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Informācija par publisko apspriešanu: 

• Ierosinātājs: SIA „Maltas nami”. 
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Ūnijas ielā 78A (70.grupa, 52.grunts). 
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 04.09.2012. līdz 17.09.2012. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 
komisijas (turpmāk – Komisijas) 20.08.2012. lēmumu (protokols Nr. Nr.24 1.3.4.§). 
Koku ciršanas mērķis: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 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 Zirgkastaņa 19-43 9 Purvciems vērtīgs 

2. 2 Osis 23 1 Purvciems vērtīgs 

3. 2 Kļava 17 1 Purvciems mazvērtīgs 

4. 2 Liepa 31 1 Purvciems mazvērtīgs 

 
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules/ Skaits kopā 
 1.1.aptaujas lapas 4
 1.2.iesniegumi -

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 4
 
 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  - 
 • atbalsta  
 • daļēji atbalsta 

pamatojums: 
 

 • noraida  
 • cits viedoklis  
 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 4 
 • atbalsta 4 
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pamatojums:  
- tiks likvidēta alkoholiķu saieta vieta, kas atrodas pretī skolai; 
- tiks sakopta vide un apkārtne; 
- koki un krūmi ir vidi degradējoši, tādas vietas ir jālikvidē, labāk, 

lai ceļ ēku. 
 • daļēji atbalsta  
 • noraida  
 • 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 4 
 • pozitīvi ietekmēs 4 
 • negatīvi ietekmēs  
 • neietekmēs  
 cits viedoklis:  

 
Izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus, Būvvalde iesaka Komisijai pieņemt 

lēmumu atļaut cirst kokus Rīga, Ūnijas ielā 78A (70.grupa, 52.grunts). 
 

 
Vadītājs I.Vircavs
 
 
Paškevica 67012976 
 


