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Informācija par sabiedrisko apspriešanu: 
• Ierosinātājs SIA "YIT Celtniecība”, kontaktpersona Sergejs Sergejevs 

67409362. 
• Ieceres adrese, kadastra Nr., apkaime Rīgā, Svīres ielas un Pupuėu ielas 

sarkanajās līnijās, posmā no Pupuėu ielas līdz zemes gabalam Rīgā, Svīres ielā 
22 k-3. 

• Sabiedriskās apspriešanas norises laiks: 26.03.2012. līdz 08.04.2012. 
Sabiedriskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 
komisijas (turpmāk – Komisijas) 19.03.2012. lēmumu (protokols Nr.6 1.3.19§). 
Koku ciršanas mērėis: DaudzdzīvokĜu ēku Gulbju ielā 66, 66 k-1, 68, 68 k-1 
siltumapgāde. 
 
Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 
p.k. 

Koka sugas 
grupa 

Koka 
suga 

Koka 
diametrs 

cm 

Koku 
skaits 

Koka 
atrašanās 

vieta 

Koka 
dekoratīvā 

vērt ība 
1. C ošlapu kĜava 26 2 Ziepniekkalns mazvērtīgs 

2. C vītols 10 - 36 15 Ziepniekkalns mazvērtīgs 

3. B divstumbru ieva 12/12 1 Ziepniekkalns mazvērtīgs 

4. B kĜava 12 - 14 2 Ziepniekkalns mazvērtīgs 

5. B bērzs 20 1 Ziepniekkalns vērtīgs 

6. A baltā apse 40 1 Ziepniekkalns vērtīgs 

 
Sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. SaĦemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules/ Skaits kopā 
 1.1.aptaujas lapas - 
 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokĜi par koka/-u ciršanas ieceri : - 
 
 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  - 
 • atbalsta - 



 2

pamatojums: Ĝoti lieli koki ir bīstami un traucē šodien normālai dzīvei. 
 • daĜēji atbalsta 

pamatojums: 
- 

 • noraida 
pamatojums:  

- 

 • cits viedoklis - 
 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem - 
 • atbalsta 

pamatojums: 
- 

 • daĜēji atbalsta 
pamatojums: 

- 

 • noraida 
pamatojums:  

- 

 • cits viedoklis - 
3. Izteiktie viedokĜi par koku ciršanas ieceres realizācijas 

ietekmi uz apkārt ējo māju vides ainavisko un ekoloăisko 
vērt ību 

- 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  - 
 • pozitīvi ietekmēs 

pamatojums: 
- 

 • negatīvi ietekmēs 
pamatojums: 

- 

 • neietekmēs 
pamatojums:  

- 

 • cits viedoklis - 
 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem - 
 • pozitīvi ietekmēs 

pamatojums: 
- 

 • negatīvi ietekmēs 
pamatojums: 

- 

 • neietekmēs 
pamatojums: 

- 

 cits viedoklis: - 
 
Izvērtējot sabiedriskās apspriešanas rezultātus, Būvvalde iesaka Komisijai pieĦemt 

lēmumu atĜaut cirst kokus Rīgā, Svīres ielas un Pupuėu ielas sarkanajās līnijās, posmā 
no Pupuėu ielas līdz zemes gabalam Rīgā, Svīres ielā 22 k-3. 

 
 

Vadītājs I.Vircavs 
 
 
Paškevica 67012976 
 


