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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
10.06.2014

Nr. BV-14-509-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA „D.N.H.”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Krogus ielā 1 (61. grupa, 55. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 22.05.2014. – 04.06.2014.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 12.05.2014. lēmumu Nr. 20 1.3.6. §.
Koku ciršanas mērķis: „Viesnīcas ēkas jaunbūve”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
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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
noraida
cits viedoklis

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

Koka
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 teritoriju nepieciešams sakopt;
 vecu koku atrašanās dzīvojamā kvartāla apvidū var apdraudēt
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cilvēku dzīvību;
tiks veicināta pilsētas attīstība;
pašlaik nefunkcionējošā teritorija iegūs dzīvību un tiks sakārtota;
jo tiks sakopta vide un attīstīts kvartāls;
jo pašreizējā teritorija ir diezgan aizaugusi un nekopta, tāpēc šis
būtu labs risinājums kā sakopt un radīt patīkamu vidi;
paredzētā jaunbūvējamā ēka papildinās apbūvi un, projekta
ietvaros, veiktā apzaļumošana un labiekārtošana kompensēs
nocirstos kokus;
atbalstu investīcijas;
lai sakoptu vidi un veidotu pilsētas skatu;
par jaunām darbavietām;
jāatbalsta investīcijas un tūrisms;
būvniecības attīstībai;
es atbalstu uzņēmējdarbību;
atbalstu jaunu ēku celtniecību;
atbalstu būvniecības nozari;
atbalstu celtniecību, jo tas ir nepieciešams pilsētas attīstībai un
tūrisma nozarei kopumā;
atbalstu celtniecības nozari un jauno ēku būvi.

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
neietekmēs
cits viedoklis

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
pozitīvi ietekmēs:
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vairāk iespējas veidot jaunus stādījumus;
būs sakopta teritorija;
jo top projekts sakārtotai apkārtnei;
vieta tikai iegūs no labiekārtota un sakopta jauna objekta;
skaista viesnīca. Teritorijai nepieciešams labiekārtojums;
realizētais projekts papildinās pilsētvidi visās minētajās
kategorijās;
sakopta vide ir ainaviskāka par aizaugušu un nesakoptu;
jo uzlabosies ainaviskā kvalitāte;
jo sakopjot teritoriju tiks uzlabota vides kvalitāte;
būs patīkamāks kvartāls;
vecu koku atrašanās šajā vietā ainavisko vērtību neuzlabo, uzskatu,
ka labāk ir izcirst vecos kokus un to vietā, apkārtnē, iestādīt
jaunus;
pilsētai jāļauj attīstīties.


negatīvi ietekmēs
neietekmēs:

32

3
 viesnīca lielas maģistrāles malā ir pilnīgi pieņemami;
 jo vieta tiks sakārtota un arī papildināta ar koku grupām;
 tāpēc, ka mums tik un tā ir daudz parku un mežu, un vispār zaļā
zona.

cits viedoklis
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