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Nr. BV-17-167-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: divas fiziskas personas.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Stabu ielā 76 (32. grupa, 49. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 16.05.2017. – 29.05.2017.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 18.04.2017. lēmumu Nr. 16, 1.3.11. §.
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:

4
4
4
1

 Tam kokam tur nav jābūt. Ceru, ka šī koka vietā tiks iestādīts jauns koks šajā
rajonā.

daļēji atbalsta
noraida:
 Kategoriski iebilstu pret koku izzāģēšanu. Rīgai ir jāatjauno cilvēka
organismam nekaitīgs gaiss. Šobrīd gaiss Rīgā ir katastrofāli slikts. Līdz ar
koku izzāģēšanu, gaisa piesārņojums vairojas, cilvēki slimo, onkoloģija,
sirds/asinsvadu slimības ir, teju, epidēmijas apmēros. Attīstītāju naudas
kāre nedrīkst prevalēt pār iedzīvotāju veselību;

3

2
 centrā beidzamajā laikā tikai cērt kokus. To atjaunošanas izmaksas krietni
pārsniedz jebkurus projektēšanas darbus. Katrs koks – it īpaši dzelzceļu
lokā – ir saudzējama vērtība;
 diemžēl nevaru detalizēti šajā pārskatā apskatīt, kuri konkrētie koki ir
nodēvēti par “teritorijas kopšanu”, tomēr uzskatu, ka koku izciršana nav
labākais “kopšanas veids”.

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:

4

4
3

 Būs vairāk putekļu. Apkārtējās mājas zaudēs savu vērtību.

neietekmēs
cits viedoklis

Vadītājs

Smutova 67012976

1
-

I. Vircavs

