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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
24.02.2017.

Nr. BV-17-58-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA “Omega group”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Ģipša ielā 4 (62. grupa, 2128. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 31.01.2017. – 13.02.2017.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 16.01.2017. lēmumu Nr. 3, 1.2.3. §.
Koku ciršanas mērķis: “Divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūve”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
N.
p.k.
1.

2.

Koka sugas
koeficients
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Kļava

2

2

Goba

Koka
diametrs cm
15 (celma caurmērs
20 cm) – 20, 15/16
(celma caurmērs
27 cm), 24/30, 21/10
15 (celma caurmērs
21 cm), 18 (celma
caurmērs 22 cm),
8/15 (celma caurmērs
25 cm), 22/24. 15/15
(celma caurmērs
24 cm)

Koku
skaits

Koka
atrašanās
vieta

Koka
dekoratīvā
vērtība
Mazvērtīga

9
Ķīpsalas
apkaime

Mazvērtīga

5

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
cits viedoklis

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
atbalsta

5
5
5
-

2
daļēji atbalsta
noraida:

5

 Jaunie projekti jāplāno, vērā ņemot jau esošos elementus, nevis visu
traucējošo (sevišķi to, kas pats protestēt nevar) nolīdzinot un nocērtot. Ir
ļoti daudz variantu, kā, jaunos projektus veidojot, kokus iekļaut ne vien
kopējā ainavā, bet pat kā daļu no ēkas vai arhitektūras;
 kategoriski esmu pret koku izciršanu. Rīgā pēdējā laikā jau tāpat pārāk
daudz tiek izcirsti koki (gan oficiāli, gan nelegāli)! Dzīvojamo māju
jaunbūves Rīgā ir nevajadzīgas, jo Rīgā jau tāpat ir daudz tukšu,
neapdzīvotu daudzdzīvokļu māju;
 ieplānojiet ēkas būvi tā, lai nebūtu jācērt koki.

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
negatīvi ietekmēs:

5

5
5

 Samazinoties koku skaitam, pasliktinās gaisa kvalitāte. Rīgā vispār uz
vairākiem gadiem (līdz brīdim, kad (ja) sāksies aktīva aizbraukušo LR
pilsoņu reemigrācija) būtu jāuzliek moratorijs jebkādām jaunbūvēm, jo
tāpat ir ļoti daudz tukšu, neizmantotu ēku (gan daudzdzīvokļu mājas, gan
ofisu ēkas).

neietekmēs
cits viedoklis

Vadītājs

Smutova 67012976

-

I. Vircavs

