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Rīgas pilsētas būvvaldes 

ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru 

koku ciršanai 

 
13.04.2016. Nr. BV-16-192-zi 
 

Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: SIA “DANOKS”. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Vesetas ielā 9 (24. grupa, 333. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 01.03.2016. – 14.03.2016. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 01.02.2016. lēmumu Nr. 5, 1.2.6. §. 

Koku ciršanas mērķis: “Daudzstāvu biroja ēkas būvniecība”. 

 

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 Asā egle 21 - 28 7 

Skanstes 

apkaime 

Vērtīga 

2. 1 Bērzs 
28 – 47, 27/31, 31/37, 

32/44 
7 Vērtīgs 

3. 2 Liepa 28 1 Vērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 10 

 1.2.iesniegumi 3 (312 balsis) 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 322 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  320 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
 nevēlos skaistu koku vietā redzēt kārtējo biroja ēku. Protams nevar iebilst 

pret biroja ēkas celtniecību, tomēr uzskatu, ka progresīvs un mūsdienīgs 

arhitekts spētu projektēt ēku tā, lai netiktu nocirsti koki; 

 beidzamo gadu laikā rajonā ceļ tikai jaunas un jaunas ēkas, koki tiek 

izcirsti, jauni vietā netiek stādīti. Katru koku ir jāsaglabā un jācenšas 

iekļaut apbūvē. Izciršanai paredzētas skaistas, stipras egles, ļoti 

neatbalstāma ir to izciršana; 

 koki ir auguši jau daudzus gadus, ir veseli un stipri. Lai jebkurš no jauna 

iestādīts koks izaugtu tāds, būtu vajadzīgs ilgs laiks. Šie koki ir ļoti vērtīgi 

un skaisti; 
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 uzskatu, ka mūsdienās laba un kvalitatīva ir būve, kuru ceļot nav jāizcērt 

koki, koki ir jāintegrē projektā. Vidi ir jāveido, tā, lai nebūtu visapkārt 

tikai betona būves vai stiklu sienas; 

 ceļot kārtējo biroja ēku rajonā, arhitektam to projektējot būtu jāspēj radīt 

projektu, integrējot apbūvē esošos kokus. Diezgan nožēlojami ir izcirst 

kokus kārtējā bezpersoniskā nama būvēšanai; 

 satiksmes intensitāte ir milzīga, katru rītu un pēcpusdienu Vesetas ielā ir 

sastrēgumi. Iela ir pārblīvēta ar automašīnām. Tiek tikai izcirsts, 

samazinātas zālāju platības un būvēti stikla betona kluči; 

 pēdējos gados, kādreiz mierīgā un klusā Vesetas iela pārvērtusies par 

skaļu, autotransporta pārblīvētu un nepatīkami nemierīgu ielu! Viens no 

iemesliem Rietumu Capital Centre ēkas uzbūvēšana Vesetas ielā 7. Jau 

ilgstoši Vesetas ielas 8 un Vesetas ielas 10 iedzīvotāji nerod risinājumu kā 

atrisināt automašīnu novietošanas problēmu. Neskatoties uz to, ka 

Rietumu Capital Centre teritorijā eksistē divas milzīgas daudzstāvu 

autostāvvietas, tās regulāri stāv tukšas, bet Rietumu Capital Centre ēkas 

apmeklētāji savas automašīnas regulāri novieto Vesetas ielas tuvumā 

esošo māju iekšpagalmos un privātajās autostāvvietās, nerespektējot 

brīdinājuma zīmes! (Jautājums droši vien arī Rīgas domei - kādam 

nolūkam tika uzceltas divas, neestētiskās autostāvvietas Vesetas ielā 7?) 

