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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
23.02.2018.

Nr. BV-18-62-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
• Ierosinātājs: SIA “K8/10”.
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Krāsotāju ielā 8/10 (34. grupa, 152. grunts).
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 30.01.2018. – 12.02.2018.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 18.12.2017. lēmumu Nr.51, 1.2.6. §.
Koku ciršanas mērķis: “Kopdzīvojamās ēkas jaunbūve”.
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Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums
1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules

Mazvērtīga

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
daļēji atbalsta:
• Atbalstu bērza un papeles ciršanu, bet neatbalstu kļavas ciršanu. Kļava tur ir
augusi jau ļoti ilgi. Ja kļavu nocērt, tad videi nodarītā kaitējuma
kompensēšanai būs nepieciešami daudzi desmiti gadu. Paredzēto apbūvi
iespējams veikt kļavu saglabājot;
• ar nosacījumu, ka koku izciršana veicinās vides un apkārtnes sakārtošanu,
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2
atbilstoši normatīvajiem aktiem;
• prieks, ka tiek sakopts vēl viens Grīziņkalna stūris, tikai uztraucos par kļavu.
Tas ir vesels un skaists koks, vispār koki ielu malās Rīgā rada patīkamu
atmosfēru, vairo svaigu gaisu. Varbūt iespējams atrisināt būvniecības gaitu
tā, lai koku tomēr saglabātu, jo nocirst un noindēt ir visvieglāk, bet jauni
koki Rīgā, īpaši ar ziemas sezonā lietoto dāsno sāls daudzumu augsnē un uz
saknēm, aug slikti vai arī netiek stādīti.

noraida:

2

cits viedoklis

-

• Atbalstu tikai tādā gadījumā, ja vietā tiek stādīti jauni koki. Līdzšinējā
pieredze liecina par to, ka jauni koki jaunceltnēm retos gadījumos tiek
iestādīti. Drīzāk uzliek autostāvvietu, kurai koki tikai traucē.

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
pozitīvi ietekmēs:
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negatīvi ietekmēs:

3

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
• Pašreizējā vide ir noplakusi un neiedvesmojoša. It īpaši ņemot vērā to, ka
netālu atrodas Ziedoņdārzs, kas ir viens no pilsētas skaistākajiem parkiem.
Jaunbūve noteikti izdaiļotu Krāsotāju ielu;
• ar nosacījumu, ka koku izciršana veicinās vides un apkārtnes sakārtošanu,
atbilstoši normatīvajiem aktiem.
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• Grīziņkalna kļava būtu skaista rota jaunajam namam. Aicinu būvniekus
pārdomāt iespējamos koka saglabāšanas ceļus;
• ja tiks nocirsta kļava, tad kvartāla ainaviskā un ekoloģiskā vērtība
samazināsies, jo paies daudzi gadu desmiti līdz izaugs citi nocirstās kļavas
vietā iestādītie koki.

neietekmēs
cits viedoklis

Vadītājs

Smutova 67012976

-

I. Vircavs

