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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziĦojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
15.05.2013.

Nr.BV-13-348-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
• Ierosinātājs: SIA „Honiks”
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīga, Raunas iela 41 (89.grupa, 635.grunts).
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 23.04.2013. – 08.05.2013.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 25.03.2013. lēmumu Nr.13 1.3.5.§.
Koku ciršanas mērėis: „Daudzstāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas jaunbūve”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
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vērtīgs

Teika

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums
1. SaĦemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules
1.1.aptaujas lapas
1.2.iesniegumi

2.

Koka
dekoratīvā
vērtība

Iesniegtie viedokĜi par koka/-u ciršanas ieceri :
2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā
• atbalsta
pamatojums:

vērtīgs

Skaits kopā
14
14
11
10

- atbalsta, jo šo ieceri īstenojot, sakārtosies kopējā ainava šajā ne tik
pievilcīgajā vietā. Jaunais izkārtojums solās būt daudz estētiskāks;
- atbalsta, jo Rīgai ir vajadzīgas jaunas daudzdzīvokĜu mājas. Daudz
mājas, kur dzīvo cilvēki ir Ĝoti vecas, avārijas stāvoklī;
- projekts pozitīvi ietekmēs šī mikrorajona ainavu, netraucējot citām, jau
esošajām būvēm.

• daĜēji atbalsta
• noraida
pamatojums:

1

2
- paredzētā koku izciršana pilnībā izmainītu ainavu Laimdotas un Raunas
ielu krustojumā, skatoties no jebkuras puses. Nocērtot norādītos kokus,
alejas simetriskums pa Raunas ielu izmainītos un kopskats kĜūtu sliktāks,
nebaudāmāks, pat, ja tuvumā (kā norādīts) tiktu iestādīti jauni koki.

•

cits viedoklis

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

3
3

- atbalsta, ja projekta ietvaros tiks paredzēta jaunu koku stādīšana;
- atbalsta, jo uzskata, ka šī māja lieliski iederēsies šajā rajonā un sniegs
jaunas un modernas dzīvesvietas, kuru pietrūkst Rīgā.

•
•
•

3.

daĜēji atbalsta
noraida
cits viedoklis

Izteiktie viedokĜi par koku ciršanas ieceres realizācijas
ietekmi uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloăisko
vērtību
3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā
• pozitīvi ietekmēs
pamatojums:

14
11
10

- pozitīvi ir mainīt un iekārtot jaunas teritorijas un tāpēc šis projekts
noteikti pozitīvi ietekmēs Teikas rajonu;
- koku ciršana nesamazinās ekoloăisko vērtību, jo ielas pretējā pusē
atrodas koku aleja un projekts paredz jaunu koku un krūmu stādīšanu
jaunbūves apkārtnē.

• negatīvi ietekmēs
pamatojums:

1

- galvenokārt ietekmēs vides ainavisko vērtību - to mazinot, jo realizējot
projektu tā, kā tas plānots, ainava netiks nedz saglabāta nedz uzlabota.
Projekta aprakstā norādītā jaunu koku stādīšana ir vēlama, bet ar to
nevarētu aizstāt uz Raunas ielas izcirsto koku nodarīto ainavisko
kaitējumu.

•
•

neietekmēs
cits viedoklis

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

3
3

- jaunā ēka uzlabos pilsētas tēlu, jo ainaviski labi iekĜausies apkārtējā vidē;
- projektā ir paredzēta jaunu koku un krūmu stādīšana, kas pozitīvi
ietekmēs ekoloăisko situāciju.

•
•
•

negatīvi ietekmēs
neietekmēs
cits viedoklis
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