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Pārskats par jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas 
būvniecības Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā (dzelzceļa 
savienojums ar starptautisko lidostu „Rīga”) ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu 
 
Jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecības Rīgas pilsētas Zemgales 
priekšpilsētā (dzelzceļa savienojums ar starptautisko lidostu „Rīga”) ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 2011. gada 16. 
marta līdz 15. aprīlim. Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu bija 
publicēts laikraksta „Neatkarīgā rīta avīze Latvijai”  2011. gada 16. marta numurā 
Sludinājumu kopija pievienota 1. pielikumā. 
 
Blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem)  (skat. sarakstu 2. 
pielikumā) tika nosūtīti individuālie paziņojumi (skat. 3. pielikumu). Privātpersonām 
individuālos paziņojumus nosūtīja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rīgas 1. 
nodaļa (skat. vēstules 4. pielikumā).  
 
Paziņojumi par jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecības Rīgas pilsētas 
Zemgales priekšpilsētā (dzelzceļa savienojums ar starptautisko lidostu „Rīga”) 
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu bija pieejami valsts 
a/s „Latvijas Dzelzceļš” mājas lapā (www.ldz.lv), SIA „Estonian, Latvian & 
Lithuanian Environment” mājas lapā (www.environment.lv), Vides pārraudzības 
valsts biroja mājas lapā (www.vpvb.gov.lv) un Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta mājas lapā (www.rdpad.lv). Papildus paziņojumi bija izvietoti arī Rīgas 
Pārdaugavas izpilddirekcijā. 
 
Jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecības Rīgas pilsētas Zemgales 
priekšpilsētā (dzelzceļa savienojums ar starptautisko lidostu „Rīga”) ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojums un tā kopsavilkums bija pieejams valsts a/s „Latvijas 
Dzelzceļš”, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā un Rīgas domes Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā. 
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notika 2011. gada 31. martā plkst. 18.00 Rīgas 
Pārdaugavas izpilddirekcijā. Sanāksmju protokoli ir pieejami SIA „Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment” mājas lapā, kā arī tika nosūtīti Rīgas domei un Vides 
pārraudzības valsts birojam. Sanāksmes protokola kopija pievienota 5. pielikumā. 
Sanāksmē izmantotās prezentācijas kopija pievienota 6. pielikumā. 
 
Papildus atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma programmai Jaunas publiskās 
lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecības Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā 
(dzelzceļa savienojums ar starptautisko lidostu „Rīga”) ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojums tika nosūtīts Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei, 
Rīgas domei un Rīgas domes Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides 
pārvaldei.  
 
Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemtas šādas vēstules: 

• E. Uldrika 2011. gada 10. aprīļa iesniegums, 
• M. Rugevicas 2011. gada 14. aprīļa iesniegums, 

http://www.ldz.lv/�
http://www.environment.lv/�
http://www.vpvb.gov.lv/�
http://www.rdpad.lv/�
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• A. Egļītes un 18 Sieksātes un Mūkupurva iedzīvotāju parakstīts 2011. gada 14. 
aprīļa iesniegums, 

• Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vies pārvaldes 2011. gada 14. 
aprīļa vēstule Nr. DMV-11-1141-nd; 

• VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2011. gada 13. aprīļa vēstule Nr. 2.1/1016; 
• Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2011. gada 13. aprīļa vēstule Nr. 

DA-11-469-nd. 
 
Sabiedriskās apspriešanās tika uzdoti šādi jautājumi (līdzīgi jautājumi sagrupēti par 
grupām), kas attiecas uz paredzētās darbības ietekmi uz vidi un ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojumu un uz kuriem atbildes tika sniegtas gan sanāksmju laikā (skat. 
sanāksmes protokolu 5. pielikumā), gan attiecīgā informācija ir pieejama ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojumā, kas tika nodots sabiedriskajai apspriešanai: 

