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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
21.05.2014

Nr. BV-14-452-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA "Nortes".
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 07.05.2014. – 19.05.2014.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 31.03.2014. lēmumu Nr. 14 1.5.10.§.
Koku ciršanas mērķis: „Teritorijas kopšana”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
N.
p.k.
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Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums
1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules

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
noraida
cits viedoklis

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

2
1
3
3
1

 Bīstamo koku likvidēšana būtiski uzlabos drošību esošajā teritorijā un
samazinās negadījumu draudus.

daļēji atbalsta:
 Mums ir zaļa pilsēta, nemainīsim to. Ja mēs cērtam kaut ko ara, obligāti ir
kaut kas jāiestāda. Jau tā ir svaiga gaisa trūkums pilsētā.

2

2
 Teritoriju vajag sakopt, bet nav loģiskās saiknes starp konkrēto koku
nociršanu un galarezultātu. Vizuāli koki neizskatās tik slikti, lai vienīgais
risinājums būtu nociršana. Drīzāk tieši pretēji - būtu jābagātina augsne.

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
neietekmēs
cits viedoklis

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs:
 Obligāti jāiestāda jauni koki.
 Kokus izcirtīs, un vietā neko no līdzīga veida nav paredzēts ievietot. Līdz
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ar to nav skaidrs, vai to visu beigās nenoasfaltēs... tā vietā lai iestādītu
jaunus kokus un krūmus.

neietekmēs
cits viedoklis
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