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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
13.10.2017.

Nr. BV-17-263-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
• Ierosinātājs: SIA “MCITY 9”.
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Bruņinieku ielā 2 (20. grupa, 1. grunts).
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 19.09.2017. – 02.10.2017.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 21.08.2017. lēmumu Nr.34, 1.2.3. §.
Koku ciršanas mērķis: “Biroja ēkas būvniecība un labiekārtojums”.
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:

• Uzskatu, ka konkrēti šī viena koka nociršana sabiedrībai kaitējumu
nenodarīs, tieši otrādi – ļaus attīstīt un pilnveidot, sakārtot esošo teritoriju,
kura šobrīd ir avārijas stāvoklī;
• jauna un mūsdienīga apbūve līdz šim degradētā teritorijā dos lielāku
ieguldījumu Rīgas attīstībai un cilvēku labklājībai nekā viena koka
saglabāšana;
• atbalstu gan būvniecības ieceri, gan tās īstenošanai nepieciešamo viena koka
nociršanu. Vairāk kā 10 gadus novārtā pamestā, nesakārtotā vieta pilsētas
centrā tiks sakārtota un iegūs jaunu elpu;
• ja vēlamies šajā vietā redzēt jaunu un kvalitatīvu arhitektūru, uzskatu, ka
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vecos kokus var nocirst un ierīkot jaunus, ainaviski kultūrvidei atbilstošus
apstādījumus;
• atbalstu viena koka nociršanu jaunas, pilsētvidē iederīgas apbūves
veicināšanai. Teritorijā ir plānots attīstīt jaunu un modernu biroju ēku, ko
attīstītājs plāno attīstīt kā “zero carbon” ēku, līdz ar to tikai šī nosacījuma
izpildei pasūtītājam nāksies veidot jaunus apstādījumus teritorijā. Pasūtītājs
plāno atjaunot koku stādījumu rindu gar Stabu ielu, atjaunot un izkopt esošo
koku rindu gar Valdemāra ielu, kā arī veidot apstādījumus teritorijas
iekšpagalmos un veidot zaļos jumtus. Kopumā teritorija izskatīsies un būs
daudz zaļāka nekā pašlaik ar vienu, nevietā augošu koku. Pilsētvide tikai
iegūs no jaunas, sakoptas apbūves līdz šim degradētā teritorijā;
• Jauna un mūsdienīga apbūve līdz šim degradētā teritorijā dos lielāku
ieguldījumu Rīgas attīstībai un cilvēku labklājībai nekā viena koka
saglabāšana. Ja graustus nomaina ar skaistiem projektiem, tad uzskatu, ka
vecus kokus var nomainīt ar jauniem stādījumiem. Veca koka vietā var veikt
cita (jaunā) koka stādīšanu citā vietā, kur jaunais koks izskatīsies labāk
nekā vecais koks. Atbalstu gan būvniecības ieceri, gan tās īstenošanai
nepieciešamo 1 koka nociršanu. Vairāk kā 10 gadus novārtā pamestā,
nesakārtotā vieta pilsētas centrā tiks sakārtota un iegūs jaunu elpu.
Projektā ir paredzēts apzaļumojums, kas, manuprāt, kompensē šo bērzu gan
no estētiskā, gan ekoloģiskā viedokļa. Šajā vietā ēka labi iederas pilsētvidē,
sakārtotu esošo vietu un apkārtējo vidi. Bērzs ir izaudzis liels un tā dzīves
ilgums nav mūžīgs, kā arī jaunajai ēkai tiks izveidots apzaļumots
iekšpagalms, tāpēc atbalstu koka nociršanu; Rīgas vēsturiskajam centram ir
raksturīga perimetrāla apbūve un kvartālu stūros ierasti tiek veidota apbūve
ar akcentētu ielas stūri. Koks traucē izveidot Rīgai raksturīgu apbūvi; Ja
tiks iestādīti vēl vairāk koki, tad tas palīdzēs cilvēkiem justies labi šajā
apkārtnē, pat neskatoties uz saspringto satiksmi un pilsētas stresu.

daļēji atbalsta
noraida:
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• Es īsti nesaprotu kāpēc to koku būtu jācērt. Tajā apkaime ir ļoti maz koku;
• koku izciršana negatīvi ietekmē gaisa kvalitāti pilsētā.

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:
• Mūsdienu prasībām atbilstoša kultūrvide viennozīmīgi padarīs pilsētu
skaistāku nekā grausti, kas šeit atrodas pašlaik;
• Rīgas vēsturiskajam centram ir raksturīga perimetrāla apbūve un kvartālu
stūros ierasti tiek veidota apbūve ar akcentētu ielas stūri. Koks traucē veidot
Rīgai raksturīgu apbūvi;
• šajā vietā ēku komplekss labi iederas pilsētvidē, sakārtotu esošo vietu un
apkārtējo vidi;
• uzskatu, ka projekta realizācija pozitīvi ietekmēs vides kultūrvēsturisko,
ainavisko un ekoloģisko vērtību, kā arī būtiski palielinās garāmgājēju
drošību;
• pilsētvidē nav raksturīgas brīvas, neapbūvētas teritorijas, it īpaši kvartāla
stūrī. Nocērtamajam kokam nav īpašas kultūrvēsturiskās vērtības, līdz ar to
kultūrvēsturisko vērtību jauna apbūve tikai cels. Tā novietojums neatbilst
pilsētvides ainavai. Lai arī koks ir dendroloģisks retums, tas šajā vietā
neiederas. Lai tas iederētos, teritorija būtu jāveido par parku, ar vairākiem
kokiem, koku grupām, bet tas vairs nav privātīpašnieka pienākums.
Pasūtītājs ir veicis gan koku izpēti, gan arī ekoloģisko novērtējumu. Izpētē
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nav konstatēts, ka kokos mitinātos kādi putni vai īpaši kukaiņi. Ja domā par
CO2 akumulācijas samazinājumu, ko radīs koka nociršana, tad jāņem vērā,
ka tiek plānots veidot jaunus apstādījumus gar Stabu ielu, kā arī tos
atjaunot gar Valdemāra ielu un pagalmā. Līdz ar to šis balanss izlīdzinās un
pat kļūs pozitīvs;
• kultūrvidei ir jāattīstās, jauna, kvalitatīva arhitektūra tikai uzlabos kopējo
pilsētas vidi; Manuprāt, šis bērzs nav pilsētas kultūrvēstures sastāvdaļa.
Ainaviski mēs būtu ieguvēji, ja pie jaunbūves būtu zema, acīm tverama
apstādījumu grupa un labiekārtots, apzaļumots publisks pagalms.

negatīvi ietekmēs:
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• Pasliktināsies gaisa kvalitāte, izmainīsies kvartāla eko vērtība;
• koku izciršana negatīvi ietekmē gaisa kvalitāti pilsētā.

neietekmēs
cits viedoklis

Vadītājs

Smutova 67012976

-

I. Vircavs