Tāda pati situācija ir arī ar Arēnas Rīga apmeklētājiem, kad Arēnā Rīga 

norisinās kāds pasākums, visa Vesetas iela ir pārpildīta ar auto. Ceļot, 

arhitektūras ziņā neglīto un nepraktisko Rietumu Capital Centre Vesetas 

ielā 7, jau tika izcirsti vairāki koki, kas jau toreiz izsauca apkārtējo māju 

iedzīvotāju sašutumu. Paredzētais projekts Vesetas ielā 9 pilnībā iznīcinās 

vēl pēdējo dabas zaļo stūrīti, daudzgadīgos bērzus, egles, ābeļu un plūmju 

kokus. Tā vietā atkal tiks uzcelta stiklota, milzu būve, kas noteikti tā pat kā 

Rietumu Capital Centre aizēnos un atņems saules gaismu, jau tagad lielās 

Rietumu Capital Centre ēkas ēnā esošajiem, pretējās mājas Vesetas 8 

dzīvokļiem. Nocērtot, kokus Vesetas ielā 9, tiks iznīcināta arī fauna! 

Vesetas ielas 9 kokos pavasaros jau gadiem ilgi dzied strazdi un 

lakstīgalas! Jā, tieši lakstigalas, kuru dziesmas, diez vai tik bieži vēl var 

saklausīt pilsētas centrā. Protams, šis fakts diez vai ir nozīmīgs biroju 

māju būvniekiem un projektētājiem, taču Vesetas ielas apkārtējo māju 

iedzīvotājiem gan! Iznīcinot daudzgadīgos kokus Vesetas ielā 9, praktiski 

tiks iznīcināta vecākā koku audze uz šīs ielas! Kā arī jau tā mazā un 

pārblīvētā iela, tiks noslogota vēl vairāk; 

 uzskatu, ka tas negatīvi ietekmēs bērnudārza bērnu atpūtas iespējas. 

Vesetas ielā 9 ir bērnudārzs kurā iet mūsu bērns un gan pusdienlaikā, gan 

pēcpusdienā bērni dodas ārā pastaigāties. Labi, ka ir koki ap kuriem 

spēlēties, kur paslēpties (pie lielajām eglēm), gaiss ir svaigāks un lielie 

koki aiztur vēju, kas rodas vējam "ieskrienoties" gar Rietumu banku. 

Mums ir arī skolnieks ,kas iet šajā skolā un koki noteikti nepieciešami, 

gan zaļākai apkārtējai videi, gan gaisa kvalitātes uzlabošanai. Vienīgie 

koki, kuru nogriešanu varētu apspriest ir divas vai trīs egles, kas atrodas 

tuvāk ielai aizēno ēku un telpās tiek mazāk gaismas; 

 mēs, Vesetas ielas 8 nama iedzīvotāji, kategoriski iebilstam un noraidām 

SIA “Danoks” ierosinājumu par 7 bērzu, 7 aso egļu un 1 liepas nociršanu 

Vesetas ielā 9 (24. grupa, 333. grunts), kas nodots koku ciršanas publiskai 

apspriešanai. Vesetas iela atrodas tuvu Valdemāra ielai, kas Rīgā 

raksturīga ar bagātīgu gaisa piesārņojumu. Koku izciršana kādreizējo 

bērnudārzu vietā un blakus joprojām esošajiem bērnudārziem un mūsu 

dzīvojamiem namiem būtiski pasliktinās gaisa kvalitāti un apkārtējo vidi, 

estētisko izskatu un teritorijas ekoloģisko vērtību, ko nedrīkstam pieļaut. 

Tas ir pašsaprotami, ka iebilstot pret koku ciršanu, mēs vienlaikus 

noraidām būvlaukuma iekārtošanu un kategoriski iebilstam pret 

daudzstāvu ēkas būvēšanu Vesetas ielā 9; 
 biedrības “Vesetas 10” valdes un 88 (sešdesmit divu) nama Vesetas 10 

iedzīvotāju vārdā kategoriski iebilstam un noraidām SIA “Danoks” 

ierosinājumu par 7 bērzu, 7 aso egļu un 1 liepas nociršanu Vesetas 9 

(24. gr, 333. grunts), kas nodots koku ciršanas publiskai apspriešanai un 

daudzstāvu ēkas celtniecībai nocirsto koku vietā. Vesetas iela atrodas tuvu 
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Valdemāra ielai, kas pazīstama ar savu gaisa piesārņojumu. Koku 

