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12.pielikums 

LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS  

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLU APKOPOJUMS 

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 2014.gada 29.septembra 

līdz 30.oktobrim. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, IVN Ziņojuma 1.redakcija tika iesniegta 41 pašvaldībā, 

kuras šķērso elektrificējamās dzelzceļa līnijas un bija materiāli bija pieejami:  

1. Aizkraukles novada dome, Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle; 

2. Babītes novada Babītes bibliotēkā Babītes ciema „Strazdi”; 

3. Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava; 

4. Daugavpils novada dome, Attīstības nodaļa, Rīgas iela 2, Daugavpils; 

5. Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils; 

6. Dobeles novada Jaunbērzes pagasta pārvalde, Ceriņu iela 2, Jaunbērzes pagasts; 

7. Engures novada dome, „Pagastmāja", Smārde; 

8. Iecavas novada dome, Skolas iela 4, Iecava; 

9. Ikšķiles novada dome, 1.stāva vestibils, Peldu iela 2, Ikšķile; 

10. Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Daudzeva;  

11. Jēkabpils pilsētas dome, Vienas pieturas aģentūra, Brīvības iela 120, Jēkabpils; 

12. Jelgavas novada dome, Pasta iela 37, Jelgava; 

13. Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava; 

14. Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala; 

15. Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava; 

16. Kokneses novada dome, 2.stāvs, 3.kabinets, Melioratoru iela 1, Koknese; 

17. Krustpils novada dome Rīgas iela 150a, Jēkabpils: 

18. Ķeguma novada Būvvalde, Lāčplēša iela 1, Ķegums; 

19. Lielvārdes novada Būvvalde, Raiņa iela 11A, Lielvārde; 

20. Limbažu novada Skultes pagasta pārvalde, „Mandegas”, Skultes pagasts; 

21. Līvānu novada dome, 3. stāvs, Rīgas iela 77, Līvāni; 

22. Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe; 

23. Olaines novada dome, Zemgales iela 33, Olaine; 

24. Ogres novada pašvaldība, sekretariāts 202.kab., Brīvības iela 33, Ogre 

25. Ozolnieku novada dome, Stadiona iela 10, Ozolnieki; 

26. Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas; 

27. Rēzeknes novada dome, 3.stāvs, 27.kabinets, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne; 

28. Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne; 

29. VAS „Latvijas dzelzceļš” vestibils, Gogoļa iela 3, Rīga; 

30. Salas novada dome, Susējas iela 9, Sala; 

31. Salaspils novada dome, Apmeklētāju apkalpošanas centrs, Līvzemes iela 8, Salaspils; 

32. Saulkrastu novada dome, Raiņa iela 8, Saulkrasti; 

33. Skrīveru novada dome, Daugavas iela 59, Skrīveri; 

34. Stopiņu novada dome, Institūta iela 1A, Ulbroka; 

35. Talsu novada Stendes pilsētas pārvalde, Dumpīšu iela 3, Stende; 

36. Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums; 

37. Varakļānu novada pašvaldības Attīstības nodaļa, Rīgas iela 13, Varakļāni; 

38. Vecumnieku novada dome, Rīgas iela 29, Vecumnieki; 

39. Ventspils novada dome, Skolas iela 4, Ventspils; 

40. Ventspils pilsētas centrālajā Bibliotēkā, Akmens iela 2,  Ventspils; 

41. Viļānu novada dome, Kultūras laukums 1a, Viļāni 

IVN Ziņojums iesniegts arī Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām valsts institūcijām: 
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 Dabas aizsardzības pārvaldei; 

 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei; 

 Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajai vides pārvaldei; 

 Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei; 

 Valsts vides dienesta Madonas reģionālajai vides pārvaldei; 

 Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajai vides pārvaldei. 

Paziņojums par paredzētās darbības sabiedrisko apspriešanu tika publicēts 16 reģionālajos laikrakstos: 

1. Auseklis; 

2. Bauskas Dzīve 

3. Brīvā Daugava 

4. Diena 

5. Jūrmalas Vārds 

6. Latgales Laiks 

7. Ogres Vēstis Visiem 

8. Rīgas Apriņķa Avīze 

9. Rēzeknes Vēstis 

10. Staburags 

11. Talsu Vēstis 

12. Tukuma Ziņas 

13. Ventas Balss 

14. Vietējā Latgales Avīze 

15. Zemgale 

16. Zemgales ziņas 

Paziņojums internetā bija pieejams darbības ierosinātāja VAS Latvijas Dzelzceļš, Vides pārraudzības valsts biroja 

un visu šķērsoto pašvaldību interneta mājas lapās, pašvaldībās drukātā veidā arī izvietots iedzīvotājiem 

pieejamās vietās.  

 
Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija” 

IVN Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu 
 
Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemērošanu” Un atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada  19.decembrī 
izsniegtajai  Programmai Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas  ietekmes uz vidi 
novērtējumam” ir izstrādāts Ziņojums un tiek uzsākta tā sabiedriskā apspriešana.  
Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš”. Reģistrācijas Nr. 40003032065. 
juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, tālr. 6723 4088. IVN Ziņojuma izstrādātājs SIA „Projekts 3i”. 
Paredzētā darbība: Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās 
darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot (25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa 
līnijās: Ventspils – Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka – 
Tukums II; Krustpils – Daugavpils pasažieru; Krustpils – Rēzekne II; Rīga- Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – 
Daugavpils. 
Paredzētās darbības ietvaros plānots rekonstruēt esošo vai izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar 
spriegumu 1x25kV vai 2x25kV, kā arī uzbūvēt LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas 
(VJA). Darbību paredzēts veikt tikai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā. 
Tiek izvērtēti divi alternatīvi tehnoloģiskie risinājumi: 
1.alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 1x25kV 17 VJA 
2.alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 2x25kV 11 VJA 
Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2014.gada 29. septembra līdz 
2014.gada 30.oktobrim VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi. 
 
Informatīvie materiāli pēc 29.septembra darba laikā būs pieejami: 

