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Rīgā,   2014.gada  29.oktobrī.      

 
 

    Lēmums Nr. 487 
par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu 

  
Adresāti: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr.90000088687, adrese: Gogoļa iela 3, 
Rīga, LV-1743, satiksmes.ministrija@sam.gov.lv; Salacgrīvas novada dome, adrese: Smilšu 
iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV – 4033, dome@salacgriva.lv; Limbažu novada 
dome, adrese: Rīgas ielā 16, Limbaži, LV – 4001, dome@limbazi.lv; Saulkrastu novada 
dome, adrese: Raiņa ielā 8, Saulkrasti, LV – 2160, dome@saulkrasti.lv; Carnikavas novada 
dome, adrese: Stacijas ielā 5, Carnikava, LV – 2163, dome@carnikava.lv; Sējas novada 
dome, adrese: “Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV – 2142, dome@seja.lv; Ādažu novada 
dome, adrese: Gaujas ielā 33A, Ādaži, LV – 2164, dome@adazi.lv; Inčukalna novada dome, 
adrese: Atmodas ielā 4, Inčukalns, LV – 2141, dome@incukalns.lv; Garkalnes novada dome, 
adrese: Brīvības gatvē 455, Rīga, LV – 1024, dome@garkalne.lv; Ropažu novada dome, 
adrese: Sporta ielā 1, Ropaži, LV – 2135, dome@ropazi.lv; Stopiņu novada dome, adrese: 
Institūta ielā 1a, Ulbroka, LV – 2130, novada.dome@stopini.lv; Rīgas dome, Rātslaukumā 1, 
Rīga, LV – 1539, riga@riga.lv; Salaspils novada dome, adrese: Līvzemes ielā 8, Salaspils, 
LV – 2169, dome@salaspils.lv; Ķekavas novada dome, adrese: Gaismas ielā 19 k-9, Ķekava, 
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, novads@kekava.lv; Baldones novada dome, 
adrese: „Pārupes”, Baldones pag., Baldones novads, LV- 2125, dome@baldone.lv; Iecavas 
novada dome, adrese: Skolas ielā 4, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, dome@iecava.lv; 
Bauskas novada dome, adrese: Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, 
dome@bauska.lv; Babītes novada dome, adrese: Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes 
novads, LV- 2107, dome@babite.lv; Mārupes novada dome, adrese: Daugavas ielā 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, marupe@marupe.lv; Olaines novada dome, adrese: 
Zemgales ielā 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, olainesdome@olaine.lv; Jūrmalas 
pilsētas dome, adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015, pasts@jpd.gov.lv; Valsts vides 
dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde, adrese: L.Paegles ielā 13, Valmiera, LV – 4201, 
parvalde@valmiera.vvd.gov.lv; Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde, 
adrese: Kazarmes ielā 17a, Jelgava, LV-3007, jelgava@jelgava.vvd.gov.lv; Valsts vides 
dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV- 1045, 
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv; Dabas aizsardzības pārvalde, adrese: Baznīcas ielā 7, Sigulda, 
LV – 2150, daba@daba.gov.lv.  
 
Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras līnijas „Rail Baltic 2” būvniecība. 
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Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Salacgrīvas novada, Limbažu novada, 
Saulkrastu novada, Carnikavas novada; Sējas novada, Ādažu novada, Inčukalna novada, 
Garkalnes novada, Ropažu novada, Stopiņu novada, Salaspils novada, Ķekavas novada, 
Baldones novada, Iecavas novada, Bauskas novada; Babītes novada, Mārupes novada, 
Olaines novada, Rīgas un Jūrmalas pilsētu teritorijās. 
 
Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši LR Satiksmes ministrijas iesniegumam 
Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnija „Rail Baltic 2” 
būvniecība ir daļa no TEN-T tīkla ziemeļu-dienvidu transporta koridora attīstības, kas 
savienos Baltijas valstis ar Polijas un pārējās ES dzelzceļa tīklu.  Paredzētā darbība iekļauj: 
 „Rail Baltic 2” pamattrases būvniecību Latvijas teritorijā no Igaunijas/Latvijas robežas 

šķērsojuma Salacgrīvas novadā līdz Latvijas/Lietuvas robežas šķērsojumam Bauskas 
novadā, šķērsojot Daugavu pie Saulkanes, 

 „Rail Baltic 2” ievadu Rīgā būvniecību, 
 „Rail Baltic 2” pieslēguma izbūvi Starptautiskai lidostai „Rīga”, Daugavas labā un 

kreisā krasta ostas infrastruktūrai,  
 citas saistītās infrastruktūras (kravu un pasažieru termināli, apkopes punkts, depo u.c.) 

būvniecību, 
 „Rail Baltic 2” energoapgādes būvniecību, 
 citas infrastruktūras pārbūvi šķērsojumu vietās (ceļi, gāzes vadi, utt.). 

 
Rail Baltic 2 dzelzceļa līnija paredzēta kā elektrificēta divceļu līnija, kas paredzēta gan 
pasažieru, gan kravas vilcienu kombinētajai satiksmei. Rīgas pilsētā un Starptautiskajā lidostā 
„Rīga” ir paredzēts izbūvēt Rail Baltic starptautisko vilcienu pasažieru terminālu un 
Saulkalnē– multimodālu kravu termināli. Dzelzceļa pamattrases garums ir aptuveni 200 km. 
Projektētais dzelzceļa līnijas ātrums ir 240 km/h. 
 
Izvērtētā dokumentācija: LR Satiksmes ministrijas 2014.gada 22.oktobra iesniegums Nr.09-
01/4363 paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumam.  
 
Lēmums: piemērot paredzētajai darbībai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. 
 
Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un 
šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 9.punkts. 
 
Lēmuma apstrīdēšana: šo Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu saskaņā ar likuma “Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 14.panta (2)daļā noteikto viena mēneša laikā var pārsūdzēt no 
tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu administratīvās rajona tiesas atbilstīgajā Tiesu 
namā (Administratīvā procesa likuma 189.panta 1.daļa). 

 
 
Direktors                            A. Lukšēvics 
 
 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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