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05.03.2014

Nr. BV-14-126-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: Rīgas domes Satiksmes departaments.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Maskavas ielas sarkano līniju robežās
(78. grupa, 9000. grunts) pie Maskavas ielas 256A.
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 18.02.2014. – 03.03.2014.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 20.01.2014. lēmumu Nr. 4 1.3.1.§.
Koku ciršanas mērķis: „Luksoforu objekta un sabiedriskā transporta pieturvietas
projektēšana”.
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
noraida
 Ņemot vēra koku ciršanas plānus, autobusa pietura tika pārcelta 40

1
1
1
1

2
metrus uz priekšu. Gaisa piesārņojums paaugstināsies, jo
autobusa pietura būs izvietota tuvāk pieguļošam namam Maskavas
ielā 256/3 un pie tā koki vairs nepasargās no piesārņotā gaisa, jo
tie tiks nocirsti. Tas nav pieņemams un nav saprotams no
ekoloģiskā un loģiskā viedokļa.

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
cits viedoklis

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs
 Ķengaraga kastaņu aleja ir ļoti nozīmīga. Tas ir "zaļš koridors",

1
1
1

pastaigājoties gar Maskavas ielu. Pirms 10 gadiem tika izcirsta
liepu aleja, būvējot lielveikalu "SuperNetto". Ja nocirtīs kastaņus,
tad Maskavas ielas kastaņu koridors tiks neatgriezeniski
pazaudēts.

neietekmēs
cits viedoklis
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