ACME

risinĀjumi

Moderni koki modernā pasaulē

Projekta ideja: Jauns un uzlabots parks pilsētas iedzīvotājiem
Kam: Domei
Projekta autori: SIA ACME risinājumi
Risināmā problēma:
Katru rudeni pilsētas parkos sabirst lapas, kas rada neiedomājamu netīrību un
daudz darba sētniekiem. Mitrā laikā lapas slīd, iedzīvotāji krīt un gūst dažādas
traumas, kā arī nosmērē un sabojā savus apavus. Vēja laikā kokiem lūzt zari un
apdraud gājēju drošību. Zari var uzkrist arī ielu malās stāvošajām automašīnām.
Bet iedomājieties brīnišķīgu parku ar šādiem skaistiem kokiem:

Ieguvumi:
•Drošāks, veselīgāks, vieglāk sakopjams parks ar lieliskiem objektiem;
•Droša un izturīga, neslīdoša betona pamatne;
•Izturīgs un pret vējiem noturīgs betona materiāls, kas nelūzīs vējā un
neapdraudēs ne cilvēkus, ne automašīnas;
•Dažāda lieluma un krāsas betona koki pēc jūsu izvēles;
•Skaisti betona koki tikai tur, kur jūs to vēlaties un nekur citur;
•Skaļruņi un video kokos dažādos augstumos (paziņojumiem vai reklāmām);
•Bankomāti, iebūvējami tieši kokos;
•Īpaši koki sponsoriem ar iestrādātiem logo.
Milzums citu, individuālu risinājumu!
Lai to sasniegtu, būs jānozāģē tikai pāris nevērtīgu vecu koku, aizvietojot tos ar
šiem lieliskajiem, modernajiem betona analogiem!
Ilgtermiņa investīcija
Tikai padomājiet par naudu no reklāmām un koku nomas, kā arī uz apkopi
ietaupītos līdzekļus! Būs arī iespēja iegādāties tos uz nomaksu!
Speciālais piedāvājums: Pērc vienu, saņem par brīvu jebkuru otru betona koku!
Pasteidzieties, piedāvājums drīz beigsies!
Vides ietekmes novērtējums
Protams, ka zaļie un citi koku mīļotāji būs pret, kā jau vienmēr pret jebkuru
progresu, tomēr ACME RISINĀJUMI cer, ka eksperti dos pamatotu un atbilstošu
novērtējumu šim lieliskajam projektam!

Ietekmes uz vidi novērtējums
Kāds labums no pašiem
kokiem (ja tāds ir)

Kāds labums no koku
daudzveidības (ja tāds ir)

Kāds labums no vecām
lapām, zariņiem, riekstiem,
ogām, kastaņiem, zīlēm un
citām netīrām lietām, kas
atrodamas zem kokiem (ja
tāds ir)
Ekspertu slēdziens:
Kāds labums ir no kokiem? ________________________________________
______________________________________________________________
Vai betona koki būtu tiem atbilstošs aizvietojums? ______________________
______________________________________________________________
Kādu ietekmi atstātu betona koki?
______________________________________________________________
Izmantojot pētījumu rezultātus, dodiet savu slēdzienu, vai Domei būtu jārealizē
ACME Risinājumu iesniegtais projekts?
______________________________________________________________

