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Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805
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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai
04.03.2016.

Nr. BV-16-127-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: Rīgas brīvostas pārvalde.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Kundziņsalas 3. līnijā (96. grupa, 128. grunts),
Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5B (96. grupa, 2001. grunts), Kundziņsalas 7. līnijā 17
(96. grupa, 64. grunts), Kundziņsalas 2. šķērslīnijā (96. grupa, 156. grunts),
Kundziņsalas
1. šķērslīnijā 5
(96. grupa,
126. grunts),
Kundziņsalas
7. šķērslīnijā 1 (96. grupa, 172. grunts), Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 3 (96. grupa,
72. grunts), Kundziņsalas 6. šķērslīnijā (96. grupa, 195. grunts), Kundziņsalas
7. šķērslīnijā 5 (96. grupa, 199. grunts), Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5C (96. grupa,
2002. grunts), Kundziņsalā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 2009,
Kundziņsalā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 2016, Kundziņsalā,
zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0007, Kundziņsalā, zemesgabalā ar
kadastra Nr. 0100 096 0089, Kundziņsalā, zemesgabalā ar kadastra Nr.
0100 096 9999.
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 09.02.2016. – 22.02.2016.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 25.01.2016. lēmumu Nr. 4, 1.2.14. §.
Koku ciršanas mērķis: “Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšanas būvprojekta
izstrāde”.
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Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums
1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules
1.1.aptaujas lapas
1.2.iesniegumi

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

Skaits kopā
15
13
10

 atbalstu Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšanu, jo tas veicinās lietus
un sniega kušanas laikā radušā ūdens noplūšanu. Esošā meliorācijas
sistēma ir aizsērējusi un stipri novecojusi. Parasti ūdens pavasarī uzkrājas
zemākās teritorijās, pagrabos un vietējās kanalizācijas sistēmās. Kā arī tas
pazeminās gruntsūdens līmeni, kas pēc ostas teritorijas uzbēršanas ir
paaugstinājies visā dzīvojamā rajona teritorijā. Tādējādi tiktu mazināta
Rīgas brīvostas negatīvā ietekme uz Kundziņsalas dzīvojamo rajonu;
 kopumā atbalstu ieceri, lūdzu izvērtēt atsevišķu koku ciršanas nepieciešamību
8. līnijā gar ūdensmalu;
 ja tas ir nepieciešams, tad es atbalstu, jo labāk ir izcirst, nekā tos atstāt, jo
meliorācija ir ļoti nepieciešama;
 koku izciršana, kas ir pamatota ar meliorācijas projekta ieviešanu, pozitīvi
ietekmēs teritorijas gruntsūdens līmeņa mazināšanos;
 atbalstu meliorācijas projektu Kundziņsalā. Lūdzu aplūkot iespēju saglabāt
kastaņas 7. līnijā 17 un skaistos vītolus dīķmalā.

daļēji atbalsta:

3

 nav izskaidrots, kāpēc nepieciešama koku izciršana Kundziņsalas 6. līnijas
kanāla malā un divu lielo kastaņu nociršana Kundziņsalas 7. līnijā 17 (gar
8. līniju);
 atbalstu meliorācijas projektā nepieciešamo koku izciršanu. Lūdzu atrast
iespēju saglabāt 2 zirgkastaņas 7. līnijā 1, 7 (fiziski atrodas 8. līnijā);
 varētu saglabāt zirgkastaņas 7. līnijā 17.

noraida
cits viedoklis

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
atbalsta
daļēji atbalsta:

2
1

 zirgkastaņas 7. līnijā 17 ir Kundziņsalas vēsturiskie koki.

noraida:
 tajā apkaimē ir ļoti maz koku un to izciršana ļoti negatīvi ietekmēs apkārtējo

1

3
vidi un tuvāko rajonu iedzīvotāju dzīvi.

cits viedoklis

-

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi
uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību
13
3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā
pozitīvi ietekmēs:

15

12

 tiks sakopti esošie grāvji un novecojušā meliorācijas sistēma;
 meliorācijas projekts ir ļoti svarīgs Kundziņsalas dzīvojamam rajonam, tajā
skaitā arī citu koku saglabāšanai (tos neapdraudēs pārmērīgs mitrums);
 varēs realizēt meliorācijas projektu;
 tā ietekmēs pozitīvi, jo uzlabosies tā apkārtējā vide;
 ja neņem vērā dažviet noplicināto ainavisko vērtību, ekoloģiskais ieguvums ir
daudz pārāks;
 ļoti augsts gruntsūdens līmenis, nepieciešams to samazināt;
 1. šķērslīnijā izcērtamie koki saauguši tur, kur kādreiz bija pļavas, tagad
izveidojies dūksnājs. Nepieciešams realizēt meliorāciju.

negatīvi ietekmēs
neietekmēs:

1

 nociršanai nav paredzēti daudzi veci un vērtīgi koki.

cits viedoklis

3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
pozitīvi ietekmēs:

2
1

 normalizēsies gruntsūdens līmenis.

negatīvi ietekmēs:

1

 samazinās koku daudzums un pasliktinās gaisa kvalitāte.

neietekmēs
cits viedoklis

Vadītājs

Smutova 67012976

-

I. Vircavs

