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Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA „Europa biznesa centrs”.
Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Ropažu ielā 8 (86. grupa, 72. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 26.08.2014. – 08.09.2014.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 11.08.2014. lēmumu Nr. 33, 1.3.3. §.
Koku ciršanas mērķis: „Administratīvā un dzīvojamā kompleksa jaunbūve”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
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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
cits viedoklis

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


1
1
1
1

piekrītu, ka teritorija jāsakopj, bet daudzi koki ir lieli un vērtīgi. Tāpēc
neatbalstu tik daudzu liepu izciršanu. Mans priekšlikums būtu lielāko daļu
atstāt, izveidojot zaļo zonu.

noraida
cits viedoklis

-

2

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
cits viedoklis

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


Punka 67012976

1
1

manuprāt, šī teritorija zaudētu savu šarmu līdz ar lielo koku pazušanu.
Šajā apkārtnē ir raksturīgas lielas liepas, kas ir daļa no ainavas. Vasarā
tās smaržo un var dod ēnu karstā laikā; zem tām varētu iekārtot atpūtas
vietas. Šovasar karstumā šajā apkārtnē nebija kur patverties. Bez tam
transporta satiksme ir ļoti aktīva, līdz ar to troksnis un gaisa piesārņojums
arvien pieaug. Šīs liepas ar savu bagāto lapotni ir liela vērtība gaisa
kvalitātes atjaunošanā, tās nevar salīdzināt ar niecīgajiem jauno
stādījumu kociņiem.

neietekmēs
cits viedoklis
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I. Vircavs

