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Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: Zigmārs Bērziņš.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Matīsa ielā 133/135 (38. grupa, 7. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 27.05.2014. – 09.06.2014.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 31.03.2014. lēmumu Nr. 14 1.5.13.§.
Koku ciršanas mērķis: „Teritorijas kopšana”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
N.
p.k.

Koka sugas
koeficients

Koka
suga

Koka
diametrs
cm

Koku
skaits

Koka
atrašanās
vieta

Koka
dekoratīvā
vērtība

1.

0,8

Papele

68, 100

2

Avotu apkaime

vērtīga

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:

 kaut kā ļoti netīk tās baltās pūkas, es sajūtu diskomfortu, jo katru
otro dienu jābrauc mašīna mazgāt;
 atbalstu šo ieceri, jo nebūs pūku, kas ietekmē alerģisku veselības
stāvokli un pašsajūtu;
 koku pūkas lido pa atvērtiem logiem dzīvokļos. Koku zari ir
nokaltuši, vēja laikā var uzkrist uz automašīnām;
 iestājoties vasaras sezonai, ir neiespējami elpot, jo visa apkārtne ir
pilna ar papeļu pūkām. Neiespējami atvērt logu, jo visa istaba ir
pilna ar pūkām. Tāpēc atbalstu papeļu izciršanu;
 papeles ir burvīgas, bet pavasarī rada neprātīgu vides
piesārņojumu, pūkas piesārņo apkārtējo teritoriju un ziedēšanas
laikā nevar atvērt logu, jo baltais pūku mākonis lido dzīvojamās
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telpās. Daudziem iedzīvotājiem rodas "alerģiska" reakcija un
elpošanas ceļu traucējumi. Tāpat lielās papeles rada ēnu, saules
Latvijā tāpat ir maz!

daļēji atbalsta
noraida
cits viedoklis
atbalsta:

8
8

daļēji atbalsta
noraida
cits viedoklis

-

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
 vasarās dzīvokļa priekštelpa, atverot durvis, tiek piepūsta ar pūkām.
Savukārt rudenī ar lapām. Tā kā koki izskatās veci, vētru laikā ir
bail, ka vējš tos varētu nolauzt, tādejādi radot draudus cilvēku
dzīvībām, auto, mājām;
 specifiskās ziedēšanas rakstura dēļ šie koki var īpaši ietekmēt
alerģisko cilvēku pašsajūtu, kā arī apdraud cilvēkus un transportu
vētru laikā, jo augstuma dēļ tie ir īpaši pakļauti zaru lauzumiem;
 pavasarī no kokiem veidojas daudz pūkas, bet rudens lapkritī
attiecīgi pagalms pildās ar lapu kaudzēm;
 koki ir veci un bīstami cilvēku dzīvībai, kā arī varētu nodarīt
materiālo kaitējumu (uzkrist automašīnai vai mājai);
 piesārņo vidi, rada bīstamību;
 atbalstu šī koka, jo koks izplata ar vēja palīdzību putekļus pret
kuriem man ir alerģija - šķaudīšana un acu asarošana. Kā arī dēļ
putekšņiem tiek piemēslota apkārtējā vide un ar vēja palīdzību tie
tiek pārnēsāti.

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
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 tīrāka vide un apkārtne, protams, arī auto;
 manuprāt, šo koku ciršana neietekmēs kultūrvēsturisko, ainavisko
un ekoloģisko vides vērtību;
 nebūs nokritušu zaru draudu. Nelidos pūkas.

 2 papeles aug starp jauku, lielāku kļavu un burvīgu ievu krūmu,
netālu atrodas ceriņi, ja papeles tiks izcirstas, tas, manās
skatījumā, ainava būs skaistāka - baudāmāka. Citādi šobrīd sāk
līdzināties lielu krūmu puduriem. Mans personīgais viedoklis, ka
visiem no šīs procedūras būs "daudzpusējs" ieguvums. Latvijas
ainava kļūs skaistāka;
 ainava nemainīsies, koki un apstādījumi ir jāmaina, un koku
izciršana ir dabisks process;
 koks atrodas mājas iekšpagalmā.

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

 pagalms būs labāk pārredzams. Apkārtnē ir pietiekami daudz koku,

3
lai neizjustu ietekmi uz ekoloģisko vidi;
 uzskatu, ka šī iecere nekādi neietekmēs vides vērtību;
 koku izciršana šajā gadījumā mazāk bloķēs saules piekļūšanu
pagalmam.
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 veciem kokiem vērtības nav (malka). Arī ziedēšanas laikā nebūs
pūkas, kas lidinās pa gaisu un, vēdinot dzīvokļa telpas, tās nelidos
iekšā dzīvoklī pa atvērto logu;
 papeles nav pamatkoki Latvijā, tie ir ievesti;
 tas nenozīmē, ka šī koka vietā nevarētu iestādīt citus kokus vai
krūmājus, kas uzturētu ainavisko vai ekoloģisko vērtību, un
neradītu apkārtējai videi kaitīgumu;
 koki no ielas puses nav redzami un neiederas pagalma kopējā
ainavā;
 vērtību neietekmēs, jo koki ir ļoti veci un bīstami. Kā es zinu,
papeles sāka izcirst jau sen, jo daudziem cilvēkiem ir alerģija.
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p. i.
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