http://www.ldz.lv/
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1. Aizkraukles novada dome, Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle; 
2. Babītes novada Babītes bibliotēkā Babītes ciema „Strazdi”; 
3. Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava; 
4. Daugavpils novada dome, Attīstības nodaļa, Rīgas iela 2, Daugavpils; 
5. Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils; 
6. Dobeles novada Jaunbērzes pagasta pārvalde, Ceriņu iela 2, Jaunbērzes pagasts; 
7. Engures novada dome, „Pagastmāja", Smārde; 
8. Iecavas novada dome, Skolas iela 4, Iecava; 
9. Ikšķiles novada dome, 1.stāva vestibils, Peldu iela 2, Ikšķile; 
10. Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Daudzeva;  
11. Jēkabpils pilsētas dome, Vienas pieturas aģentūra, Brīvības iela 120, Jēkabpils; 
12. Jelgavas novada dome, Pasta iela 37, Jelgava; 
13. Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava; 
14. Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala; 
15. Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava; 
16. Kokneses novada dome, 2.stāvs, 3.kabinets, Melioratoru iela 1, Koknese; 
17. Krustpils novada dome Rīgas iela 150a, Jēkabpils: 
18. Ķeguma novada Būvvalde, Lāčplēša iela 1, Ķegums; 
19. Lielvārdes novada Būvvalde, Raiņa iela 11A, Lielvārde; 
20. Limbažu novada Skultes pagasta pārvalde, „Mandegas”, Skultes pagasts; 
21. Līvānu novada dome, 3. stāvs, Rīgas iela 77, Līvāni; 
22. Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe; 
23. Olaines novada dome, Zemgales iela 33, Olaine; 
24. Ogres novada pašvaldība, sekretariāts 202.kab., Brīvības iela 33, Ogre 
25. Ozolnieku novada dome, Stadiona iela 10, Ozolnieki; 
26. Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas; 
27. Rēzeknes novada dome, 3.stāvs, 27.kabinets, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne; 
28. Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne; 
29. VAS „Latvijas dzelzceļš” vestibils, Gogoļa iela 3, Rīga; 
30. Salas novada dome, Susējas iela 9, Sala; 
31. Salaspils novada dome, Apmeklētāju apkalpošanas centrs, Līvzemes iela 8, Salaspils; 
32. Saulkrastu novada dome, Raiņa iela 8, Saulkrasti; 
33. Skrīveru novada dome, Daugavas iela 59, Skrīveri; 
34. Stopiņu novada dome, Institūta iela 1A, Ulbroka; 
35. Talsu novada Stendes pilsētas pārvalde, Dumpīšu iela 3, Stende; 
36. Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums; 
37. Varakļānu novada pašvaldības Attīstības nodaļa, Rīgas iela 13, Varakļāni; 
38. Vecumnieku novada dome, Rīgas iela 29, Vecumnieki; 
39. Ventspils novada dome, Skolas iela 4, Ventspils; 
40. Ventspils pilsētas centrālajā Bibliotēkā, Akmens iela 2,  Ventspils; 
41. Viļānu novada dome, Kultūras laukums 1a, Viļāni; 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt Projekta vadītājai Rutai Sīlei VAS "Latvijas 
dzelzceļš", Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, E-pasts:  ruta.sile@ldz.lv. Vai Vides pārraudzības valsts birojam 
(Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr. 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2014.gada 30.oktobrim 
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:  

 Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils: 13. oktobrī plkst. 13:00; 

 Engures novada dome, „Pagastmāja”, Smārde: 6.oktobrī plkst. 13:00; 

 Iecavas kultūras nams, Rīgas iela 18, Iecava: 8.oktobrī plkst. 12:00; 

 Jēkabpils pilsētas dome, sēžu zāle, Brīvības iela 120, Jēkabpils: 10.oktobrī plkst. 14:30; 

 Jelgavas novada domē. Pasta iela 37, Jelgava: 6.oktobrī plkst. 17:00; 

 Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala, 15.oktobrī, plkst.16:00; 

 Kokneses novada dome, sēžu zāle, Melioratoru iela 1, Koknese: 10.oktobrī plkst. 12:00; 

 Lielvārdes novada pašvaldība, Raiņa iela 11A, Lielvārde, 9.oktobrī, plkst. 14:00; 

 Mārupes kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupe: 11.oktobrī, plkst. 11:00; 

 Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre: 9.oktobrī plkst. 12:00, 

 Rēzeknes novada dome, Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne: 13. oktobrī plkst. 16:00; 

 VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa iela 3, Rīga: 20. oktobrī plkst. 11:00, 

 Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils: 8.oktobrī plkst. 14:00; 

mailto:vpvb@vpvb.gov.lv


4 
 

 Skrīveru novada dome, Daugavas iela 59, Skrīveri: 9.oktobrī plkst. 18:00; 

 Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums: 6.oktobrī  plkst. 14:30; 

 Ventspils pilsētas centrālajā Bibliotēkā, Akmens iela 2, Ventspils: 7.oktobrī plkst. 15:00; 
  
VAS Latvijas dzelzceļš pilnvarotās personas kontakttālrunis: +371 29545377  
 
Publikāciju saraksts 

Nr.p.k. Laikraksts Datums 

1.  Auseklis 24.09.2014. 

2.  Talsu Vēstis 24.09.2014. 

3.  Staburags  25.09.2014. 

4.  Zemgales Ziņas 25.09.2014. 

5.  Zemgale 25.09.2014. 

6.  Jūrmalas Vārds 25.09.2014. 

7.  Neatkarīgās Tukuma Ziņas 25.09.2014. 

8.  Diena  26.09.2014. 

9.  Rīgas Apriņķa avīze  26.09.2014. 

10.  Ventas Balss 26.09.2014. 

11.  Latgales Laiks 26.09.2014. 

12.  Rēzeknes Vēstis 26.09.2014. 

13.  Bauskas Dzīve 26.09.2014. 

14.  Vietējā Latgales Avīze 26.09.2014. 

15.  Ogres Vēstis Visiem 26.09.2014. 

16.  Brīvā Daugava 26.09.2014. 

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums, kā arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli ir pieejami VAS 

Latvijas Dzelzceļš Interneta mājas lapā, sadaļā „Jaunumi”. 

Ar katru no pašvaldībām tika izvērtēta sabiedriskās apspriešanas sanāksmes nepieciešamība un lietderība, kā 

arī tas, lai iedzīvotājiem tās būtu pieejamas. Kopā tika organizētas 16 sabiedriskās apspriešanas sanāksmes: 

 Engures novads, Smārde, Pagastmāja 

 Tukuma novads Tukums, dome Talsu iela 4 

 Jelgavas pilsēta un Jelgavas novads, Jelgava novada dome Pasta iela 37 

 Ventspils pilsēta un Ventspils novads, Ventspils centrālajā bibliotēkā, Akmens iela 2 

 Iecavas novads, Iecava, Kultūras nams , Rīgas iela 18 

 Salaspils novads, Salaspils, domē, Līvzemes iela 8 

 Ogres novads, Ogre, Domē Brīvības iela 33 

 Lielvārdes novads Lielvārde, Domē, Raiņa iela 11A 

 Skrīveru novads Skrīveri, Domē, Daugavas iela 59 

 Kokneses novads Koknese, Domē, Melioratoru iela 1 

 Krustpils novads, Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils pilsētas domē, Brīvības 120 

 Mārupes novads Mārupe, Tautas nams Daugavas iela 29 

 Daugavpils novads, Daugavpils pilsēta, Daugavpils novada domē Rīgas iela 2 

 Rēzeknes novads, Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes novada dome Atbrīvošanas aleja 95A 

 Jūrmalas pilsēta Jūrmala Jūrmalas novada dome, Jomas iela 1/5 

 Rīgas pilsēta, Rīga LDZ administrācijas ēkā Gogoļa ielā 3 

Iedzīvotāju interese par IVN Ziņojumu un tā sabiedriskās apspriešanas pasākumiem bija minimāla. Sabiedriskās 

apspriešanas laikā nav saņemts neviens iedzīvotāju vai NVO iesniegums/atzinums. Tādi nav saņemti arī no 

pašvaldībām.  

