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Informācija par publisko apspriešanu:
 Ierosinātājs: SIA “Dzirkstes”.
 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Lāčplēša ielā 101 (31. grupa, 2027. grunts).
 Publiskās apspriešanas norises laiks: 25.04.2017. – 10.05.2017.
Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas 10.04.2017. lēmumu Nr.15, 1.2.7. §.
Koku ciršanas mērķis: “Mākslas un pasākumu centra jaunbūve”.
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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
noraida
cits viedoklis

2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem
atbalsta
daļēji atbalsta
noraida:
 Tajā apkaimē ir ļoti maz koku un es uzskatu, ka nevar pieļaut šo koku
ciršanu;
 koki objektā rada pozitīvu noskaņu, ka bez mākslas ir arī dzīvas dabas
enerģiju, tādējādi papildinot viena otru. Esmu apmeklējusi pasākumus
“Sapņu fabrikā” ilgus gadus un ainava ir ļoti organiska;

4
4
4
4

2
 sākotnējais projektēšanas uzdevums, kas tika izsniegts projektētājam 2000.g.
un citi tehniskie noteikumi paredzēja saglabāt “Lāčplēša ielas vēsturisko
birzi”. Tā kā joprojām notiek resoriskā pārbaude Valsts policijā par
projektēšanas dokumentu piesavināšanos, lūdzam līdz pārbaudes beigām
apturēt atļauju.

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
pozitīvi ietekmēs
negatīvi ietekmēs:

4

4
4

 Uzskatu, ka projektu var īstenot, tajā iekļaujot esošos kokus. Pasaulē ir daudz
restorānu, kafejnīcu un citu sabiedrisku būvju, kuru iekštelpās aug dzīvi
koki, vai arī pie ieejas tajās. Māksla jau nenozīmē tikai industrializāciju, bet
gan harmoniju ar esošo vidi, radot jaunu vēstījumu. Domāju, ka
industriālos un dabas elementus urbānajā vidē var veiksmīgi apvienot.
Rīgas ekosistēma ir svarīga arī iedzīvotāju veselībai, lai kompensētu
transporta radīto emisiju apjomu, kā arī absorbētu troksni;
 kvartāla eko vērtība samazināsies, ainava tiks izmainīta līdz nepazīšanai;
 tā kā īpašums Lāčplēša ielā 101 ir mainījis īpašniekus, iespējams
krāpniecisku shēmu rezultātā un notiek pirmstiesas izmeklēšana
kriminālprocesā, tad nav pieļaujama, iespējams, nelikumīga projekta
saskaņošana, kas var ietekmēt arī pilsētvides kvalitāti un radīt precedentu
nelikumībai (iespējamai).

neietekmēs
cits viedoklis
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