• paredzētās darbības aktualitāte un nepieciešamība; 
• īpašumu atsavināšana, kompensācijas par sagādātajām neērtībām un ar to 

saistītie jautājumi; 
• paredzētās darbības alternatīvas, trases novietojuma pamatotība, trases 

platums, dzelzceļa aizsargjoslas un nodalījuma joslas platums; 
• būvniecības uzsākšanas laiks un būvdarbu veikšanas ilgums; 
• biotopu novērtējums Mūkupurva teritorijā; 
• paredzētā darbības teritorijas ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie apstākļi, tuvākās 

apkārtnes polderu sistēmas; 
• iedzīvotāju informēšana par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 

sabiedrisko apspriešanu; 
• Imantas dzelzceļa pārbrauktuves noslodze un darbības režīms; 
• pasažieru plūsma uz/no lidostas, pasažieru pārvadājumu apjomi; 
• projekta izmaksas un finansējums. 
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Saņemtajos iesniegumos un vēstulēs norādītais ņemts vērā šādi: 
 
Jautājums/komentārs Atbilde 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde 

 
Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma tekstā veikti nepieciešamie labojumi. 

 

 

IVN ziņojuma 2.1. sadaļā labojumi nav veikti, jo tajā sniegts starptautiskās lidostas 
„Rīga” raksturojums, nevis izmantojot starptautiskās lidostas „Rīga” lietoto 
terminoloģiju. 

 

INV ziņojuma 4.4.1. sadaļā labojumi nav veikti, jo šīs sadaļas tekstā jau ir norādīts 
sekojošais: 
„Plānotajai dzelzceļa līnijai tiek paredzēti divi alternatīvi risinājumi, kuros tiek izmantoti 
elektrovilcieni un vilcieni ar dīzeļdzinēju. Paredzams, ka abu tipu vilcieni būs aprīkoti ar 
disku vai kompozītmateriālu bremzēm. 
Pie iepriekšminētajiem nosacījumiem skaņas emisijas līmenis abu vilcienu veidu 
izmantošanas gadījumā būs identisks (pamatojoties uz trokšņa emisijas līmeņa aprēķinu, 
kas veikts izmantojot RMR SRM II aprēķinu metodē noteiktos algoritmus), līdz ar to 
trokšņa modelēšana veikta tikai vienā variantā.”. 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 

 

 

IVN ziņojuma 4.17. sadaļā veikti attiecīgie labojumi. 

 

Papildināts IVN ziņojuma Ievads,  2.4. un 2.6. sadaļas. 
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Papildināta IVN ziņojuma 2.4. sadaļa. 

 

Papildināta IVN ziņojuma  4.6. sadaļa. 
IVN ziņojuma sagatavošanā izmantota no Starptautiskās lidostas „Rīga” saņemtā 
informācija par meliorācijas projektu, bet tas nav iekļauts IVN ziņojumā, jo tieši 
neattiecas uz plānoto darbību. 

 

Papildināta IVN ziņojuma  3.3.1. sadaļa. 
 

 

Veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, troksni samazinošie pasākumi noteikti, lai 
aizsargātu dzīvojamās un darījumu teritorijas, uz kurām attiecināmi trokšņa robežlielumi 
saskaņā ar MK noteikumu Nr. 597. 2. pielikumu. Par pamatu šo teritoriju noteikšanai 
izmantota Rīgas teritorijas plānojumā 2006. - 2018. gadam (ar grozījumiem) noteiktais 
teritorijas izmantošanas veids un apbūves noteikumi. Prettrokšņa barjeras nodrošina 
trokšņa līmeņa atbilstību normatīvam visās teritorijās, kur trokšņa līmenis tiek 
reglamentēts. Izvēlētais barjeru augstums un garums ir minimālais nepieciešamais, lai 
nodrošinātu trokšņa normatīvu ievērošanu teritorijās aiz barjeras. Garuma un augstuma 
optimizāciju automātiski veic trokšņa aprēķinu programmatūra. Ņemot vērā, ka ziņojumā 
izvirzīti tikai kritēriji prettrokšņa barjeru novietojumam, augstumam un skaņas 
slāpēšanas rādītājiem, bet nav noteikti ierobežojumi dizaina risinājumam, šobrīd 
pievienot piemēru fotoattēlus būtu nepraktiski milzīgās barjeru tehnisko parametru un 
estētiskās dažādības dēļ. Visas prettrokšņa barjeras novietotas dzelzceļa nodalījuma joslā 
maksimāli tuvu dzelzceļa līnijai. 

