
INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS 
par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu 

 

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās 

darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam) 

 

Valsts vides dienests informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējumam: 

 

Paredzētās darbības 

iesnieguma reģistrēšanas 

datums 

28.11.2022. 

Paredzētās darbības 

nosaukums 

Rail Baltica dzelzceļa līnijas posma Lidosta “Rīga” - Misa 

(DTD1, DPS3) būvniecība 8,535 km garumā Olaines 

novadā (43+900 km līdz 52+435 km) 

Iesniedzējs 

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (reģistrācijas 

Nr.90000088687, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, tālr.: 

+371 67028210, e-pasts: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv) 

Iesniegumu iesniegusi pilnvarotās personas:  

AS “RB Rail” (reģistrācijas Nr.40103845025, adrese: Satekles 

iela 2B, Rīga, LV-1050, tālr.: +371 66967171, e-pasts: 

info@railbaltica.org), pilnvarotā persona: 

SIA “ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN 

ENVIRONMENT” (reģistrācijas Nr.40003374818, adrese: 

Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, tālr.: +371 67242411, e-

pasts: elle@environment.lv) 

Paredzētās darbības norises 

vietas adrese 

Olaines novada zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 

80800030085, 80800010418, 80800010291, 80800040259, 

80800040045, 80800040003, 80800040029, 80800040019, 

80800040048, 80800040038, 80800040009, 80800040047, 

80800040032, 80800050131, 80800050025, 80800050034, 

80800050127, 80800050128, 80800050040, 80800090042, 

80800090037, 80800090041, 80800090036, 80800060577, 

80800090004, 80800090064, 80800090011, 80800060575, 

80800060580, 80800060576, 80800040017, 80800090017.  

Atrašanās īpaši 

aizsargājamā dabas teritorijā 

vai mikroliegumā 

Neatrodas. 

Atrašanās Baltijas jūras un 

Rīgas jūras līča piekrastes 

aizsargjoslā 

Neatrodas. 

Atrašanās virszemes 

ūdensobjektu aizsargjoslā 
 

Olainītes aizsargjosla. Paredzēta norādītās upes šķērsojuma 

izbūve.  

Informācija par paredzēto 

darbību 

Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums tiek veikts izmaiņām 

akceptētā darbībā un saistīts ar precizētiem risinājumiem 

Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras līnijas Rail Baltica (turpmāk – Rail Baltica) 

trases novietojumā Olaines novadā. 

Paredzētā darbība ir Rail Baltica un ar to saistītās 

infrastruktūras būvniecība 8,535 km garā posmā, kurā Rail 

Baltica sliežu ceļu trases novietojums precizēts 7,72 km 

garumā. 

Saskaņā ar iesniegumu, Rail Baltica dzelzceļa līnijas un 
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saistītās infrastruktūras būvniecības tehniskajos risinājumos 

(izmantojamo tehnoloģiju veidi, nepieciešamie infrastruktūras 

objekti, nepieciešamie būvdarbi, teritorijas sagatavošanas u.c. 

darbi) nozīmīgas izmaiņas salīdzinājumā ar Rail Baltica IVN 

rezultātā akceptēto darbību nav paredzētas. Dzelzceļa līnijas un 

ar to saistītās infrastruktūras izbūve plānota 60-95 metru platā 

joslā, atkarībā no uzbēruma platuma, piekļuves ceļu un 

signalizācijas iekārtu novietojuma un infrastruktūras objektu 

(t.sk. dzīvnieku šķērsojumu-tiltu) novietojuma. 

Rail Baltica dzelzceļa līnijas un ar to saistītās infrastruktūras 

būvniecībai ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk – 

Rail Baltica IVN), kas noslēdzās ar akcepta lēmumu 2016. 

gadā. Par Rail Baltica IVN ietvaros sagatavoto IVN ziņojumu 

Vides pārraudzības valsts birojs ir izdevis 

03.05.2016. atzinumu Nr. 5 “Par Eiropas standarta platuma 

publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail 

Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu” 

un Ministru kabinets ir izdevis 24.08.2016. rīkojumu Nr.467 

“Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās 

darbības akceptu”. Ar Ministru kabineta 24.08.2016. rīkojumu 

Nr.468 “Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu 

Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūrai Rail Baltica” Rail Baltica ir noteikts nacionālo 

interešu objekta statuss. 

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta 

Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv 

 

Papildus informācija par paredzēto darbību pieejama SIA “ESTONIAN, LATVIAN & 

LITHUANIAN ENVIRONMENT”  no 28.11.2022. līdz 19.12.2022. organizētās sabiedriskās 

apspriešanas laikā, tīmekļa vietnē: https://environment.lv/lv/aktualitates/sabiedriskas-

apspriesanas/pazinojums-par-sakotneja-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-veiksanu-rail-baltica-

dzelzcela-linijas-posmam-lidosta-riga-misa-olaines-novada.html 

mailto:ap@vvd.gov.lv

