RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE
Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805
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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
10.02.2017.

Nr. BV-17-38-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA “LS Medical Property”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Sporta ielā 13/15 (24. grupa, 318. grunts),
Skanstes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 024 9014).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 10.01.2017. – 23.01.2017.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 05.12.2016. lēmumu Nr. 49, 1.2.11. §.
Koku ciršanas mērķis: “Esošās apbūves nojaukšana un jauna būvniecība”.
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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

2
2

2
atbalsta
daļēji atbalsta
noraida:

1
1

cits viedoklis

-

 Tie koki ir liela vērtība tajā apkaimē, jo tajā apkaimē nav daudz koku. Ja tiek
nocirsti šie koki, tad tajā apkaimē gandrīz nepaliek veco koku vispār. Tas
būs ļoti skumji, ja šie koki tiks nocirsti, sakarā ar jaunās ēkas būvniecību.

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
negatīvi ietekmēs:

2
1
1

neietekmēs
cits viedoklis

-

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
 Pasliktināsies gaisa kvalitāte, samazināsies vides ekoloģiskā vērtība,
apkaimes ainava tiks neatgriezeniski sabojāta. Tā apkaime vairs nekad
nebūs tāda kāda tā ir pašreiz.

Vadītājs
Smutova 67012976

2
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