 

Papildināta IVN ziņojuma  4.6. sadaļa. 
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Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos apstiprinātās ielu sarkanās līnijas 
tika noteiktas, neņemot vērā iespējamo dzelzceļa pieslēgumu Starptautiskajai lidostai 
„Rīga”. Pirms dzelzceļa pieslēguma būvniecības būs nepieciešams attiecīgi koriģēt skarto 
ielu sarkanās līnijas. 

 
Papildināta IVN ziņojuma  9.1. sadaļa. 
 

Iedzīvotāju vēstules 

 
Esošā sabiedriskā transporta tīkla raksturojums dots IVN ziņojuma 2.3. sadaļā un 
ietekmes uz vidi novērtējums veikts jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas 
būvniecība no esošās dzelzceļa līnijas Rīga - Tukums līdz starptautiskās lidostas „Rīga” 
teritorijai, izskatot divas tehnoloģiskās alternatīvas.  

 

Izpētes ietvaros tika secināts, ka Starptautiskajā lidostā „Rīga” iespējams nokļūt ar 
personisko transportu un ar šādiem transporta veidiem un transportlīdzekļiem: 22. 
maršruta autobuss un 241. mikroautobuss, kuri nodrošina satiksmi ar pilsētas centru; 
viesnīcu „ParkHotel”, „Hotel Māra”, „Islande Hotel” un „Radison SAS” autobusi, kas 
nodrošina satiksmi ar attiecīgo viesnīcu; lidsabiedrības „airBaltic” maršruta 
mikroautobuss „Airport Express”, kas nodrošina satiksmi ar pilsētas centru; firmu „Rīgas 
taksometru parks” , „Rīgas taxi” un "BalticTaxi" taksometri. 
Sabiedriskā transporta braukšanas laiks ir 30 minūtes (sastrēguma stundās līdz pat 40 
minūtēm), savukārt ar automašīnu no Rīgas centra līdz Starptautiskajai lidostai „Rīga” 
var nokļūt 15 minūtēs (sastrēguma stundās līdz pat 30-40 minūtēm).  
Paredzētais vilciena braukšanas laiks ir 20 minūtes, pieturot visās dzelzceļa stacijās starp 
Imantas un Rīgas pasažieru staciju. Bezpieturu maršrutā braukšanas laiks var pat tikt 
saīsināts līdz 10-13 minūtēm. Līdz ar to, ja ņem vērā tikai tiešo braukšanas laiku no 
Starptautiskās lidostas „Rīga” līdz Rīgas centram, pasažieriem rodas braukšanas laika 
ekonomija. Īpaši sastrēguma stundās šī braukšanas laika ekonomija ir vērtējama pozitīvi, 
jo sastrēgumi neietekmē vilcienu kustības grafiku. 

 

 

Papildināta IVN ziņojuma  2.4. sadaļa. 
 

 

Papildināta IVN ziņojuma  9.1. sadaļa. 
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Ietekmes uz vidi novērtējums, atbilstoši pasūtītāja definētajam darba uzdevumam un 
Vides pārraudzības valsts birojs 2010. gada 13. oktobrī izsniegtajai programmai, veikts 
jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecība no esošās dzelzceļa līnijas Rīga - 
Tukums līdz starptautiskās lidostas „Rīga” teritorijai, izskatot divas tehnoloģiskās 
alternatīvas. 

 

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumā 2006. - 2018. gadam (ar grozījumiem) noteikto 
plānoto atļauto teritorijas izmantošanas veidu Sieksātes iela 1 un Mūkupurva iela 24 
atrodas lidlauka izbūves teritorijā. Saskaņā ar  Rīgas teritorijas plānojuma 2006. - 2018. 
gadam (ar grozījumiem) apbūves noteikumiem lidlauka izbūves teritorijā nav izvietojama 
dzīvojamā apbūve, kā rezultātā uz šīm teritorijām nav attiecināmi MK noteikumos Nr. 
597 noteiktie trokšņa robežlielumi. Trokšņa līmenis šajās teritorijās netiek reglamentēts. 
Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumā 2006. - 2018. gadam (ar grozījumiem) noteikto 
plānoto atļauto teritorijas izmantošanas veidu Mūkupurva iela 22 atrodas lidlauka 
teritorijas jauktas apbūves teritorijā. Saskaņā ar  Rīgas teritorijas plānojuma 2006. - 2018. 
gadam (ar grozījumiem) apbūves noteikumiem lidlauka teritorijas jauktas apbūves 
teritorijās atļauts izvietot dzīvokļus tikai kā palīgizmantošanas objektus. Saskaņā ar MK 
noteikumu Nr. 597. 2. pielikumu šai teritorijai piemērojami robežlielumi: 

• Diena – 60 dB (A); 
• Vakars – 55 dB (A); 
• Nakts – 45 dB (A). 