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs piedalījās galvenokārt pašvaldību darbinieki. Dalībnieku skaits sanāksmēs 

svārstās no 1 līdz 11 interesentiem, vidēji 4-5 interesenti. 
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Lai gan saskaņā ar 2011.gada 25.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama 

paredzētās darbības ietekme uz vidi” 36. punktā noteikto Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē jāpiedalās 

pašvaldības un VVD reģionālās vides pārvaldes pārstāvjiem, nevienā no sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm 

VVD reģionālās vides pārvaldes pārstāvji nepiedalījās.  

Pašvaldības pārstāvji piedalījās un vadīja visas sanāksmes izņemot sabiedriskās apspriešanas sanāksmi Rīgā. 

Šajā gadījumā pašvaldība arī nebrīdināja darbības ierosinātāju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par to, ka 

tās pārstāvis nepiedalīsies sanāksmē un nevadīs to.  
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SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMJU PROTOKOLI 

VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības: 

LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS 

IETEKMES UZ VIDI ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS  SANĀKSMES PROTOKOLS 

Engures novada domē, Smārde, „Pagastmāja” 

2014.gada 6.oktobrī                                Nr.1 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.13.00 

SANĀKSMI VADA:  Dace Dēliņa – Engures novada domes pārstāve 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Inga Gavena –  SIA „Projekts 3i” projekta vadītāja, Inguna Jekale –  SIA 

„Projekts 3i” valdes priekšsēdētāja un sanāksmes dalībnieki saskaņā ar protokolam pievienoto 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku sarakstu. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Inguna Jekale  

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīstināšana ar „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi Ziņojumu” 

2. Jautājumi, diskusija. 

1.  Inga Gavena iepazīstina klātesošos ar VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās darbības: Latvijas  dzelzceļa 

tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi Ziņojumu: plānotajām darbībām un to ietekmēm, īstenošanas 

termiņiem u.tml. 

2. Jautājumi, diskusija. 

Sanāksmes dalībnieki  interesējas par  teritoriju, kur tiks īstenota plānotā darbība,  par veidu, kā tā 

tiks īstenota,  projekta īstenošanas termiņiem,  sabiedriskās apspriešanas termiņiem, no kurienes tiks 

pievadīta elektrība, par trokšņa līmeņa ietekmi apdzīvotās vietās. 

Tika izteikti ierosinājumi no pašvaldības pārstāvjiem par dzelzceļa stacijas ēkas un tās apkārtnes 

sakārtošanas nepieciešamību. 

I.Gavena atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 

Kopumā sanāksmes dalībnieki izteica atbalstu plānotajam projektam 

SANĀKSME BEIDZAS: plkst.13.30 

 

SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:    I.Jekale 
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VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības: 

LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS 

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS  SANĀKSMES PROTOKOLS 

Tukuma novada domē, Tukums, Talsu iela 4 

2014.gada 6.oktobrī                                Nr.2 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.14.30 

SANĀKSMI VADA:  Māris Rudaus-Rudovskis - Tukuma  novada domes izpilddirektors 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Inga Gavena –  SIA „Projekts 3i” projekta vadītāja, Inguna Jekale –  SIA 

„Projekts 3i” valdes priekšsēdētāja un sanāksmes dalībnieki saskaņā ar protokolam pievienoto 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku sarakstu. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Inguna Jekale  

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīstināšana ar „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi Ziņojumu” 

2. Jautājumi, diskusija. 

1.  Inga Gavena iepazīstina klātesošos ar VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās darbības: Latvijas  dzelzceļa 

tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi Ziņojumu: plānotajām darbībām un to ietekmēm, īstenošanas 

termiņiem u.tml. 

2. Jautājumi, diskusija. 

Sanāksmes dalībnieki  interesējas par  trokšņa līmeni un izmešiem, - to samazinājumu, par plānoto 

Tukuma VJA vietu, projekta īstenošanas termiņiem, par jauniem optisko sakaru kabeļiem dzelzceļa 

zemes nodalījuma joslā. 

Z/s „Goba” (dzelzceļa 82.km) īpašnieks Uldis Pēpulis izteica kritiku par dzelzceļa joslā līdz šim brīdim 

veiktajiem vai neveiktajiem darbiem, kuru sliktā kvalitāte atstāj ietekmi uz viņa īpašumu: 1990-os 

sabojāta drenu sistēma; netiek kopta dzelzceļa nodajījuma josla, kas apdraud lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes invāziju ar latvāņiem (saistīts arī ar maksājumu zaudējumiem par 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi);  uzmērot, dzelzceļa nodalījuma joslu, mainītas zemnieku 

saimniecības robežzīmju -kupicu vietas. 

I.Gavena atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 

Atsevišķus U.Pēpuļa izteiktos jautājumus komentēja M. Rudaus-Rudovska k-gs 

Kopumā sanāksmes dalībnieki izteica atbalstu plānotajam projektam 

SANĀKSME BEIDZAS: plkst.15.20 

 

SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:    I.Jekale 
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VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības: 

LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS 

IETEKMES UZ VIDI ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS  SANĀKSMES PROTOKOLS 

Jelgavas novada domē, Jelgava, Pasta iela 37 

2014.gada 6.oktobrī                                Nr.3 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.17.00 

SANĀKSMI VADA:  Inese Baumane - Jelgavas  novada domes pārstāve 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Inga Gavena –  SIA „Projekts 3i” projekta vadītāja, Inguna Jekale –  SIA 

„Projekts 3i” valdes priekšsēdētāja un sanāksmes dalībnieki saskaņā ar protokolam pievienoto 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku sarakstu. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Inguna Jekale  

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīstināšana ar „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi Ziņojumu” 

2. Jautājumi, diskusija. 

1.  Inga Gavena iepazīstina klātesošos ar VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās darbības: Latvijas  dzelzceļa 

tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi Ziņojumu: plānotajām darbībām un to ietekmēm, īstenošanas 

termiņiem u.tml. 

2. Jautājumi, diskusija. 

Sanāksmes dalībnieki  interesējas par  IVN Ziņojuma sabiediskās apspriešanas termiņu;  kāpēc šādai 

darbībai, kas notiek dzelzceļa zemes nodalījuma joslā, uzlabojot esošo infrastruktūru, vispār 

nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums;  kuras dzelzceļa līnijas tiks elektrificētas; tehniskā 

projekta izstrādes termiņu; projekta realizācijas termiņu Jelgava – Ventspils posmam;   VJA vietu un 

iespējamiem papildus ieguvumiem, tai skaitā par iespēju izmantot pilsētas vajadzībām arī 

nepieciešamās jaudas nodrošināšanai izbūvējamo elektrības pieslēgumu. 

