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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: Vladimirs Antošuks. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Ūnijas ielā 83B (70. grupa, 373. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 09.04.2015. – 22.04.2015. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 02.03.2015. lēmumu Nr. 9, 1.2.6. §. 

Koku ciršanas mērķis: „Savrupmājas jaunbūve”. 

 

Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 

p.k. 

Koka sugas 

koeficients 

Koka 

suga 

Koka 

diametrs cm 

Koku 

skaits 

Koka 

atrašanās vieta 

Koka 

dekoratīvā 

vērtība 

1. 2 Liepa 44, 55 2 

Purvciema 

apkaime 

vērtīga 

2. 2 Egle 
17 (celma 

caurmērs 27 cm), 25 
2 vērtīga 

5. 2 Kļava 37 1 mazvērtīga 

6. 2 Ozols 55 1 vērtīgs 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 47 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 47 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  9 

 atbalsta: 
 koki traucē realizēt privātmājas būvniecības ieceri; 

 beidzot būs kārtība! Purvciems jau tā ir diezgan aizaudzis un nesakopts 

vietām bail skatīties; 

 veco koku vietā tiks stādīti jauni koki, tāpēc labāk; 

  gribu atbalstīt šo ieceri, lai zemes īpašniekam izdotos uzbūvēt māju; 

 ja koku dēļ teritorija netiks sakopta, tad tur var izveidoties izgāztuve; 

 koku dēļ dienas laikā rodas pārāk liela ēna un mitrums; 

 uzskatu, ka šajā vietā sen vajadzēja kaut ko uzcelt; 

 vēlos, lai šī vieta ir sakārtota un atbrīvota. 

9 

 daļēji atbalsta - 



 2 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 38 

 atbalsta: 
 atbalstu koku ciršanas ieceri, jo tajā vietā būs privātmāja un būs sakārtota 

teritorija; 

 atbalstām šo dažu koku izciršanu, jo tas ir privāts zemes gabals; 

 cērtamo koku izciršana ir atbalstāma, jo ir jākopj apkārtni; 

 izcērtamie koki traucē blakus pagalma izsauļojumam; 

 koki ir jāizcērt, jo traucē apkārtējiem iedzīvotājiem; 

 cērtamo koku pamatojums ir atbalstāms, jo ir jāsakārto apkārtni; 

 koki traucē plānotajai privātmājas būvniecībai; 

 labāk, lai tiek uzbūvēta māja un zemes gabals savests kārtībā; 

 atbalstu koku izciršanu, jo zemes īpašniekam ir tiesības uz savu dzīvojamo 

māju savā pagalmā; 

 koku ciršana palīdz sakārtot vidi; 

 vēlos, lai šajā vietā tiek uzbūvēta privātmāja; 

 koki ir pārāk augsti, tāpēc stipra vēja dēļ var apdraudēt drošību; 

 daļa koku ir ar trupi, turklāt traucē uzbūvēt māju; 

 esmu par sakārtotu vidi un koku ciršanas iecere palīdzēs to īstenot; 

 koki īpaši neizceļas, tāpēc, ja kokus izcirtīs, tas nevienam netraucēs, nekas 

traks nenotiks; 

 būs labāk, ja šī teritorija tiks apsaimniekota un uzbūvēta māja; 

 koki traucē apsaimniekot zemes gabalu; 

 šobrīd teritorija ir nekopta, nerada patīkamu apkārtējo vidi; 

  

32 

 daļēji atbalsta - 

 noraida 6 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
47 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  9 

 pozitīvi ietekmēs: 
 tiks sakārtota vide un iestādīti jauni koki; 

 necels jau kazino vai benzīntanku, bet māju ar glītu pagalmu, kokus iestādīs 

jaunus. Tur tāpat daudz veco koku un vasara tur saule pat netiek klāt; 

 pēc mājas uzbūvēšanas tiks stādīti jauni koki; 

 šajā vietā ļoti iederētos privātmāja; 

 pazudīs ēna un mitrums; 

 pēc mājas uzcelšanas tiks iestādīti jauni koki, kas uzlabos Ūnijas ielas 

ainavu; 

 šī vieta dotajā brīdī ir nepievilcīga, bet privātmājas esamība padarīs vietu 

sakoptu; 

 tāpēc, ka koku vietā notiks būvniecība, tiks iestādīti jauni koki, vieta 

izskatīsies sakārtota. 

8 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs: 
 koki atrodas aiz žoga un nav pamanāmi. 

1 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 38 

 pozitīvi ietekmēs: 
 ainaviski vide kļūs sakoptāka; 

 dotajā brīdī teritorija izskatās nepievilcīgi; 

 svarīgāk par koku saglabāšanu ir cilvēku drošība, ņemot vērā, ka blakus 

atrodas bērnudārzs; 

 bojātie koki ir jālikvidē, to vietā vajag iestādīt jaunus; 

27 



 3 

 jo būs sakārtota vide un iestādīti jauni koki, būs lielāks ieguvums nekā 

saglabājot kokus; 

 par vienu nesakoptu vietu Rīgā būs mazāk; 

 koku izciršana palīdzēs teritorijas īpašniekam savest kārtībā teritoriju un 

iestādīt jaunus kokus; 

 ja būs, kas teritoriju apkopj, tad tas būs labāk nekā kad stāv aizaugusi un ar 

gružiem piemēslots; 

 tiks radīta sakopta teritorija, kura būtu patīkama vizuāli un uzlabotu rajona 

izskatu.  

 negatīvi ietekmēs 6 

 neietekmēs: 
 neredzu, kas tas varētu kādu ietekmēt; 

 būs sakārtota vieta, nevis aizlaista teritorija; 

 apkārt teritorijai ir sastādīti citi – vērtīgi koki; 

 ekoloģisko vērtību tas neietekmēs, ja pēc teritorijas apsaimniekošanas tiks 

iestādīti jauni koki, uzlabojot ainavu; 

 bojātie koki ir jālikvidē. 

5 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 

  

  
Punka 67012976 

 