Saskaņā ar veikto trokšņa līmeņa aprēķinu, pēc prettrokšņa pasākumu ieviešanas ap 
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plānoto dzelzceļa līniju, dzelzceļa troksnis neradīs šo robežlielumu pārsniegumu nevienā 
no diennakts periodiem. 

 

Saņemtais komentārs izvērtēts. Tā kā tas tieši neattiecas uz IVN ziņojumu, tad labojumi 
nav veikti. 

 

 

IVN ietvaros vērtēta plānotās trases vieta un tās tuvākā tiešā apkārtne (100 m attāluma uz 
katru pusi no plānotās dzelzceļa līnijas koridora). Attiecīgi vērtējums ir sagatavots par 
konkrēto purva daļu, nevis par visu purvu un visām purva malām.  
 
Papildināta IVN ziņojuma  3.5. sadaļa. 
 
 
 

 

Ietekmes uz vidi novērtējums tika veikts  saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 
2010. gada 13. oktobrī izsniegto programmu un IVN procesā tiek vērtēta plānotā 
darbības vieta un tās tuvākā apkārtne, kura potenciāli var tikt ietekmēta. Ja ietekme ir 
plaša, tā tiek vērtēta plašākā rādiusā/joslā ap plānoto objektu. 
 
Paredzētās darbības atbilstības teritorijas plānojumam izvērtējums ir dots IVN ziņojuma 
4.17. sadaļā.  

 

Gaviezes iela 4a paredzēta pilnīga īpašuma atsavināšana, jo dzīvojamā ēka atrodas tuvāk 
par 6 m no plānotās dzelzceļa līnijas aizsargjoslas. Izstrādājot dzelzceļa līnijas 
būvniecības skiču un tehnisko projektu, ar īpašnieku precizējams jautājums par īpašuma 
pilnīgu vai daļēju atsavināšanu. 
 

Latvijas valsts ceļi Tehnsikā pārvalde 
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Veikti labojumi IVN ziņojuma 2.7 un 2.9. sadaļās. 

 

Lai izvērtētu paredzētā šķērsojuma tehnisko iespējamību, tika izstrādāti gan trases plāns, 
gan garenprofili visam paredzētā maršruta posmam. Tie nav pievienoti IVN ziņojumam, 
jo nav prezentējoši. Ja ir nepieciešams, ar šiem darba materiāliem var iepazīties SIA 
„Konstruktionsgruppe Bauen Latvija” birojā. 

 
No vecās vēstules 

 

Veikti labojumi IVN ziņojuma 2.7 un 2.9. sadaļās. 

 

 

Papildināta ziņojuma 9.1. sadaļa. Projekta „Daugavas kreisā krasta dzelzceļa maršrutu uz 
ostas teritorijām un Starptautisko lidostu „Rīga”” ietvaros veiktās izmaksu un ieguvumu 
analīzes rezultāti ir pieejami valsts a/s „Latvijas Dzelzceļš”. IVN ziņojumā atspoguļoti 
ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti. 

 

IVN tika veikts atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2010. gada 13. oktobrī 
izsniegtai programmai un šī novērtējuma rezultāti atspoguļoti IVN ziņojumā. Pārējie 
ziņojumi, kas sagatavoti  projekta „Daugavas kreisā krasta dzelzceļa maršrutu uz ostas 
teritorijām un Starptautisko lidostu „Rīga”” ietvaros ir pieejami valsts a/s „Latvijas 
Dzelzceļš”. 