I.Gavena atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 

Kopumā sanāksmes dalībnieki izteica atbalstu plānotajam projektam 

SANĀKSME BEIDZAS: plkst.17.30 

 

SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:    I.Jekale 
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VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības: 

LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS 

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS  SANĀKSMES PROTOKOLS 

Ventspils pilsētas centrālajā bibliotēkā, Ventspils, Akmeņu iela 2 

2014.gada 7.oktobrī                                Nr.4 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.15.00 

SANĀKSMI VADA:  Tatjana Valdmane – Ventspils pilsētas domes pārstāve 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Inga Gavena –  SIA „Projekts 3i” projekta vadītāja, Inguna Jekale –  SIA 

„Projekts 3i” valdes priekšsēdētāja  

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Inguna Jekale  

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīstināšana ar „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi Ziņojumu” 

2. Jautājumi, diskusija. 

1.  Inga Gavena iepazīstina ar VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās darbības: Latvijas  dzelzceļa tīkla 

elektrifikācijas Ietekmes uz vidi Ziņojumu: plānotajām darbībām un to ietekmēm, īstenošanas 

termiņiem u.tml. 

2. Jautājumi, diskusija. 

Ventspils pilsētas domes pārstāve interesējas, kur atradīsies VJA vieta Ventspilī, vai ir viena vieta, 

kādas ir iespējamās alternatīvas paredzētajai dzelzceļa tīkla elektrifikācijas darbībai; kādi projekta 

realizācijas termiņi, - kad Ventspils posms; kādi būs ieguvumi no projekta realizācijas. 

I.Gavena atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 

SANĀKSME BEIDZAS: plkst.15.30 

 

SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:    I.Jekale 
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VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības: 

LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS 

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS  SANĀKSMES PROTOKOLS 

Iecavas kultūras nams, Iecava, Rīgas iela 18 

2014.gada 8.oktobrī                                Nr.5 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.12.00 

SANĀKSMI VADA:  Aivars Mačeks – Iecavas novada domes pārstāvis 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Inga Gavena –  SIA „Projekts 3i” projekta vadītāja, Inguna Jekale –  SIA 

„Projekts 3i” valdes priekšsēdētāja un sanāksmes dalībnieki saskaņā ar protokolam pievienoto 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku sarakstu. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Inguna Jekale  

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīstināšana ar „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma 

Ziņojumu” 

2. Jautājumi, diskusija. 

1.  Inga Gavena iepazīstina klātesošos ar VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās darbības: Latvijas  dzelzceļa 

tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu: plānotajām darbībām un to ietekmēm, 

īstenošanas termiņiem u.tml. 

2. Jautājumi, diskusija. 

Sanāksmes dalībnieki  interesējas, vai  plānoto RAIL Baltic ietekmēs šis projekts, kad tiks īstenota 

paredzētā dzelzceļa elektrifikācija Iecavas posmā, vai Iecavas novadā būs VJA, vai tiks elektrificēti arī 

visi dzelzceļa atzari, vai perspektīvā šie dzelzceļa infrastruktūras uzlabojumi ļautu attīstīt arī pasažieru 

pārvadājumus. 

Tika izteikts viedoklis, ka lielās bāzes – šķirotavas no Rīgas vajag pārcelt uz Rēzekni un Daugavpili, kā 

arī bažas, vai ieguldījums dzelzceļa elektrifikācijā nebūs bezjēdzīgs, ja Krievija „aiztaisīs ciet robežu”. 

I.Gavena atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 

Biedrības „Mēs Iecavai”pārstāvis Imants Sūna biedrības vārdā izteica atbalstu šim dzelzceļa 

elektrifikācijas projektam. 

SANĀKSME BEIDZAS: plkst.12.30 

 

SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:    I.Jekale 
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VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības: 

LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS 

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS  SANĀKSMES PROTOKOLS 

Salaspils novada domē, Salaspils, Līvzemes iela 8 

2014.gada 8.oktobrī                                Nr.6 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.14.00 

SANĀKSMI VADA:  Rudīte Ķikuste - Salaspils novada domes pārstāve 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Inga Gavena –  SIA „Projekts 3i” projekta vadītāja, Inguna Jekale –  SIA 

„Projekts 3i” valdes priekšsēdētāja  

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Inguna Jekale  

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīstināšana ar „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma 

Ziņojumu” 

2. Jautājumi, diskusija. 

1.  Inga Gavena iepazīstina klātesošos ar VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās darbības: Latvijas  dzelzceļa 

tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu: plānotajām darbībām un to ietekmēm, 

īstenošanas termiņiem u.tml. 

2. Jautājumi, diskusija. 

Domes pārstāve interesējas par  projekta realizācijas termiņu Rīga – Krustpils posmam, būvniecības 

laikā veiktajiem pasākumiem, īpaši, kā notiks darbi uz esošās dzelzceļa pārbrauktuves, kur jau šobrīd 

autotransportam jāpavada ilgs laiks tās šķērsošanai. 

I.Gavena atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 

Kopumā Salaspils novada dome atbalsta projekta īstenošanu. 

SANĀKSME BEIDZAS: plkst.14.30 

 

SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:    I.Jekale 
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VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības: 

LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS 

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS  SANĀKSMES PROTOKOLS 

Ogres novada pašvaldība, Ogre, Brīvības iela 33 

2014.gada 9.oktobrī                                Nr.7 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.12.00 

SANĀKSMI VADA:  Žanete Avotiņa – Ogres novada domes pārstāve 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Inga Gavena –  SIA „Projekts 3i” projekta vadītāja, Inguna Jekale –  SIA 

„Projekts 3i” valdes priekšsēdētāja un sanāksmes dalībnieki saskaņā ar protokolam pievienoto 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku sarakstu. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Inguna Jekale  

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīstināšana ar „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma 

Ziņojumu” 

2. Jautājumi, diskusija. 

1.  Inga Gavena iepazīstina klātesošos ar VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās darbības: Latvijas  dzelzceļa 

tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu: plānotajām darbībām un to ietekmēm, 

īstenošanas termiņiem u.tml. 

2. Jautājumi, diskusija. 

Klātesošie kopumā atbalstīja dzelzceļa elektrifikācijas projektu, kā tādu, kas atstāj labvēlīgu ietekmi 

uz novada vides stāvokli un iedzīvotāju dzīves apstākļiem. 

SANĀKSME BEIDZAS: plkst.12.20 

 

SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:    I.Jekale 
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VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības: 

LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS 

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS  SANĀKSMES PROTOKOLS 

Lielvārdes novada domē, Lielvārde, Raiņa iela 11A 

2014.gada 9.oktobrī                                Nr.8 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.14.00 

SANĀKSMI VADA:  Benita Šteina - Lielvārdes novada domes pārstāve 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Inga Gavena –  SIA „Projekts 3i” projekta vadītāja, Inguna Jekale –  SIA 

„Projekts 3i” valdes priekšsēdētāja un un sanāksmes dalībnieki saskaņā ar protokolam pievienoto 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku sarakstu. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Inguna Jekale  

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīstināšana ar „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma 

Ziņojumu” 

2. Jautājumi, diskusija. 

1.  Inga Gavena iepazīstina klātesošos ar VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās darbības: Latvijas  dzelzceļa 

tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu: plānotajām darbībām un to ietekmēm, 

īstenošanas termiņiem u.tml. 

2. Jautājumi, diskusija. 

Sanāksmes dalībnieki interesējas par  projekta realizācijas termiņu Rīga – Krustpils posmam, kā arī 

lūdz detalizēt būvniecības laikā veiktos pasākumus satiksmes nodrošināšanai. 

