: „Īslaicīgas lietošanas būves – autostāvvietas projektēšana”.
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.

Koka
dekoratīvā
vērtība

Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri :
2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā
atbalsta:
 uzskatu, ka šajā apkārtnē koku ir salīdzinoši daudz gan šajā pusē, gan arī
pretējā ielas pusē. Tā kā cilvēki uz tirdzniecības centriem brauc ļoti bieži,
automašīnas novietnes ir nepieciešamas. Tieši šajā apkārtnē brīvdienās
un darba dienu beigās novietot automašīnu ir problemātiski, tāpēc
uzskatu, ka pāris koku nociršana ir nepieciešama, lai palielinātu ērtības.

Skaits kopā
11
11
1
1

2
daļēji atbalsta
noraida
cits viedoklis

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

10
10

 tas palīdzēs sakārtot vidi un uzlabot kopainu;
 šobrīd teritorija izskatās nesakopta un purvaina. Ieceri par koku ciršanu
atbalstu, jo tā tiks sakārtota pilsētvide;
 atbalstu šo ieceri, jo man kā klientam ir problēmas ar auto novietošanu
pie tirdzniecības centra, kā arī šī teritorijas daļa tiktu sakopta un
labiekārtota attiecīgi pilsētas viesiem;
 uz doto brīdi šī vieta izskatās nolaista. Ziemā skats ir briesmīgs, pelēkā
sniega virsma ar atkritumiem bojā ainavisko skatu. Paši koki arī aug
haotiski, neveidojot nekādu ainavu;
 tiks izveidots gaumīgs, sakopts kopskats gar Lielirbes ielu;
 nokaltuši koki vai koki uz nokalšanas robežas apdraud tuvumā esošo
cilvēku un mantas drošību.

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
neietekmēs:
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1
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 uzskatu, ka cilvēki uz tirdzniecības centru brauc ar iemeslu izklaidēties,
iepirkties ne baudīt Latvijas vērtības. Ja cilvēki vēlas atpūsties pie dabas,
baudīt ekoloģisku vidi un ainavas, viņi dosies uz parkiem, apkārtni ārpus
Rīgas, kā arī kultūrvidi baudīt cilvēki dodas citur, nevis uz tirdzniecības
centriem.

cits viedoklis

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
pozitīvi ietekmēs:

10
8

 noteikti konstruktīvi sakopjot un izveidojot piemērotu projektu, vide tikai
iegūs;
 ieceres realizācija vides kultūrvēsturisko, ainavisko un ekoloģisko vērtību
ietekmēs tikai un vienīgi pozitīvi, jo tiks sakārtota vide. Iestādot jaunus
kokus, kā arī izbūvējot autostāvvietu tiks uzlabota ainava šajā vietā, ko
pamana arī pilsētas viesi, braucot no lidostas;
 tādejādi veidosies labāka ainava, nezaudējot ekoloģisko vērtību;
 uzceļot autostāvvietu, tiks izveidota ainaviska kopsakarība ar Lielirbes
ielas koncepciju, kas tikai uzlabos skatu iebraucējiem no citām vietām,
radīs pozitīvu priekšstatu par Rīgu;
 koki aug haotiski, šis projekts palīdzēs arī sakārtot teritoriju, kas ietekmē
arī pilsētas „vizītkarti” - šis ir viens no ceļiem pa kuru pilsētā ierodas
viesi no ārzemēm;
 tiks sakopta teritorija ar stāvošu un smakojošu ūdeni grāvjos;
 sakopta vide pozitīvi ietekmē arī pārējos procesus

negatīvi ietekmēs
neietekmēs:
 ņemot vērā, ka vieta nav sakopta, koki ir haotiski izauguši un traucē

2

3
vizuālo skatu. Vieta ir diezgan emocionāli nomācoša un purvaina
arīdzan. Šajā vietā ir iespējams izbūvēt autostāvvietu, kas 1. radīs
sakoptākas vides iespaidu, 2. iedzīvotājiem būs iespēja brīvāk
pārvietoties, jo lietus laikā pa šo teritoriju tas nav iespējams;
 uzskatu, ka koku daudzums, kurus nepieciešams izcirst nav tik liels, lai
ietekmētu ekoloģiju, kā arī vieta neatrodas kultūrvēsturiskajā vides zonā.
Ainaviskais skats uzlabosies, jo būs labāk saskatāmi tirdzniecības centri.

cits viedoklis
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