 
 

1. pielikums 
  

 
Sludinājuma kopija





2. pielikums 
  

 
Individuālo paziņojumu adresātu saraksts 



Aldis Soikāns 
Aija Šeicāne 
Normunds Kurbako 
Saulcerīte Deptuā 
Dace Cīrule 
Zane Sarmīte Bitmete 
Daunuvīte Markelova 
Jānis Andersons 
Ieva Ansone 
Ivars Bērzups 
Andrejs Liepa 
Ainārs Rosnis 
Tatjana Andrejeva 
Andrejs Rubenis-Lukjanovs 
Vaira Kārkliņa 
Sandra Zariņa 
Māris Graudiņš 
Maija Rugevica 
Māra Eglīte 
Jānis Bazēvičs 
Edgars Uldriks 
Silvija Igaune-Blumberga 
Ingrīda Eveliete 
Rauls Veide 
Ēriks Dzenītis 
Jānis Dzenītis 
Jeļena Uldrika 
Valentīna Pinkāne 
Irina Kujala 
Irina Sokoļenko 
Dāvis Gersons 
Juris Gersons 
Andrejs Laškovs 
Vizma Žagata 
Sarmīte Eglīte 
Ausma Eglīte 
Aleksandrs Petenko 
Kristīne Zonne 
SIA "Miera auto" Rīga, Krasta iela 54 
LR Finanšu ministrija SMILŠU IELĀ 1, RIGA, LV-1919 
SIA "Dinara Investments" Rīga, Aleksandra Čaka iela 143-9 
SIA "Čuguna projekts" Rīga, Alfrēda Kalniņa iela 4-20 
LR Satiksmes ministrija Gogoļa 3,LV-1743 , Rīga 
SIA "ZINGA HOLDINGS" Mūkusalas iela 73, Rīga, LV – 1004 
SIA "SALIX ALBA" Turlavas 5, Rīga, LV-1029 
Rīgas dome Rātslaukums 1, Rīga LV–1539 
AANDS THREE SIA Rīga, Rūsiņa iela 1, LV-1003 
 



 
3. pielikums 

  

 
Individuālā paziņojuma kopija



 

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment   
Skolas iela 10-8, Rīga LV-1010, Latvija 
Tel: +371 67242 411; fax: +371 67242 466;  
e-mail: elle@environment.lv 
www.environment.lv 

 
 
Rīga, 2011. gada 14. marts 
 
 
Par valsts a/s „Latvijas Dzelzceļš” plānotās jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa 
līnijas būvniecības Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu 
 
 
Vēlamies Jūs informēt, ka, atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrai, SIA 
„Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”  ir sagatavojusi un nodod sabiedriskai 
apspriešanai Jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecības Rīgas pilsētas 
Zemgales priekšpilsētā (dzelzceļa savienojums ar starptautisko lidostu „Rīga”) 
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. 
 
Paredzētās darbības sabiedriskā apspriešana notiks no š.g. 15. marta līdz 16. aprīlim. 
Uzaicinām Jūs piedalīties ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmē, kas notiks 2011. gada 31. martā plkst. 18.00 Rīgas 
Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā. 
 
Ar IVN ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties    

• SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” mājas lapā 
www.environment.lv sadaļā Aktualitātes,  

• Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā darba laikā; 
• Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kungu iela 7/9, Rīgā darba 

laikā. 
 
Rakstiskus priekšlikumus par IVN ziņojumu var iesniegt valsts a/s „Latvijas 
Dzelzceļš”, sūtot uz adresi Gogoļa iela 3, Rīga LV-1547,  un Vides pārraudzības 
valsts birojā, sūtot uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, līdz 2011. gada 14. 
aprīlim.  
 
 
Ar cieņu, 
 
 
E. Brante 
Projektu vadītāja 

http://www.environment.lv/�
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Ietekmes uz vidi novērtējums 
jaunas publiskas lietošanas 

dzelzceļa līnijas būvniecībai Rīgas 
pilsētas Zemgales priekšpilsētā
IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana

Rīga, 2011. gada 31. marts

IVN procedūra

• IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana ilgst 30 
dienas līdz 15. aprīlim

• Pēc sabiedriskās apspriešanas tiks sagatavots 
pārskats par sabiedrisko apspriešanu un 
nepieciešamības gadījumā papildināts IVN
ziņojums

• IVN ziņojums tiks iesniegts VPVB
• VPVB sagatavos atzinumu 60 dienu laikā
• Pašvaldību akcepts paredzētajai darbībai