izciršana kādreizējo bērnudārzu vietā un blakus joprojām esošajiem 

bērnudārziem mūsu gaisa kvalitāti un apkārtējo vidi, tās estētisko izskatu 

būtiski pasliktinās, kas jau tā ir daļēji degradējies ar Rietumu bankas 

daudzstāvīgā monstra uzbūvēšanu kādreiz apzaļumoto bērnudārzu vietā 

un ar banku saistīto automobīļu nemitīgo plūsmu darbdienās. Vēl viena 

daudzstāvīga monstra uzbūvēšana ievērojami samazinās mūsu īpašuma 

vērtību. 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 2 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
 esošā zemesgabalā ir privātskola, kas sniedz sabiedriskas nozīmes 

pakalpojumus. Tā kā šī rajona nav šādas iestādes vēl (Tomsona iela, 

Vesetas iela, Grostonas iela), bet iedzīvotāju skaits ir liels, skolu 

jāsaglabā, un tā kā tur mācās daudz bērnu, tad arī kokus jāsaglabā. 

2 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas 

ietekmi uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko 

vērtību 

322 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  320 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
 koki šajā rajonā noteikti nepieciešami, gaisa kvalitātes uzlabošanai un 

aizvēja radīšanai, jo šis rajons ir ļoti vējains; 

 tiks izpostīta vecākā koku audze Vesetas ielā, cietīs fauna un flora! Tiks 

iznīcināta populācija; 

 nociršanai ir paredzētas ļoti skaistas, veselas egles, kas Vesetas ielas 

ainavu tikai padara labāku un kaut nedaudz dara tīrāku gaisu; 

 Vesetas ielā pēdējos gados katrā brīvajā laukumā ir uzceltas jaunas ēkas - 

Vesetas iela 7, ēka Zaubes ielas un Vesetas ielas krustojumā. Dramatiski 

ir pieaugusi satiksmes intensitāte, ielas malās novietoto auto skaits. Koki 

ir tie, kas uzlabo gan ainavu, gan vides, gaisa kvalitāti; 

 šajā rajonā koku skaits dramatiski samazinās. Katrs koks ir vērtība, kas 

jāsaglabā, nevis jānocērt; 

 izciršanai paredzētie koki šobrīd uzlabo vidi gan ainaviski, gan ekoloģiski; 

 izcērtamie koki ir stipri, skaisti. Vesetas ielas ainavā citu šādu vai līdzīgu 

koku nav; 

 kādreiz Vesetas ielā 9 bija bērnudārzs. Tajā laikā arī tika iestādītas šobrīd 

nociršanai lemtās egles. Tagad bērnudārza teritorijā ir autostāvvieta, 

autostāvvieta ir arī ielas daļā, satuvinot zālāju, izveidota, blakus ir 

uzceltā monstrozā Vesetas 7 ēka. Vide ar katru gadu degradējas. Katrs 

koks ir vērtība, kas šajā rajonā būtu jāsaglabā; 

 izcērtot virkni estētiski skaistu koku – 7 bērzus, 7 asās egles, 1 liepu – 

Vesetas ielas, tuvējo dzīvojamo namu un bērnudārzu kultūrvēsturiskā, 

ainaviskā un ekoloģiskā vērtība būtiski pazemināsies, - to Rīgas vēsturiskā 

centra tuvumā nedrīkst pieļaut – tikai tāpēc, ka kāds SIA to grib. 
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 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 2 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
 gaisa kvalitāte pasliktināsies, biroja ēkas gadījumā mašīnu skaits, kuras 

atrodas Vesetas ielā pa dienu, palielināsies; ainaviskais izskats 

pasliktināsies, kultūrvēsturiskā vērtība rajonam kritīsies, jo gar ielu 

parādīsies vēl viena moderna ēka. 

2 
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 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 

 

Vadītājs I. Vircavs 

 

 

 

Smutova 67012976 

 


