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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
17.03.2014

Nr. BV-14-197-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: Rīgas domes Satiksmes departaments
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Eiženijas ielas sarkanajās līnijās, posmā no
Dzirciema ielas līdz Ķiršu ielai (64. grupa, 9001. grunts.)
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 25.02.2014. – 10.03.2014.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 20.01.2014. lēmumu Nr. 4 1.3.4. §.
Koku ciršanas mērķis: „Eiženijas ielas rekonstrukcija posmā no Dzirciema ielas līdz
Ķiršu ielai”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
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p.k.
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Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums
1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules

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
 Atbalstu nozāģēt tikai slimos, vecos un bojātos kokus.
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 Mēs neredzam pamata šīm darbībām. Tas nerisina neko sabiedriskā
transporta plūsmas uzlabošanai vai sastrēguma mazināšanai. Mēs
esam pret šo simtgadīgo koku nozāģēšanu;
 Koku izciršana pasliktinās apkārtējo ainavu, gaiss būs vairāk
piesārņots, pasliktināsies šeit dzīvojošo dzīves kvalitāte,
pasliktināsies veselība.

cits viedoklis
atbalsta

1
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daļēji atbalsta
noraida
cits viedoklis

-

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
 Eiženijas iela ir grūti izbraucama uz Slokas ielu un, riņķojot pa
apkārtējām ielām, tiek traucēts miers privātmājās.

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
 Pasliktināsies ainaviskā vērtība, pasliktināsies ekoloģija,
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palielināsies troksnis un pieaugs gaisa piesārņojums.

neietekmēs
cits viedoklis

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