IVN ziņojuma saturs

• Normatīvo aktu prasību analīze
• Esošās situācijas un dzelzceļa līnijas raksturojums
• Vides stāvokļa novērtējums
• Iespējamā ietekme būvniecības un ekspluatācijas 

laikā
• Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas apkopojums 

un izvērtējums
• Pasākumi ietekmju samazināšanai vai novēršanai
• Alternatīvu salīdzinājums un izvērtējums
• Monitoringa nepieciešamības izvērtējums

Plānotā darbība - 1

• Paredzētā darbība ir jaunas publiskās 
lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecība no 
esošās dzelzceļa līnijas Rīga-Tukums līdz 
starptautiskās lidostas „Rīga” teritorijai
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Plānotā darbība - 2

• Dzelzceļa līniju paredzēts izbūvēt virszemes 
līmenī

• Autoceļa A10 Rīga- Ventspils šķērsošanai 
paredzēts izbūvēt divlīmeņu dzelzceļa pārvadu 
pār autoceļu

Plānotā darbība - 3

• Tika vērtētas 2 alternatīvas – elektrificēta un 
neelektrificēta dzelzceļa līnija

• Paredzētais pasažieru pārvadājumu apjoms ir 
vidēji 5 vilcienu pāri stundā vai 72 vilcienu pāri 
diennaktī Rīgas virzienā un 18 Jūrmalas 
virzienā

• Plānotā dzelzceļa līnijas trase atrodas Rīgas 
attīstības plānā noteiktajās sarkanajās līnijās

Ietekme uz vidi – gaisa kvalitātes 
izmaiņas

• Piesārņojošo vielu emisijas rada dīzeļvilcienu 
izmantošana

• Tika novērtētas slāpekļa dioksīda, oglekļa 
oksīda, daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 emisijas

• Nevienai no piesārņojošām vielām netiek 
pārsniegti gaisa kvalitātes robežlielumi

Ietekme uz vidi – trokšņa līmeņa un 
vibrācijas izmaiņas

• Esošā situācija – novērojami trokšņa robežlielumu 
pārsniegumi

• Vilcienu kustība pa jauno līniju nedrīkst radīt 
trokšņa robežlielumu pārsniegumus

• Plānoti trokšņa un vibrācijas samazināšanas 
pasākumi:
– troksni slāpējošie ekrāni
– vilcieni aprīkoti ar disku vai kompozītmateriālu 

bremzēm
– sliežu ceļi aprīkoti ar palikņiem skaņas slāpēšanai

Esošā 
trokšņa 

robežlieluma
Ldiena

pārsniegumi

Dzelzceļa 
kustības radītais 
trokšņa līmenis 

trokšņa 
rādītājam Ldiena

pēc prettrokšņa 
pasākumu 

realizēšanas
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Ietekme uz vidi – hidroloģiskais režīms 
un drenāžas apstākļi

• Paredzētā darbība tiks īstenota tikai pēc 
meliorācijas sistēmas izbūves un esošās 
renovācijas

• Būvprojekta izstrādes laikā tiks paredzēta 
– tuvākās individuālās apbūves virszemes noteces 

saglabāšana, 

– grāvju profilu atjaunošana, 
– caurteku izbūve

Ietekme uz vidi – dabas vērtības

• Īpaši aizsargājamā dabas teritorijas dabas 
parks „Beberbeķi” netiks ietekmēts

• Dzelzceļa līnijas izbūve ietekmēs šķērsojamās 
parkveida pļavas tās izbraukājot un 
fragmentējot, kā arī izcērtot daļu koku

• Papildus tiks  fragmentēts Mūkupurva masīvs, 
nošķeļot tā austrumu malu

Kopsavilkums

• Nav konstatēti izslēdzoši kritēriji
• Būvniecības posmā:

– ietekmi radīs būvniecības darbu veikšana
– salīdzinoši būtiskākā ietekme sagaidāma uz dabas vērtībām
– pozitīva ietekme – apkārtnes sakārtošana

• Ekspluatācijas posmā:
– trokšņu emisija
– vibrāciju rašanās
– hidroloģisko apstākļu izmaiņas
– ainavas izmaiņas




