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Rīgas pilsētas būvvaldes
ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru
koku ciršanai

16.03.2015.

Nr. BV-15-244-zi

Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: Biedrība „Latvijas Futbola federācija”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, K. Barona ielā 116A (35. grupa, 30. grunts),
Ērgļu ielā b/n (35. grupa, 2037. grunts), Ērgļu ielā 2 (35. grupa, 2038. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 24.02.2015. – 09.03.2015.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 16.02.2015. lēmumu Nr. 7, 1.2.3. §.
Koku ciršanas mērķis: „Sporta kompleksa pārbūve”.
Plānoto cērtamo koku apraksts
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Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums
1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules

Skaits kopā

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
daļēji atbalsta:
 es esmu principiāli pret jebkuru koku izciršanu;
 koku izciršana gar Tallinas ielu 57 (rekreācijas laukumā) negatīvi

12
1 (71 balss)
83
8
8

2
ietekmētu zaļo zonu. Katru gadu zaļā zona sarūk;
 iebilstu 3 liepu nozāģēšanā rekreācijas laukumā. Vēlami citi stādījumi, lai
ierobežotu izplūdes gāžu kustību.

noraida
cits viedoklis

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

75
74

 Latvijas futbola sabiedrības atbalsta vēstule Krišjāņa barona ielas 116A
sporta kompleksa pārbūves iniciatīvai. Mēs, Latvijas Futbola federācija
(LFF) un Latvijas futbola sabiedrība ar saviem parakstiem apliecinām
atbalstu publiskās apspriešanas ietvaros Kr. Barona ielas 116A teritorijā,
Rīgā, iniciēto koku izciršanu ar mērķi:
-rekonstruēt Sporta kompleksu Kr. Barona ielā 116A, tādejādi uzlabojot,
mūsuprāt, degradēto teritoriju;
-projekta ietvaros radīt jaunus, pilsētvidei piemērotus apstādījumus;
-rekonstrukcijas ietvaros uzlabot vides pieejamību;
-rekonstrukcijas ietvaros uzbūvēt sporta kompleksu ar galveno elementufutbola stadionu, kurš atbilstu UEFA un FIFA starptautisko spēļu
organizēšanas prasībām;
-stadions kalpotu gan pilsētas iedzīvotāju veselīga dzīvesveida uzlabošanai,
gan arī Latvijas Nacionālo izlašu spēļu un citu Latvijas futbola klubu
starptautisko spēļu aizvadīšanai;
 Rīgā ir nepieciešama moderna sporta būve, kas derīga futbolam, tajā
skaitā „lielais" nacionālais stadions;
 lai izbūvētu jaunu objektu, diemžēl ir jāizcērt tie koki, kas traucē (vietā taču
tiks iestādīti jauni).

daļēji atbalsta
noraida:

1

 tajā apkārtnē tā jau ir maz koku, kas iedzīvotāju veselībai ir būtiski.

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:

12
8
8

 blakus jaunajam stadionam atrodas daudz bērnu iestāžu. Viņiem jāelpo
svaigu gaisu, ne ar izplūdes gāzēm;
 ainavisko - koku vietā no Tallinas ielas 57 būs redzams stadions.
Kultūrvēsturisko - neietekmēs. Ekoloģisko - mazāk koku/vairāk mašīnu;
 galvenokārt, ekoloģisko vērtību izmaiņas Kr. Barona, A. Čaka un Tallinas
ielu rajonā. Domājam arī par skatītāju ikdienu mirkļiem - futbola spēļu
laikā un augstiem decibeliem koncerta laikā;
 iebilstu pret 250 mašīnu autostāvvietu pie Tallinas ielas 57.
Kultūrvēsturisko – degradējoši, redzot futbolistu un līdzjutēju uzvedību un
leksiku.

neietekmēs
cits viedoklis

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

4
2

 Rīgā būs vēl viens jauns, moderns sporta komplekss.

negatīvi ietekmēs:

1

 katrs nocirsts koks, kura vietā netiek iestādīts jauns, samazina Rīgas, kā vēl
nedaudz zaļas pilsētas statusu.

neietekmēs:

1

3
 tur jau ir sporta būve vēsturiski (LU stadions).

cits viedoklis
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