I.Gavena atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 

SANĀKSME BEIDZAS: plkst.14.30 

 

SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:    I.Jekale 
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VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības: 

LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS 

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS  SANĀKSMES PROTOKOLS 

Skrīveru novada domē, Skrīveri, Daugavas iela 59 

2014.gada 9.oktobrī                                Nr.9 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.18.00 

SANĀKSMI VADA:  Inese Sala - Skrīveru novada domes pārstāve 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Inga Gavena –  SIA „Projekts 3i” projekta vadītāja, Inguna Jekale –  SIA 

„Projekts 3i” valdes priekšsēdētāja un un sanāksmes dalībnieki saskaņā ar protokolam pievienoto 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku sarakstu. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Inguna Jekale  

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīstināšana ar „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma 

Ziņojumu” 

2. Jautājumi, diskusija. 

1.  Inga Gavena iepazīstina klātesošos ar VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās darbības: Latvijas  dzelzceļa 

tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu: plānotajām darbībām un to ietekmēm, 

īstenošanas termiņiem, jau īstenoto posmu pie Skrīveriem, alternatīvajiem variantiem u.tml. 

2. Jautājumi, diskusija. 

Sanāksmes dalībnieki interesējas par  projekta realizācijas termiņu Rīga – Krustpils posmam, vai 

paredzētā darbība neskars citus īpašumus, vai elektrificēs posmu no Jelgavas līdz Meitenei, kāpēc nav 

paredzēts elektrificēt dzcelzceļa līniju uz Igauniju, vai elektrificētos dzelzceļa posmos pasažieriem 

biļešu cenas samazināsies. 

I.Gavena atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 

Sanāksmes dalībnieki izteica atbalstu dzelzceļa elektrifikācijai. 

Ģedimins Siliņš arī ierosināja pārskatīt pašreizējo pasažieru vilcienu sarakstu un atjaunot vilcienu, kas 

atiet no Skrīveriem 6.24, kas ir ļoti izdevīgi cilvēkiem, kuri dodas uz darbu. 

SANĀKSME BEIDZAS: plkst.18.30 

 

SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:    I.Jekale 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

  



24 
 

VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības: 

LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS 

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS  SANĀKSMES PROTOKOLS 

Koknese novada domē, Koknese, Melioratoru iela 1 

2014.gada 10.oktobrī                               Nr.10 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.12.00 

SANĀKSMI VADA:  Dainis Vingris - Kokneses novada domes priekšsēdētājs 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Inga Gavena –  SIA „Projekts 3i” projekta vadītāja, Inguna Jekale –  SIA 

„Projekts 3i” valdes priekšsēdētāja un un sanāksmes dalībnieki saskaņā ar protokolam pievienoto 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku sarakstu. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Inguna Jekale  

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīstināšana ar „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma 

Ziņojumu” 

2. Jautājumi, diskusija. 

1.  Inga Gavena iepazīstina klātesošos ar VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās darbības: Latvijas  dzelzceļa 

tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu: plānotajām darbībām un to ietekmēm, 

īstenošanas termiņiem, jau īstenoto posmu pie Skrīveriem, alternatīvajiem variantiem u.tml. 

2. Jautājumi, diskusija. 

Sanāksmes dalībnieki interesējas par  projekta realizācijas termiņu Rīga – Krustpils posmam, kā tiks 

veikti būvniecības darbi? 

Atsevišķa diskusija izraisījās par to, lai darbu izpildes laikā ar būvniecības tehniku  netiktu bojāti ceļi 

un ielas.  

Tika uzdoti jautājumi par to kā paredzētās darbības īstenošana ietekmēs trokšņa, izmešu, 

elektromagnētiskā starojuma līmeņus pēc tās īstenošanas. 

I.Gavena atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 

Sanāksmes dalībnieki izteica atbalstu dzelzceļa elektrifikācijai. 

SANĀKSME BEIDZAS: plkst.14.40 

 

SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:    I.Jekale 
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VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības: 

LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS 

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS  SANĀKSMES PROTOKOLS 

Jēkabpils pilsētas domē, Jēkabpils, Brīvības iela 120 

2014.gada 10.oktobrī                               Nr.11 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.14.30 

SANĀKSMI VADA:  Laura Afanasjeva – Jēkabpils pilsētas domes pārstāve 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Inga Gavena –  SIA „Projekts 3i” projekta vadītāja, Inguna Jekale –  SIA 

„Projekts 3i” valdes priekšsēdētāja un un sanāksmes dalībnieki saskaņā ar protokolam pievienoto 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku sarakstu. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Inguna Jekale  

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīstināšana ar „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma 

Ziņojumu” 

2. Jautājumi, diskusija. 

1.  Inga Gavena iepazīstina klātesošos ar VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās darbības: Latvijas  dzelzceļa 

tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu: plānotajām darbībām un to ietekmēm, 

īstenošanas termiņiem, jau īstenoto posmu pie Skrīveriem, alternatīvajiem variantiem u.tml. 

2. Jautājumi, diskusija. 

Sanāksmes dalībnieki interesējas, kad varētu sākties Jēkabpils dzelzceļa posma īstenošana un cik ilgi 

tā notiks, vai posms, kas ir jau rekonstruēts, vēlreiz tiks pārbūvēts.   

Tika jautāts, vai dzelzceļa elektrifikācija ietekmēs tā kustības ātrumu, bremzēšanas ceļu, biļešu cenas, 

vai virzienos Maskava un Sanktpēterburga kursēs arī elektriskie pasažieru vilcieni.  

Dalībnieki izteica interesi  arī par dzelzceļa aizsargjoslām un dzelzceļa zemes nodalījuma joslām, kā arī 

to apzaļumošanu, īpaši posmos, kas piekļaujas dzīvojamai apbūvei. 

Interesējās kur atradīsies loģistikas centri – depo,  kur atradīsies vilces jaudas apakšstacija Jēkabpilī, 

vai paredzētas jaunas pārbrauktuves un divi sliežu ceļi posmos, kur ir tikai viens sliežu ceļš. 

I.Gavena atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 

Tika izteikts viedoklis, ka nepieciešams atjaunot gājēju ietvi Madonas ielas dzelzceļa pārbrauktuvē. 

Ietve remonta darbu laikā tika nojaukta un pašreiz nav atjaunota. Tas rada bīstamas situācijas šajā 

pārbrauktuvē, kur gājēji spiesti pārvietoties pa autotransporta brauktuvi.  

Izteikta arī kritika par izbūvētajiem jaunajiem peroniem Krustpils dzelzceļa stacijā, uz kuriem jāmēro 

garš ceļš, lai nokļūtu uz vilcienu, - pāreja uz peroniem varēja atrasties pretī stacijas ēkai. 

Sanāksmes dalībnieki izteica atbalstu dzelzceļa elektrifikācijai. 

