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
05.09.2016.

Nr. BV-16-365-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: Banku augstskola.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 163 (25. grupa,
2026. grunts), Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura (25. grupa, 14. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 025 0017).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 09.08.2016. – 22.08.2016.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 25.07.2016. lēmumu Nr. 30, 1.3.1. §.
Koku ciršanas mērķis: “Teritorijas kopšana”.
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
cits viedoklis

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
atbalsta

1
1
-

2
daļēji atbalsta
noraida:

1

 Kr. Valdemāra ielas apbūve ir veidojusies jau Padomju varas gados,
likvidējot Rīgas pilsētas ganības, tiem sekojošos mazdārziņus un purvainajā
zemienē veidojot apbūvi uz pāļiem, kurus dzenot aizber avotus un pilsētas
meliorācijas dīķus. Koki grunti varētu vēl vēdināt, bet ne sēdināt ēku
pamatus.

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:

1

1
1

 par nolūkiem izmantot zemi tomēr būtu jāvaicā pēdējam zemes gabala
privātīpašniekam - Latvijas Pareizticīgo baznīcai. Un tikai pēc tam
šodienas pārvaldniekam - Rīgas domei. Pilnīgi “nesagatavotais” sižets par
it kā demontējamām tramvaja/dzelzceļa sliedēm vecā (sadalītā) Hipodroma
vietā bija aizkustinošs no Domes puses. Pēc kara Pērnavas ielas rajonā bija
klosteris. Mūki kopa kara traumas, kuras bija strutainas un pilsētniekiem
dzija lēni. Stāsta, mūkus izšāva. Un tad grezni iztīrīto ēku atdeva pilsētas
dzemdētājām. (Esmu dzirdējusi, ka tur operējoties bez vajadzības, rodas
“starojošā kaulu Roze”.) Ēka sen nav tīrīta vai arī paredzēta cita veida
noslodzei.

neietekmēs
cits viedoklis

Vadītājs

Smutova 67012976

-

I. Vircavs

