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Par koku ciršanu Burtnieku ielā 32a 

Atsaucoties uz paziņojumu par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Burtnieku ielā 32a 

(Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.02.2021. lēmums Nr. 6., 1.2.6.§) un 

iepazīstoties ar situāciju dabā, Latvijas Dabas fonds: 

1) Iebilst pret paredzēto gobas (ø 67 cm) ciršanu Burtnieku ielas zemesgabalā. Nav nekāda 

pamata privātā zemesgabalā iecerētas būvniecības vajadzībām cirst koku pašvaldības zemesgabalā, jo 

plānoto iebrauktuvi ir iespējams pietiekami atvirzīt no koka. Šādus izmērus sasniedzis koks ir 

bioloģiski un ainaviski vērtīgs un, spriežot pēc vainaga, arī ar labu augtspēju. Turklāt tas netraucē ne 

ēkām, ne transportam. 

2) Iebilst pret paredzēto egles (ø 45 cm) ciršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējums 

0100 089 2139. Vēršam uzmanību, ka ir kļūdaini norādīta cērtamā koka suga, jo tā nav parastā egle, 

bet gan, iespējams, duglāzija Pseodotuga menzesi. Koks ir veselīgs un ainaviski vērtīgs un sasniedzis 

šai sugai ievērojamus izmērus. Būvniecība plānojama un veicama tā, lai koks tiktu saglabāts un netiktu 

bojāta tā sakņu sistēma. 

3) Ierosina atkārtoti izvērtēt plānotās ēkas novietojumu un būvapjomu un rast risinājumu, kas 

ļauj pēc iespējas izvairīties no koku ciršanas būvniecības vajadzībām. Vēršam uzmanību, ka apbūves 

blīvuma palielināšana (jaunas divstāvu ēkas iebūvēšana starp ielu krustojumu un daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām) un zaļās zonas samazināšana pasliktinās vides kvalitāti šajā kvartālā. 

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža “13. Pašvaldība 

izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī 

koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības 

saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku 

atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par 

atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju (...)”. Koku ciršanas 

publiskās apspriešanas materiāliem nav pievienots eksperta atzinums, kur ciršanai plānotie koki būtu 

izvērtēti atbilstoši iepriekš minētajiem kritērijiem, tostarp zemesgabalā augošās duglāzijas 

dendroloģiskā vērtība un par iztrupējušu nodēvētās gobas stāvoklis. 

Lūdzam informēt Latvijas Dabas fondu par sagatavoto ziņojumu par publiskās apspriešanas 

rezultātiem un lēmumprojektu par koku ciršanu Burtnieku ielā 32a un Rīgas domes Apstādījumu 

saglabāšanas komisijas sēdes laiku, kurā tiks lemts par koku ciršanu Burtnieku ielā 32a. 

Ar cieņu, 

Ģirts Strazdiņš, Latvijas Dabas fonda direktors 
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