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Nr. BV-14-198-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: Studentu korporācija „Fraternitas Lataviensis” Filistru palīdzības
biedrība.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Šarlotes ielā 7 (24. grupa, 257. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 25.02.2014. – 10.03.2014.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšana s
komisijas 13.01.2014. lēmumu Nr. 3 1.5.7.§.
Koku ciršanas mērķis: „Teritorijas kopšana”.
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.

Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri :
2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā
atbalsta
 Neiederas kopējā ainavā, kopskatā.
daļēji atbalsta
noraida
 apsekošanas laikā minētie fakti par kļavas it kā nelabvēlīgo ietekmi
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uz ēku Šarlotes ielā 5 neatbilst patiesībai, jo ne pelējuma, ne
noēnojuma mūsu ēkā nav, kā arī sakņu sistēma neko ļaunu nav
nodarījusi. Šis sugas koks ir viena no skaistākajām apkārtnes
rotām, ko stādījuši mūsu senči. Ņemot vērā augšminētos faktus, kā
arī savu iedzīvotāju vārdā, esmu pret kļavas nociršanu.

cits viedoklis
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2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
atbalsta







Bojā ainavu;
Koks nenes pietiekamu vērtību;
Traucē ēkas būvniecībai;
Būs skaista māja, sakopta vide;
Koks atrodas pārāk tuvu esošai ēkai;
Vecs koks ar bojātām saknēm

daļēji atbalsta
 Atbalstu mazināt tikai koku atzarojumu un koku vainaga daļā.
noraida
cits viedoklis
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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
 Pilsēta kļūs skaistāka un mūsdienīgāka;
 teritorija izskatīsies tīrāka;
 tiks uzcelta jauna, skaista māja;
 vieta izskatās pamesta un vakaros bīstami pastaigāties.
negatīvi ietekmēs
 Dizainiskais un ekoloģiskais kritērijs.
neietekmēs
 Ēkas pagalmā atrodas liels daudzums ar kokiem, kuri aug haotiskā
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veidā. Koka izciršana palīdzēs sakārtot kopējo pagalma izskatu;
 Māja būs skaista un uzlabos ielas skatu, bet koks jau ir vecs un
bojāts;
 Apkārt ir daudz citu koku.

cits viedoklis

Vadītājs
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