
OBJEKTS
Dailes teātra laukuma pārbūve un labiekārtošana.
Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām
tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties. 

INFORMĀCIJA
Adrese: Rīga, Šarlotes iela 1, 
Kadastra Nr.: 0100 023 0101
Zemes īpašnieks: Rīgas pilsētas pašvaldība
Koka ciršanas ierosinātājs: Rīgas domes Īpašuma departaments

PAMATOJUMS
Rīgas domes Apstādījumu komisijas 16.03.2020. sēdes protokols Nr. 12, 1. 2.10.§ un 14.04.2020 sēdes protokols Nr. 16, 1.2.4.§

KOKA CIRŠANAS IEMESLS
Saistībā ar Dailes teātra laukuma pārbūvi un labiekārtošanu Šarlotes ielā 1, Rīgā (23. grupa 101. grunts) 

paredzēts cirst 1 kļavu ø 30/61 cm 
Dailes teātra projekts izstrādāts atbilstoši Rīgas domes  07.02.2006. saistošajios noteikumos Nr. 38 «Rīgas vēsturiskā centra
un tā aizsardzības zonas izmantošanas un apbūves noteikumi» noteiktajām prasībām. 
2019. gadā VAS «Valsts nekustamie īpašumi» kopā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu 
izsludināja metu konkursu «Dailes teātra laukuma labiekārtojums»
zemesgabaliem Brīvības ielā 75 un Šarlotes ielā 1, Rīgā, kurā uzvarēja SIA «MADE arhitekti».
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot ~23 jaunus kokus.

IESPĒJA IZTEIKT PRIEKŠLIKUMUS UN VIEDOKĻUS
Publiskā apspriešana notiek no 07.04.2020. līdz 06.05.2020.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam nosūtīt pa pastu vai iesniegt līdz 06.05.2020.šādās vietās:
1. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4  (tālr. 67105800, 67012889, aptaujas lapas ievietot korespondences skapī pie ieejas durvīm)
2. jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas tālrunis 80000800; aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm)
3. elektroniski izpildīt un nosūtīt portālā https://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā «e-pakalpojumi».

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas 
Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē
(informatīvais tālr. 67012976, e-pasts; buvvalde@riga.lv).

:IEPAZĪTIES AR MATERIĀLIEM PAR PLĀNOTO KOKA CIRŠANU UN SAŅEMT SĪKĀKU INFORMĀCIJU IESPĒJAMS
1. Rīgas pilsētas būvvaldesportālā www.rpbv.lv;
2. Rīgas pilsētas pašvaldības portālā https://pasvaldiba.riga.lv/;
3. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
4. pie koka ciršanas ierosinātāja kontaktpersonas: Artas Goldbergas, tālr. 26322243

Izcērtamais koks

Jaunie stādījumi

KOKA CIRŠANAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
RĪGĀ, ŠARLOTES IELĀ 1 (23. GRUPA, 101. GRUNTS)

Zemes gabala novietne

Šarlotes iela 1, Rīga
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