Kultūras un sporta kvartāla “Daugavas stadions”
Apbūves attīstības koncepcija
Nocērtamie koki un jaunu koku stādījumi
Skaidrojošs apraksts
Daugavas stadiona teritorijas apbūves attīstības koncepcija ir izstrādāta pēc pasūtītāja
VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” pasūtījuma. Koncepcijas izstrādātājs ir
personu apvienība “Zalktis” (SIA “JR ELEMENTS ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI”, SIA “MALUS
ARCHITECTS” un SIA “DR ARHITEKTI”).
Daugavas stadiona teritorijas apbūves attīstības koncepcijas izstrāde tiek veikta
programmas “Kultūras un sporta kvartāla izveide Augšielas apkaimē Rīgā” realizācijas ietvaros,
kas saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu tiks īstenota 2014-2020. gada plānošanas perioda ES
fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Veicināt pilsētas revitalizāciju, vides kvalitātes uzlabošanos un investīciju piesaistīšanu, veicot
ilgtspējīgus ieguldījumus nacionālas nozīmes sabiedriskos objektos un multifunkcionālā
sabiedriskā infrastruktūrā” (SAM 5.6.1.) ietvaros. Programma “Kultūras un sporta kvartāla izveide
Augšielas apkaimē Rīgā” ir SAM 5.6.1. ietvaros plānots projektu kopums, kura mērķis ir Daugavas
stadiona degradētās teritorijas (10,3 ha platībā) revitalizācija Grīziņkalnā.
Daugavas stadiona teritorijas apbūves attīstības koncepciju ir paredzēts realizēt vairākās
attīstības kārtās. 1. kārtas ietvaros ir paredzēts uzbūvēt Ledus halli, ielas posmu paralēli A.
Deglava ielai un izveidot objektam apkārt esošo teritorijas labiekārtojumu, t.sk. veikt daļēju jaunā
skvēra izbūvi. 2. kārtas ietvaros ir paredzēts uzbūvēt multifunkcionālu vieglatlētikas arēnu,
pabeigt ielas posmu gar A.Deglava ielu ar pieslēgumu pie Augšielas, pilnībā izveidot
labiekārtojumu gar A.Deglava ielu un pabeigt jaunā skvēra labiekārtojumu starp Ledus halli un
multifunkcionālo vieglatlētikas arēnu. 3. kārtas ietvaros ir paredzēts izveidot centrālā laukuma
labiekārtojumu, izveidot jaunu skriešanas celiņu apkārt stadionam un izbūvēt jaunus spēļu
laukumus un nepieciešamo rekreācijas un sporta infrastruktūru stadiona teritorijā. 4. kārtas
ietvaros ir paredzēts veikt vieglatlētikas treniņu laukuma pārbūvi. 5. kārtas ietvaros ir paredzēts
izbūvēt jaunu futbola treniņu laukumu. Stadiona teritorijā ir paredzēta vieta jaunas sporta
viesnīcas būvniecībai (6. kārta) un vieta daudzfunkcionālai sporta būvei (7.kārta). 6. un 7. kārtas
būvniecību ir paredzēts organizēt, piesaistot privātās investīcijas.
Realizējot attīstības koncepciju kopumā Daugavas stadiona teritorijā ir paredzēts nocirst
81 koku un iestādīt jaunus 95 kokus. Attīstības koncepcijas ietvaros ir izstrādāts plāns, norādot
visus nocērtamos kokus un jauno koku stādījumus.
Lai īstenotu Daugavas stadiona Ledus halles būvniecību (attīstības 1.kārta) ir paredzēts
cirst 3 bērzus, 18 liepas (t.sk. 16 liepu rindu), 4 egles un 1 aso egli. Nocērtamo liepu rindu ir
paredzēts aizvietot ar jaunu liepu rindu Daugavas stadiona centrālajā laukumā, iestādot 20 jaunus
parastās liepas (Tilia cordata) dižstādus. Stādu augstums 5-6m, stumbra apkārtmērs 16-20cm.
Koku rindas izveide ir paredzēta 3. kārtas ietvaros veicot Daugavas centrālā laukuma
labiekārtojuma projekta realizāciju. 1. kārtas ietvaros ir paredzēti 8 jauni koku stādījumi
labiekārtojuma zonā ap Ledus halli.
Ledus halles būves zonā izvietojas Rīgas nozīmes dižkoks- Eiropas dižskābardis
(Purpurea). Projekta ietvaros ir paredzēta šī koka pārstādīšana. Pārstādāmā koka jaunā novietne
ir norādīta projekta ģenerālplānā. Pārstādīšanas darbi tiks veikti atbilstoši sertificēta arborista
izstrādātam darbu veikšanas plānam arborista uzraudzībā. Pirms koka pārstādīšanas ir jāveic
koka vainaga sakopšana un apgriešana. Pēc koka iestādīšanas ir jānodrošina regulāra koka
kopšana (laistīšana) tuvāko 5 gadu laikā.
Pasūtītājam jāveic pasākumi sabiedrības informēšanai, skaidrojot koku ciršanas
nepieciešamību un jaunu koku stādījumu izveidi Daugavas stadiona teritorijā.
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