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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
19.02.2015.

Nr. BV-15-165-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Ieriķu ielā 2A (70. grupa, 139. grunts) un
Rīgā, Ieriķu ielā 2B (70. grupa, 907. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 03.02.2015. – 16.02.2015.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 05.01.2015. lēmumu Nr. 1, 1.3.2. §.
Koku ciršanas mērķis: „Teritorijas kopšana”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
N.
p.k.

Koka sugas
koeficients

Koka
suga

Koka
diametrs cm

Koku
skaits

1.

0,8

Papele

58–110

13

2.

0.8

Papele

111, 102, 104

3

Koka
atrašanās
vieta
Purvciema
apkaime

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums
1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules

Koka
dekoratīvā
vērtība
mazvērtīgs
vērtīgs

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:

2
2
1
1

 es atbalstu papeļu izciršanu Ieriķu ielas 2A namu no iekšpagalma (7 koki)
puses, jo tās atrodas tuvu namam, rada ēnu un vasarā to pūkas lido dzīvokļu
logos. Es neatbalstu koku izciršanu starp mājām.

noraida
cits viedoklis

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
atbalsta

1
-

2
daļēji atbalsta
noraida
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:

1
2
1
1

 tās ir ļoti lielas mājas, bez kokiem tās izskatīsies ļoti vienmuļi. Bez tam pa
Čaka ielas tiltu un Dzelzavas ielu ir liela transporta plūsma, šie lielie koki
palīdz attīrīt gaisu, dod skābekli. Starp mājām – pagalmu galos – esošie koki
palīdz aizturēt vēja brāzmas.

neietekmēs
cits viedoklis

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

Vadītājs

Punka 67012976

1
1
-

I. Vircavs

