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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
15.07.2014

Nr. BV-14-602-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: Ilze Freimane.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Ogļu ielā b/n (62. grupa, 2047. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 20.06.2014. – 07.07.2014.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 09.06.2014. lēmumu Nr. 24 1.5.6. §.
Koku ciršanas mērķis: „Teritorijas kopšana”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
N.
p.k.
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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
noraida:
 koki ir dzīvi, nevienam netraucē, radinieku sastādīti pie ūdens.

5
5
3
3

Kopš darbības šajā zemesgabalā, koki ir sasvērušies, iespējams
mākslīgi mēģināts nogāzt un bojāt;
 Ogļu ielā 12, Rīgā ir vēsturiskais zemesgabals, kas ir uz viltotu
dokumentu pamata prettiesiski sadalīts un par ko tiek uzsākts
kriminālprocess. Koki ir vēsturiski un nevienam netraucē. Stādīti
pie akas, lai norobežotu ūdens ņemšanas vietu.

cits viedoklis

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem

2

2
atbalsta
daļēji atbalsta
noraida:
2
 vēsturiski koki, nebojā ainavu un neapdraud nevienu, aizsargā
dzīvojamās ēkas ūdens ņemšanas vietu;

 ar pāris simtiem par koku ciršanu, kas nevienam netraucē, pilsēta
bagātāka nekļūs, bet neglītāka gan. Turpmāk apspriešanā nav
paredzēta jaunu koku stādīšana.

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:

 pilsētā masveidā savtīgu interešu vadītas personas izcērt kokus,
vietā neko neiestādot. Šajā vietā ir nesen izcirsti (bez topogrāfiskā
uzmērījuma) visi ilggadīgie stādījumi;
 bojā vēsturisko ainavu, izcirstais augļu dārzs un atsevišķi izcirstie
koki ir neveiksmīgs risinājums zemes sakopšanai, jo paveras
nekopta un neglīta no divām pusēm pieguļošā apbūve.

neietekmēs
cits viedoklis

5
3
3

pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs:

2
2

neietekmēs
cits viedoklis

-

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
 klajums ar patvaļīgu būvniecību fonā;
 paveras no pilnībā izcirstā augļu dārza un ilgtermiņa stādījumiem
neglītas šķūņu sienas un nesakopta teritorija.

Vadītājs
p. i.

Punka 67012976

I. Vircavs
J. Belkovskis

