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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
15.12.2017.

Nr. BV-17-325-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
• Ierosinātājs: SIA “Jūrmala properties”.
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Matīsa ielā 71 (34. grupa, 101. grunts).
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 22.11.2017. – 05.12.2017.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 09.10.2017. lēmumu Nr.41, 1.2.7. §.
Koku ciršanas mērķis: “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūves”.
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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
noraida:
• Laiks apturēt to negausīgo izciršanu, kas pēdējā laikā notiek Rīgā! Pēdējā
laikā jau tā izcirsts daudz koku, bieži vien pilnīgi bezjēdzīgi;
• lūdzu saglabāt vismaz lielo bērzu, kas aug Sparģeļu ielas malā. Tas koks ir
ilgi audzis, izdaiļo vidi un, manuprāt, tas nevar būt liels traucēklis, jo
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atrodas ietves malā, kuru taču, cerams, negrasās aizmūrēt. Koks priecē
garāmgājējus.

cits viedoklis

-

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi
uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību
1
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:
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• Koki vajadzīgi gan tādēļ, lai tie ražo skābekli, gan tādēļ, lai vide būtu
patīkamāka. Ja koki izcirsti, vides kvalitāte samazinās;
• tā globāli droši vien neietekmēs. Bet ja tie projekta realizētāji ir spējīgi
nedaudz padomāt arī par citiem, tad sapratīs, ka tik liels, skaists koks
(bērzs) ielas malā priecē visus, un varbūt arī viņu nākamie īrnieki tā domās
un novērtēs, ka lielais koks saglabāts. Jo tā apkaime vispār, ja neskaita
parku, ir visnotaļ tukša no kokiem. Ne Matīsa ielā, ne Krāsotāju ielā koku
nav, par Čaka ielas putekļu aleju nemaz nerunājot.

neietekmēs
cits viedoklis

Vadītājs

Smutova 67012976

-

I. Vircavs