SANĀKSME BEIDZAS: plkst.15.20 
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SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:    I.Jekale 
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VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības: 

LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJA 

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS  SANĀKSMES PROTOKOLS 

Mārupes kultūras nams, Mārupe, Daugavas iela 29 

2014.gada 11.oktobrī                              Nr.12 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.11.00 

SANĀKSMI VADA:  Mārtiņš Bojārs – IMārupes novada domes pārstāvis 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Inga Gavena –  SIA „Projekts 3i” projekta vadītāja, Gita Vaitaite –  SIA „Projekts 

3i” projekta vadītāja palīgs un sanāksmes dalībnieki saskaņā ar protokolam pievienoto sabiedriskās 

apspriešanas sanāksmes dalībnieku sarakstu. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Gita Vaitaite  

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

3. Iepazīstināšana ar „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma 

Ziņojumu” 

4. Jautājumi, diskusija. 

1.  Inga Gavena iepazīstina klātesošos ar VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās darbības: Latvijas  dzelzceļa 

tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu: plānotajām darbībām un to ietekmēm, 

īstenošanas termiņiem u.tml. 

2. Jautājumi, diskusija. 

Sanāksmes dalībnieki  interesējas: 

 Vai stārķi nebūvēs ligzdas uz jaunajiem stabiem; 

 Vai tiks mainīts pārbrauktuvju darbības režīms (paātrināta to slēgšanas un atvēršanas 

kārtība); 

 Vai dzelzceļam maksājot par elektrību tiek aprēķināta „zaļā” komponente; 

 Projekta īstenošanas termiņi 

I.Gavena atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 

Sanāksmes dalībnieki kopumā atbalstīja projekta īstenošanu, kā uzlabojumu novada vides stāvoklim. 

SANĀKSME BEIDZAS: plkst.11.45 

 

SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:    G.Vaitaite 
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VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības: 

LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS 

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS  SANĀKSMES PROTOKOLS 

Daugavpils novada domē, Daugavpils, Rīgas iela 2 

2014.gada 13.oktobrī                               Nr.13 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.13.00 

SANĀKSMI VADA:  Juris Uljans – Daugavpils novada domes pārstāvis 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Inga Gavena –  SIA „Projekts 3i” projekta vadītāja, Inguna Jekale –  SIA 

„Projekts 3i” valdes priekšsēdētāja un un sanāksmes dalībnieki saskaņā ar protokolam pievienoto 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku sarakstu. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Inguna Jekale  

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīstināšana ar „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma 

Ziņojumu” 

2. Jautājumi, diskusija. 

1.  Inga Gavena iepazīstina klātesošos ar VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās darbības: Latvijas  dzelzceļa 

tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu: plānotajām darbībām un to ietekmēm, 

īstenošanas termiņiem, jau īstenoto posmu pie Skrīveriem, alternatīvajiem variantiem u.tml. 

2. Jautājumi, diskusija. 

Sanāksmes dalībnieki interesējas,  cik tālu būs otrs sliežu ceļš, vai vilcienu ātrums būs lielāks, vai 

palielināsies pasažieru vilcienu skaits, kurā gadā no Daugavpils ar elektrovilcienu varēs braukt 

pasažieri, vai plānots atjaunot pasažieru pārvadājumus no Daugavpils uz Rēzekni, kas agrāk bija. 

Tika jautāts, vai un kā dzelzceļa elektrifikācija ietekmēs Daugavpils depo darbu, - vai darbiniekiem 

vajadzēs pārkvalificēties, vai dzelzceļa elektrifikācija tiks veikta līdz Latvijas robežai, kas notiks ar 

privātajiem sliežu ceļiem, - vai tie arī tiks elektrificēti.  

Dalībnieki izteica bažas, vai nav risks energoresursu pietiekamībai plānotajai dzelzceļa elektrifikācijai. 

I.Gavena atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 

Sanāksmes dalībnieki izteica atbalstu dzelzceļa elektrifikācijai. 

SANĀKSME BEIDZAS: plkst.13.40 

SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:    I.Jekale 
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VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības: 

LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS 

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS  SANĀKSMES PROTOKOLS 

Rēzeknes novada domē, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A 

2014.gada 13.oktobrī                               Nr.14 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.16.00 

SANĀKSMI VADA:  Andris  Koļčs –Rēzeknes novada domes pārstāvis 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Inga Gavena –  SIA „Projekts 3i” projekta vadītāja, Inguna Jekale –  SIA 

„Projekts 3i” valdes priekšsēdētāja un un sanāksmes dalībnieki saskaņā ar protokolam pievienoto 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku sarakstu. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Inguna Jekale  

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīstināšana ar „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma 

Ziņojumu” 

2. Jautājumi, diskusija. 

1.  Inga Gavena iepazīstina klātesošos ar VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās darbības: Latvijas  dzelzceļa 

tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu: plānotajām darbībām un to ietekmēm, 

īstenošanas termiņiem, jau īstenoto posmu pie Skrīveriem, alternatīvajiem variantiem u.tml. 

2. Jautājumi, diskusija. 

Sanāksmes dalībnieki interesējas,  cik  plata ir dzelzceļa zemes nodalījuma josla, cik liels ir 

elektromagnētiskais starojums ārpus dzelzceļa elektrolīnijas, kāda VJA būs Rēzeknē, - daļēji slēgtā vai 

atklātā, kāds būs elektrisko vilcienu ātrums. 

Tika jautāts, kurās tuvākās kaimiņvalstīs jau ir dzelzceļa līnijas ar jaudu 25 kV, vai šāda elektrifikācija 

Latvijā ir ekonomiski izdevīga, ņemot vērā tās nelielo teritoriju, kāds finansējums paredzēts 

elektrifikācijas īstenošanai un cik lielas būs kopējās izmaksas. 

I.Gavena atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 

Sanāksmes dalībnieki izteica atbalstu dzelzceļa elektrifikācijai. 

SANĀKSME BEIDZAS: plkst.16.30 

SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:    I.Jekale 
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VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības: 

LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS 

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS  SANĀKSMES PROTOKOLS 

Jūrmalas pilsētas domē, Jūrmala, Jomas iela 1/5 

2014.gada 15.oktobrī                             Nr.15 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.16.00 

SANĀKSMI VADA:  Ģirts Brambergs – Jūrmalas pilsētas domes pārstāvis 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Inga Gavena –  SIA „Projekts 3i” projekta vadītāja, Inguna Jekale –  SIA 

„Projekts 3i” valdes priekšsēdētāja un un sanāksmes dalībnieki saskaņā ar protokolam pievienoto 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku sarakstu. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Inguna Jekale  

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīstināšana ar „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma 

Ziņojumu” 

2. Jautājumi, diskusija. 

1.  Inga Gavena iepazīstina klātesošos ar VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās darbības: Latvijas  dzelzceļa 

tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu: plānotajām darbībām un to ietekmēm, 

īstenošanas termiņiem, jau īstenoto posmu pie Skrīveriem, alternatīvajiem variantiem u.tml. 

2. Jautājumi, diskusija. 

Sanāksmes dalībnieki interesējas,  vai šis elektrifikācijas projekts saistīts ar Rail Baltic, kādi dzelzceļa 

posmi tiks elektrificēti, vai šīs plānotās darbības neskars īpašniekus, kur atradīsies plānotās VJA, vai 

Jūrmalā būs VJA, no kurienes elektrība tiks pievadīta plānotajai VJA Tukumā, cik daudz AT būs 

Jūrmalas teritorijā. 

