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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: SIA “ARHIS Arhitekti”. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Balasta dambī 1 k-2 (61. grupa, 86. grunts), 

zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 061 2038. 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 09.05.2016. – 20.05.2016. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 11.04.2016. lēmumu Nr. 15, 1.2.1. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar biroja telpām 

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. 1 Bērzs 
15 (celma caurmērs 

22 cm) - 35 
7 

Ķīpsalas 

apkaime 

Mazvērtīgs 

2. 2 Liepa 15/20/30, 20 - 48 23 Vērtīga  

3. 0,8 Apse 25/38/53/76 1 Vērtīga  

4. 2 Kļava 20, 28 2 Mazvērtīga 

5. 2 
Pensilvānijas 

osis 
20, 40 2 Vērtīgs 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 2 

 1.2.iesniegumi 1 (kopā 1 

balss) 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 3 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā - 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 3 



 2 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
 100 gadīgu kastaņu izciršanai nav un nevar būt pamatojuma un 

attaisnojuma; 

 Aleju aizsardzības biedrība neatbalsta 35 koku izciršanu. Gar Balasta 

dambja 1 k-2 ielas daļu aug vienā rindā 14 ļoti kvalitatīvas liepas un 5 

kvalitatīvi bērzi, kuri varētu veidot vienrindu aleju. Balasta dambis 1 k-2 

saskaras ar apbūves aizsardzības zonu – “Dzegužkals – Nordeķi” 

(Daugavgrīvas iela, Kr. Valdemāra iela, u.c.), kurā ir īpašas prasības - nav 

pieļaujamas būtiskas pilsētbūvniecības struktūras izmaiņas, saglabājams 

esošais pārsvarā mazstāvu vēsturiskās apbūves un apzaļumojuma raksturs, 

aizliegta jaunu, pēc klajas apbūves principa veidotu daudzstāvu namu 

celtniecība. (Zunda kanālam pieguļošās teritorijas detālplānojums, Rīgas 

domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 “Rīgas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”). Paredzētā 20 stāvu dzīvojamā ēka 

neiederas šajā vietā, jo pāri krustojumam ir vēsturiska apbūve. 

3 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
3 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā - 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
 100 gadīgu kastaņu izciršanai nav un nevar būt pamatojuma un 

attaisnojuma. 

3 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem - 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 
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