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10.05.2016. Nr. BV-16-247-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: Biedrība “Futbola skola “Metta””. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Grostonas ielā 5 (24. grupa, 323. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 19.04.2016. – 02.05.2016. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 11.04.2016. lēmumu Nr. 15, 1.2.6. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Futbola laukuma tribīņu/Jaunatnes futbola centra 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 34/36 1 

Skanstes 

apkaime 

Vērtīga 

2. 2 Ozols 39 1 Mazvērtīgs 

3. 0,8 Ošlapu kļava 31/25 1 Mazvērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 27 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 27 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā 2 

 atbalsta: 
 atbalstu jaunatnes futbola centra jaunbūves realizāciju un stādīšanu citā 

teritorijā, kas būs kā kompromiss ekoloģisko vērtību saglabāšanā; 

 futbola vides uzlabošanai bērniem un jauniešiem. 

2 

 daļēji atbalsta - 

 noraida - 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 25 

 atbalsta: 
 ir jāattīsta šī Rīgas rajona infrastruktūra, kas dos iespēju Rīgas iedzīvotājiem 

ar sportu nodarboties vairāk un attīstīt veselīgu dzīvesveidu; 

 apkārtnes infrastruktūras uzlabošanai; 

 futbola laukuma tribīņu/Jaunatnes futbola centra jaunbūve ir sabiedrībai un 
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 2 

Latvijas futbolam ļoti nozīmīgs projekts, kas veicinās sporta attīstību, kā arī 

Skanstes rajona tēlu; 

 jaunatnei nepieciešama kvalitatīva infrastruktūra; 

 tiks uzlabota sporta infrastruktūra un iespēja vietējiem nodarboties ar 

sportiskām aktivitātēm labos/kvalitatīvos apstākļos; 

 futbolā un sportā ir novērojama mūsdienīgo daudzfunkcionālo kompleksu 

trūkums, tāpēc šo projektu ir nepieciešams realizēt, bet nevar aizmirst par 

ekoloģisko vidi, tāpēc ir nepieciešams iestādīt jaunus kokus citur Skanstes 

rajonā; 

 atbalstu koku izciršanu, ja tas dod iespēju attīstīt infrastruktūru futbola 

attīstībai. Var izveidot jaunu zaļo zonu ar jauniem kokiem turpat blakus; 

 jo būs tribīnes; 

 ir nepieciešama vieta tribīnēm futbola popularizēšanai; 

 iecerētā tribīne ar infrastruktūru (ģērbtuves, inventāra telpa tribīnēs) ir 

lielāks ieguvums jauniešiem, kas nodarbojas ar futbolu; 

 jauns futbola laukums un tribīnes pozitīvi ietekmēs Latvijas jauniešu nākotni; 

 atbalsts sporta un izglītības infrastruktūrai; 

 atbalstu, jo nepieciešams stadiona būvei; 

 jo tribīnēs nelīs lietus; 

 jo tribīnes neaizņems tik nozīmīgu vietu jeb šie koki nav tik daudz un attiecīgi 

svarīgā vietā. Un tas arī palīdzēs attīstīt Latvijas futbolu, kas šajā brīdī ir 

bēdīgā stāvoklī. 

 daļēji atbalsta: 
 koku izciršanai ir pamatots viedoklis, ikdienā Hanzas vidusskolas laukumā 

trenējas vairāki simti skolēnu. Šī jaunā jaunbūve veicinās turpmāku sporta 

un skolēnu attīstību; 

 objekta realizācija labi ietekmēs futbola attīstīšanu. 

2 

 noraida: 
 kategoriski noraidu veselo, lielo un skaisto koku izciršanu. Rīga ir jāsaglabā 

kā viena no zaļākajām pilsētām pasaulē. Koki sniedz emocionālu un fizisku 

labumu ikvienas dzīvas radības eksistencei. Mēs nedrīkstam naudas un 

peļņas dēļ iznīcināt dabu un pasliktināt sabiedrības veselību, labsajūtu, 

dzīves kvalitāti. Sabiedrības vajadzībām ir jāstāv pāri indivīda peļņas kārei. 

Rūpēm par sabiedrības veselību, dzīves kvalitāti ir jāprevalē pret 

infrastruktūras attīstību; 

 esmu pret koku izciršanu Rīgā. 

2 

 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 2 

 pozitīvi ietekmēs: 
 vides vērtība nemazināsies, jo pie labiekārtošanas jāiestāda jauni koki; 

 sastādot citu apzaļumojumu tā tikai iegūs un turpinās uzturēt ekoloģisko 

vērtību. 

2 

 negatīvi ietekmēs - 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 25 

 pozitīvi ietekmēs: 
 uzlabosies Skanstes rajona infrastruktūra; 

 sakārtota vide; 

 būs sakārtota un glīta vide; 

 apkārtējā ainava līdz ar to neizmainīsies, visi būs ieguvēji; 

 ja koki tiek izcirsti ar mērķi, ka to vietā top vizuāli pievilcīga būve, tad tas 

nepasliktinās ainavu. Arī cita veida apzaļojumi ir labs risinājums; 

 mūsdienīga multifunkcionāla ēka viennozīmīgi pozitīvi ietekmēs Skanstes 

rajona ainavu; 

 šāda būve iekļausies apkārtējā vidē, jo blakus atrodas Arēna Rīga, Elektrum 
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sporta centrs; 

 izveidojot un uzlabojot infrastruktūru netiks ietekmēta dabas vērtība, jo 

iekārtojot apkārtni var iestādīt jaunus kokus; 

 ieceres realizācija uzlabos kultūrvēsturisko, ainavisko Skanstes rajona tēlu; 

 ainaviski Rīgas pilsēta tikai iegūs no šo koku izciršanas un jaunbūves. 

Kultūrvēsturiski nekas netiks ietekmēts. 

 negatīvi ietekmēs 2 

 neietekmēs: 
 koku skaits nav tik liels, lai ietekmētu ekoloģiju; 

 kā jau minēju šie koki neietekmēs tik ļoti šo visu, jo koki, kas ir aiz vārtiem, 

netiks skarti; 

 nav tik daudz koku lai ļoti ietekmētu; 

 tas neietekmēs iepriekš minētās vērtības, jo futbola laukums radīs jaunas 

vērtības; 

 šos kokus var aizstāt ar citiem ainavas stādījumiem, vai arī atbilstoši futbola 

klubs iestādīs jaunus citā vietā; 

 jo izcirstie koki būs atjaunoti citur. 

7 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 
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