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
______________

Nr. BV-16-_____-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA “JUMĀRAS ĪPAŠUMS”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, E. B. Upīša ielā 4 (31. grupa, 2. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 09.08.2016. – 22.08.2016.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 11.07.2016. lēmumu Nr. 28, 1.2.5. §.
Koku ciršanas mērķis: “Viesnīcas 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:

7
2
2

 ļoti labi, atbalstu šo ideju. Šajā vietā ir ļoti daudz dzērāju un narkomānu,
bailīgi tur atrasties un iet garām. Es domāju, ka tāda ēka pacels līmeni visai
vietai un tai apkārt būs ļoti labi. Viss būs tīrs un kārtīgs, nevajadzēs
baidīties.

daļēji atbalsta
noraida
cits viedoklis

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

5
5

 tas pilsētas rajons ir jāsakārto. Jāceļ viesnīcas, lai mazāk uz ielām sēdētu
narkomāni, bandīti, utt. Tad labāk lai staigā tūristi;
 atbalstu tāpēc, ka šo vietu vajag sakārtot, jo cilvēki, kas te staigā, ir bomži un
narkomāni, kas traucē ikdienas cilvēkiem, kas pārvietojas pa savu ikdienas
ritmu.

daļēji atbalsta

-

2
noraida
cits viedoklis

-

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi
uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību
2
3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā
pozitīvi ietekmēs:

7

2

 ļoti laba ideja. Ar laiku mazāk šeit staigās apkārt dzērāji un mazāk piemēslos
šo vidi, jo tā tiks sakopta. Būs šeit daudz skaistāk un tīrāk. Rīgai par vienu
vietu/objektu vairāk ar ko lepoties. Šī jaunā būve radīs finālā vēl vairāk kā
simts pastāvīgas darba vietas un pie tūkstoša tiks nodarbināti būvniecības
procesā. Un ienāks papildus nodokļi.

negatīvi ietekmēs
neietekmēs
cits viedoklis

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

5
5

 kā jau iepriekš minēju, šī vieta ir jāsakārto, līdz ar to attīstot vai pārbūvējot
šī vieta paliks ainaviski daudz pievilcīgāka un svaigāka.

negatīvi ietekmēs
neietekmēs
cits viedoklis

Vadītājs

Smutova 67012976

-

I. Vircavs

