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Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805
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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
22.04.2016.

Nr. BV-16-208-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA “CONSULTO” PILNVAROTĀ PERSONA SIA “VESTABALT”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Strēlnieku ielā 4B (19. grupa, 129. grunts),
Dzirnavu ielā 17 (19. grupa, 128. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 22.03.2016. – 06.04.2016.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 29.02.2016. lēmumu Nr. 9, 1.2.10. §.
Koku ciršanas mērķis: “Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka”.
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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
daļēji atbalsta:
 Patlaban mana faktiskā dzīvesvieta ir Antonijas 15, tāpēc izsakos kā
apspriežamā gruntsgabala kaimiņš, turklāt visu mūžu (47 g.) esmu
nodzīvojis Daugavas labajā krastā, vairākās vietās no centra līdz

Mazvērtīga

Skaits kopā
1
1 (28 balsis)
29
29
1

2
Čiekurkalnam, tāpēc redzu kontekstu plašāk. Esmu rakstnieks, kultūras
darbinieks, visu mūžu interesējies par savas dzimtās vietas vēsturi. No
praktiskā viedokļa, protams, šādi “caurumi” pilsētas centrā ir jāaizpilda ar
ko derīgu, taču dabas vērtības mums tomēr šeit ir ierobežotā skaitā, tāpēc
jāsaudzē. Konkrēti - lielie koki, šajā rajonā īpaši vītoli, kas šajā kopumā
zemajā un mitrajā apkaimē gadu simtiem veidojuši būtisku vietējās ainavas
daļu, ir itin kā saauguši ar pašu šīs vietas netveramo, poētiski kultūrvēsturisko būtību. Uzskatu, ka projektu noteikti iespējams koriģēt tā,
lai saglabātu ciršanas plānā iekļautos visai lielos vītolus. Gan projekts, gan
viss rajons un pilsēta no tā būtu tikai ieguvēji. Gribētos saglabāt arī lielo
bērzu, taču tam droši vien būtu nepieciešama speciālista konsultācija. Ja
koka veselības stāvoklis ir bēdīgs (kā izskatās), tad sāpošu sirdi no tā varētu
arī šķirties. Vārdu sakot, celiet, attīstiet, sakopiet, bet lielos vītolus, lūdzu,
lūdzu pasaudzējiet!

noraida:

28

 Mēs, īpašuma Strēlnieku ielā 4B blakus māju iedzīvotāji ar savu parakstu
apliecinām, ka esam kategoriski PRET koku izciršanu Strēlnieku ielas 4B,
Rīgā, zemesgabalā. Mēs atbalstām pilsētas attīstību - jaunu ēku celtniecību,
bet kas attiecas uz Strēlnieku ielu 4B, Rīgā, tad pēc neformālas, gan arī
publiski pieejamas informācijas, Strēlnieku 4B zemesgabala īpašnieks pats
neplāno tuvākajā nākotnē neko būvēt. Zemesgabals ir izlikts pārdošanā jau
ļoti sen un koku izciršana šobrīd nav saistīta ar būvniecību, bet gan ar to,
lai paaugstinātu pārdošanas iespējamību (neapgrūtināts īpašums vieglāk
pārdodams), līdz ar to, izciršana nav pieļaujama, jo reāla būvniecība
neplānojas. Ņemot vērā šā brīža situāciju nekustamo īpašumu tirgū, ir maz
ticams, ka kāds potenciālais zemesgabala pircējs tuvākajos gados būvēs tur
daudzdzīvokļu namu, jo Rīgas pilsētas zemesgrāmatas dati liecina, ka
darījumi Rīgas Klusajā centrā notiek reti, bet pustukšas jaunas
daudzdzīvokļu ēkas ir pietiekami daudz. Tikpat labi, šajā zemesgabalā
pastāv iespēja būvēt arī nelielu biroju centru vai privātmāju un pie šāda
scenārija ir ļoti liela iespēja, ka daļa koku var tikt saglabāti. Uz minēto
zemesgabalu šobrīd pat nav būvvaldē neviena saskaņota projekta, kas ir vēl
viens ļoti svarīgs faktors, kāpēc esam PRET koku izciršanu Strēlnieku ielā
4B, Rīgā. Arī MK noteikumi Nr. 309 "Par koku ciršanu ārpus meža" nosaka,
ka ja koka ciršana ir nepieciešama būvniecības īstenošanai un būvprojektā
ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, tad kompetentās
institūcijas izsniegtā būvatļauja ir uzskatāma arī par būvniecības
dokumentācijā minēto koku izciršanas atļauju.

cits viedoklis

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

-

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi
uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību
29
3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs:

29

 Ja tiks izcirsti visi minētie koki, tad ietekme būs negatīva. Ja lielos vītolus
paturēs - pozitīva.

neietekmēs
cits viedoklis

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

-
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3
cits viedoklis

Vadītājs

Smutova 67012976

-

I. Vircavs

