RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE
Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805
e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv

Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
10.02.2017.

Nr. BV-17-39-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA “RCBS”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Aristida Briāna ielā 4 (23. grupa, 77. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 10.01.2017. – 23.01.2017.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšana s
komisijas 05.12.2016. lēmumu Nr. 49, 1.2.12. §.
Koku ciršanas mērķis: “Dzīvojamās ēkas pārbūve”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
N.
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
noraida:

4
4
1
1

 Veicot labiekārtošanu Šarlotes ielā 7, Rīgas pirmajā slimnīcā ir zaudēta liela
zaļās masas kubatūra! Kad atjaunosies zaudētā zaļā masa un asimilācija.
Šarlotes iela ir maģistrāle, kas savieno Kr.Valdemāra, Brīvības, Miera,
Matīsa ielas un šī liepa ar zaļo lapu perimetru pārņem ielas braucamo daļu.

cits viedoklis

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

3
1

 Tam kokam tajā vietā nebūtu jābūt vispār.

daļēji atbalsta
noraida:
 Pasliktināsies gaisa kvalitāte; palielināsies putekļu da udzums; šajā apkārtnē,
galvenokārt 1.slimnīcas teritorijā, pēdējā laikā ir nepamatoti iznīcināti ļoti

2

2
daudz koku;
 neatbalstu pagalmu aizbūvēšanu. Piebūves pie vēsturiskās ēkas dēļ jānocērt
liels koks, kas, manuprāt, ir vērtīgāks, nek ā tas, kas tur tiek likts vietā.
Centrā zaļumu un stādījumu paliek arvien mazāk. Kā kompromiss varētu
būt liepas pārstādīšana teritorijā.

cits viedoklis

-

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi
uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību
1
3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs:

4

1

 Degradēs un arī arhitektūra jābalsta uz vēsturiskajiem pamatiem. Ielai ir
savs ritms, kur aiz pagalma seko bijušās operas noliktavas, tad Maiznīcas
ielas 12 pagalms, tad ēkas, tad Maiznīcas ielas 10 pagalms ar Rozentālu
dzimtas galveno īres māju, kas ir atvirzīta iekšpagalmā! Zaudēts jau zaļais
trijstūris Maiznīcas, Šarlotes ielu stūrī ar mācītāja J. Klepera (pāvesta)
koka māju un parku, kas sniedzas līdz Šmēlinga publiskajai skolai, kur
tagad pagalms transportam. Neatgriezeniski arī zaudēts bruģis.

neietekmēs
cits viedoklis

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

3
2

 Gaisa kvalitāte Rīgas centrā pasliktināsies. Aizbūvējot pagalmu tiek izjaukta
pilsētbūvnieciskā situācija;
 Rīgas vēsturiskais centrs zaudē savu pievilcību – tiek iznīcināti visi pagalmi,
apbūve kļūst agresīva. Netiek domāts par līdzsvaru apbūves un
apzaļumošanas ziņā.

neietekmēs:

1

 Šī koka ciršana pēc būtības neko neietekmē (nedaudz izmainās apkārtējā
ainava). Vēlams, lai Rīgas domes attiecīgais departaments izdod aktu vai
citu saistošu dokumentu uz kura pamata varētu iestādīt līdzīgu kok u tajā
apkaimē (tajā kvartālā).

cits viedoklis

Vadītājs

Smutova 67012976
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I. Vircavs