Tika jautāts, vai dzelzceļa elektrifikācija ietekmēs Ķemeru Nacionālā parka teritoriju, vai šajā projektā 

tiks rekonstruēts Lielupes krasta nostiprinājums, kas atrodas pie dzelzceļa un ir uz sabrukuma 

robežas.  

Lai mazinātu trokšņa un elektromagnētiskā lauka ietekmi, dalībnieki ieteica veidot apstādījuma joslu 

vai izbūvēt prettrokšņu sienas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā, - vietās, kas tuvināta apbūvei. 

I.Gavena atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 

Sanāksmes dalībnieki izteica atbalstu dzelzceļa elektrifikācijas 2.alternatīvajam variantam 2x25 kV 

eletrotīklu izvūvei. 

SANĀKSME BEIDZAS: plkst.16.40 

SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:    I.Jekale 
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VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības: 

LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS 

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS  SANĀKSMES PROTOKOLS 

VAS „Latvijas dzelzceļš”, Rīga, Gogoļa iela 3 

2014.gada 20.oktobrī                               Nr.16 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.11.00 

SANĀKSMI VADA:  Aija Poča – VAS „Latvijas dzelzceļa” pārstāve, jo Rīgas pašvaldības pārstāvis nav 

ieradies 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Inga Gavena –  SIA „Projekts 3i” projekta vadītāja, Inguna Jekale –  SIA 

„Projekts 3i” valdes priekšsēdētāja un un sanāksmes dalībnieki saskaņā ar protokolam pievienoto 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku sarakstu. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Inguna Jekale  

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīstināšana ar „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma 

Ziņojumu” 

2. Jautājumi, diskusija. 

1.  Inga Gavena iepazīstina klātesošos ar VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās darbības: Latvijas  dzelzceļa 

tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu, kā arī šī dokumenta  sabiedriskās 

apspriešanas procesu, sagatavotajiem materiāliem pašvaldībām, publikācijām laikrakstos, 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm, u.tml. , kā arī sniedza informāciju par normatīvo aktu 

prasībām un turpmākajām darbībām pēc sabiedriskās apspriešanas posma beigām. 

2. Jautājumi, diskusija. 

Sanāksmes dalībnieki interesējas,  cik aktīvi iedzīvotāji iesaistījās sabiedriskās apspriešanas 

sanāksmēs, kas bija galvenie sanāksmju apmeklētāji, vai ir saņemti ierosinājumi un rekomendācijas 

IVN Ziņojuma pilnveidošanai. 

Tika diskutēts par VVD Reģionālo vides pārvalžu neatsaucību un to, ka nevienā no sabiedriskās 

apspriešanas sanāksmēm nepiedalījās pārstāvji no Valsts vides dienesta Reģionālajām vides 

pārvaldēm, lai gan normatīvajos aktos noteikts, ka IVN Ziņojuma apspriešanā to pārstāvjiem 

jāpiedalās.  

Tika jautāts, vai, īstenojot dzelzceļa elektrifikāciju, mainīsies tā aizsargjoslas, kādas ietekmes būs, kā 

tās mainīsies,  vai ir mērījumi, kā mainīsies ietekmes pēc iecerētās darbības īstenošanas.   

Tika apspriesta turpmākā nepieciešamība un lietderība dažāda veida vides  monitoringa pasākumu 

īstenošanai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā un tai piegulošajās teritorijās, lai precizētu pašreizējo 

situāciju un konstatētu īstenoto darbību ietekmju rādītāju izmaiņas. Īpaša uzmanība pievēršama 

trokšņa un elektromagnētiskā starojuma mērījumiem. Tika akcentēta šādu novērojumu un mērījumu 

nepieciešamība, lai iegūtu precīzus datus par esošo vides stāvokli un tā izmaiņām, kas ir būtiski 

turpmāko VAS Latvijas dzelzceļš aktivitāšu plānošanā, kā arī šādi dati izmantojami turpmākajā 

dzelzceļa radītās ietekmes izvērtējuma un komunikācijā ar sabiedrību. 
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Brigita Laime norādīja, ka paredzētās darbības īstenošana atstās galvenokārt pozitīvu ietekmi uz īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām, sugām un biotopiem, jo tiek novērsts gaisa, virszemes ūdeņu un 

grunts piesārņojums ar dīzeļdzinēju radītajiem izmešiem.  

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieki izteica atbalstu dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta 

īstenošanai. 

SANĀKSME BEIDZAS: plkst.11.40 

SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:    I.Jekale 
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Sabiedriskās apspriešanas laikā atzinumi par IVN ziņojumu saņemti tikai no Dabas aizsardzības pārvaldes, VVD 

Ventspils reģionālās vides pārvaldes, VVD Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes un VVD Daugavpils reģionālās 

vides pārvaldes, VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes, VVD Madonas reģionālās vides pārvaldes. 

Saņemto atzinumu apkopojums 

Institūcija Datums Vēstules Nr. Atzinuma būtība Komentāri 

VVD  
Ventspils RVP 

17.10.2014. Nr.  9.5.-19/1884 Sagatavotajā Ziņojumā ir 
nepieciešams veikt 
papildinājumus, lai varētu 
novērtēt arī 
augstsprieguma 
elektrolīniju ierīkošanas 
iespējamo ietekmi uz vidi 
un izstrādātu 
priekšlikumus nelabvēlīgas 
ietekmes novēršanai. 

Ņemts vērā papildinājumi 
veikti sadaļās: 
4.5. Nepieciešamā 
elektroapgāde 
4.15. Nepieciešamo 
elektroenerģijas pievades 
līniju/apakšstaciju iespējamais 
novietojums un raksturojums 
4.16.Papildus nepieciešamās 
zemes platības 
4.18. Teritoriju 
sagatavošana un 
nepieciešamo darbu secība  
4.23. Paredzētās darbības 
realizācijas secība, 
pamatnosacījumi, būvniecības 
norises laiks un plānotie 
termiņi 
4.24. Paredzētās darbības 
veikšanas drošībai nelabvēlīgo 
apstākļu raksturojums un 
piemērotākie risinājumi 
problēmsituāciju risināšanai 
būvdarbu veikšanas un 
ekspluatācijas laikā 
6.3. Elektropiegādes 
līniju/apakšstaciju būvniecības 
un ekspluatācijas iespējamās 
ietekmes uz vidi 
6.4. Plānotie pasākumi 
ietekmju uz vidi mazināšanai, 
ņemot vērā 
būvmateriālu/iekārtu 
transportēšanas un pagaidu 
uzglabāšanas risinājumus un 
konkrēto vietu un risinājumu 
specifiku 
LATVIJAS IEKŠZEMES 
PUTNIEM NOZĪMĪGĀS VIETAS 
6.21. Paredzētās darbības 
ietekmes uz vidi būtiskuma 
izvērtējums, ietverot tiešo, 
netiešo un sekundāro ietekmi, 
paredzētās darbības un citu 
darbību savstarpējo un kopējo 
(kumulatīvo) ietekmi, 
īstermiņa, vidējo un ilglaicīgo 
ietekmi, kā arī pastāvīgo, 
pozitīvo  un  negatīvo  ietekmi 
6.24. Paredzētās darbības 
iespējamo limitējošo faktoru 
analīze, arī aizsargjoslu 
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kontekstā 
Papildus izstrādātas sadaļas 

 APGRŪTINĀJUMI EPL 
AIZSARGJOSLĀS 

 EPL POTENCIĀLIE 
ŪDENSTEČU UN 
ŪDENSTILPJU ŠĶĒRSOJUMI 

 PAAUGSTINĀTI 
ĢEOLOĢISKĀ RISKA 
APGABALI PLĀNOTO EPL 
TRASĒS 

 EPL RADĪTAIS 
ELEKTROMAGNĒTISKAIS 
STAROJUMS 

VVD  
Rēzeknes RVP 

15.10.2014. 1446/112195 Nav iebildumu  

VVD  
Daugavpils RVP 

24.10.2014 2.5-19/2362 1.vērsta uzmanība uz to, 
ka ir stājies spēkā jauns 
Būvniecības likums 

Ņemts vērā, veiktas 
atbilstošas  izmaiņas sadaļā 
PAREDZĒTĀS DARBĪBAS 
ATBILSTĪBA NORMATĪVAJIEM 
AKTIEM, KUROS IETVERTAS 
PRASĪBAS PAREDZĒTAJAI 
DARBĪBAI, TAJĀ SKAITĀ 
SKARTO PAŠVALDĪBU 
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS 
PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

Nepieciešams sniegt 
110kV augstsprieguma 
līniju vērtējumu 

Ņemts vērā,  
skat. Komentārus par VVD 
Ventspils RVP vēstuli 

Dabas 
aizsardzības 
pārvalde 

23.10.2014. 4.9/45/2014-N-E Pārvalde aicina papildināt 
ziņojumu ar sadaļu, kurā 
tiktu izvērtēta putnu 
bojāeja dzelzceļa 
elektrolīnijās 

Ņemts vērā, papildinātas 
sadaļas; 
PUTNIEM NOZĪMĪGĀS VIETAS 
6.4. Plānotie pasākumi 
ietekmju uz vidi mazināšanai, 
ņemot vērā 
būvmateriālu/iekārtu 
transportēšanas un pagaidu 
uzglabāšanas risinājumus un 
konkrēto vietu un risinājumu 
specifiku 
6.13. Iespējamās ietekmes 
novērtējums uz apkārtnes 
bioloģisko daudzveidību un 
īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām (arī Latvijas 
”NATURA 2000” Eiropas 
nozīmes aizsargājamām dabas 
teritorijām), īpaši 
aizsargājamām sugām, īpaši 
aizsargājamiem biotopiem un 
mikroliegumiem 
11. VIDES KVALITĀTES 
NOVĒRTĒŠANAS 
MONITORINGA 
NEPIECIEŠAMĪBA, TĀ 
VEIKŠANAS VIETAS, 
PIEDĀVĀTĀS METODES, 
PARAMETRI UN 
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REGULARITĀTE 

VVD Lielrīgas RVP 29.10.2014. 4.5.-19/740 Ziņojumā būtu detalizētāk 
jāizvērtē nepieciešamais 
elektroenerģijas patēriņš 
un jāapzina reālās iespējas 
iegūt nepieciešamos 
elektroenerģijas resursus, 
lai neapdraudētu projekta 
virzību tā akceptēšanas 
gadījumā 

Izvērtējums jau ir ietverts 
Ziņojuma sadaļā 4.5. 
„Nepieciešamā 
elektroapgāde”, kas ir 
papildināta un precizēta 

   Ziņojumā tiek lietoti 
normatīvie akti, kuri ar 
jaunā Būvniecības likuma 
stāšanos spēkā ir zaudējuši 
spēku, tāpat vēršam 
uzmanību, ka būvvaldes 
kopš -1.10.2014. 
neizsniedz plānošanas un 
arhitektūras uzdevumus, 
bet gan būvatļaujas 

Ņemts vērā, veikti precizējumi 

   Ziņojumā apgalvots, VJA 
būvniecība paredzēta 
teritorijās, kurās netika 
konstatēts piesārņojums 
ar naftas produktiem un 
smagajiem metāliem. VVD 
LRVP vērš uzmanību uz to, 
ka VJA teritorijās netika 
novērtētas visas 
piesārņojošās vielas. 

Nav ņemts vērā VISU 
piesārņojošo vielu noteikšana 
ir nepamatota, nosakot naftas 
produktus vai smagos metālus 
dzelzceļa zemes nodalījuma 
joslā var izdarīt secinājumus 
par iespējamo piesārņojumu 
un ja nepieciešams veikt 
papildus izpēti. 

   Vai atsauces, ka elektriskie 
un magnētiskie lauki 
nepasliktinās iedzīvotāju 
dzīves apstākļus, ir 
attiecināmas vienīgi uz 
elektrificēto dzelzceļa 
līniju ekspluatāciju, vai arī 
uz jaunbūvējamo EPL 
skartajām apdzīvotajām 
vietām. Nepieciešamības 
gadījumā lūdzam eksperta 
ziņojuma papildināšanu 

Ņemts vērā, precizēts teksts 
un papildināts ar sadaļu „EPL 
radītais elektromagnētiskais 
starojums” 

   Ziņojumā ir norādes, ka 
ietekmi samazinošs 
pasākums mikroliegumu 
tuvumā būtu būvniecības 
darbu neveikšana no 
1.aprīļa līdz 30.jūnijam. 
Lūdzam pārskatīt Ziņojumā 
minēto laika posmu, jo tas 
nesakrīt ar ekspertes 
B.Laimes norādīto. 

Ņemts vērā, izlabota tehniskā 
kļūda  

VVD  
Madonas RVP 

30.10.2014. 6.5.-19/1043 Ziņojumā ir lietoti 
normatīvie akti, kuri 
zaudējuši spēku līdz ar 
jaunā Būvniecības likuma 
spēkā stāšanos 

Ņemts vērā 

   Nepieciešama informācijas Ņemts vērā skat. Komentārus 
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papildināšana par 110 kV 
EPL, lai varētu novērtēt to 
izbūves un ekspluatācijas 
iespējamo ietekmi uz vidi 
un cilvēku veselību. 

par VVD Ventspils RVP vēstuli 

 

Sabiedriskās apspriešanas laikā nav saņemti  atzinumi vai priekšlikumi no iedzīvotājiem, NVO un pašvaldībām. 

Kopumā gan pašvaldību gan iedzīvotāju attieksme pret projekta īstenošanu ir labvēlīgi vienaldzīga. Tas tiek 

pamatots ar to, ka paredzētās darbības īstenošana nerada papildus būtiskas neērtības vai aprobežojumus ne 

pašvaldībām, ne arī iedzīvotājiem un kopumā tā īstenošana atstās labvēlīgu ietekmi uz dzīves vidi.  
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2014.gada 24.septembris 
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„Talsu Vēstis”, 2014.gada 23.septembris 
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