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Rīgā 
 
Datums skatāms laika zīmogā   Nr.3-01/621 

Raimondam ěebedevam 
 

xxxx@xxxx.xx  
 
Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs) apliecina, ka ir saĦēmis Jūsu iesniegumu, kas 
iesniegts Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceĜa infrastruktūras līnijas „Rail 
Baltica 2” (turpmāk Paredzētā Darbība) ietekmes uz vidi novērtējuma, ko ierosinājusi LR 
Satiksmes ministrija (turpmāk Ierosinātāja), sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros. 

Birojs pateicas Jums par līdzdalību ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā (turpmāk 
Novērtējuma Procedūra).  

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros Birojs ir saĦēmis lielu skaitu iedzīvotāju 
iesniegumu, tai skaitā iesniegumus, kur izteikti iebildumi par Ierosinātājas piedāvātajām 
Paredzētās Darbības trasēm, izteikti priekšlikumi mainīt trases, uzdota virkne gan tehniskas 
dabas jautājumu par Paredzētās Darbības realizāciju, dzelzceĜa infrastruktūras būvniecības un  
ekspluatācijas radītajām ietekmēm uz vidi un īpašumu, gan konkrēti jautājumi par kompensāciju 
kārtību u.c. Izvērtējot iesniegumus, Birojs secina, ka liela daĜa uzdoto jautājumu un tajos ietverto 
lūgumu ir Paredzētās Darbības Ierosinātājas pārziĦā, jo Birojam attiecībā uz publisko un privāto 
personu daudzveidīgo paredzēto darbību pārraudzību ir likumā “Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” (turpmāk Novērtējuma likums) noteiktas specifiskas funkcijas tikai Novērtējuma 
Procedūras jomā. Tai pat laikā virkne jautājumu nepārprotami sasaucas arī ar ietekmju 
vērtējumu, jo uzsāktās procedūras priekšmets ir tieši Ierosinātājas Paredzētā Darbība. Līdz ar to, 
Birojs sniedz Jums informāciju un skaidrojumus tik tālu, cik tas iespējams, vadoties no Biroja 
kompetences. Vienlaikus apliecinām, ka Jūsu iesnieguma kopija atbildes sniegšanai vai 
priekšlikumu un iebildumu izvērtēšanai tiek nosūtīta arī Satiksmes ministrijai kā darbības 
Ierosinātājai. 
 
ĥemot vērā Jūsu iesniegumu, kā arī Paredzētās Darbības sākotnējās sabiedriskās apspriešanas 
laikā paustos citu iedzīvotāju viedokĜus un uzdotos jautājumus, savas kompetences ietvaros 
skaidrojam: 

1. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2011/92/ES Par dažu privātu un 
publisku projektu ietekmes uz un vidi novērtējumu un Novērtējuma likuma principiem, pirms 
tiek dota piekrišana tādu projektu īstenošanai, kam ir vai var būt būtiska ietekme uz vidi, ir 
jānodrošina, ka tiek veikts šādu darbību ietekmes uz vidi novērtējums. Novērtējuma 
Procedūra ir veicama Novērtējuma likumā noteiktajā kārtībā, lai novērtētu šādu darbību 
iespējamas īstenošanas izraisītas tiešas vai netiešas pārmaiĦas vidē, kuras ietekmē vai var 
ietekmēt cilvēku, viĦa veselību un drošību, kā arī bioloăisko daudzveidību, augsni, gaisu, 
ūdeni, klimatu, ainavu, materiālās vērtības, tostarp īpašumus, kultūras un dabas mantojumu 
un visu minēto jomu mijiedarbību. Novērtējuma Procedūras uzdevums ir novērtēt – kādas 
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būtu ietekmes no iespējamās darbības, ja tā tiktu īstenota, izstrādāt priekšlikumus 
nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai, kur tas iespējams, vai aizliegt 
paredzētās darbības uzsākšanu normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpumu gadījumos.  

2. Paredzētās Darbības Novērtējuma Procedūra ir tikai nupat uzsākusies. Daudzi jautājumi, tai 
skaitā precīza informācija par Paredzēto Darbību, konkrētiem skartajiem īpašumiem un 
skarto teritoriju platību, sagaidāmo ietekmi uz vidi u.c. šajā stadijā vēl nav zināmi – tieši 
minēto jautājumu noskaidrošanai ir uzsākta un tiks veikta Novērtējuma Procedūra. 
Novērtējuma Procedūras mērėis ir pēc iespējas agrākā ieceres plānošanas un projektēšanas 
stadijā uzsākt šādas darbības iespējamās ietekmes novērtējumu, izpētot arī tādas 
pieĦemamas un saprātīgi iespējamas alternatīvas, kas atbilst konkrētajam projektam un tā 
specifiskajām īpašībām, piemēram, saistībā ar projekta izstrādi, tehnoloăiju, atrašanās vietu, 
apjomu vai mērogu. Novērtējuma Procedūras ietvaros jāveic alternatīvu salīdzinājumu, 
pamatojot galvenos iemeslus kādu konkrētu risinājumu vai to variantu izvēlei, Ħemot vērā to 
ietekmi. Pamatojoties uz Novērtējuma Procedūras rezultātiem, galējā lēmuma pieĦēmējs var 
izdarīt pamatotus apsvērumus, pieĦemot vai noraidot kādu no projekta risinājumiem vai 
ieceri kopumā. Novērtējuma Procedūras sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mērėis 
savukārt ir informēt sabiedrību par Novērtējuma Procedūras uzsākšanu, aicinot izteikt 
viedokli un sekot līdzi tālākam procesam. Sabiedrība tiek aicināta norādīt, ko viĦasprāt 
novērtēšanas procesā nepieciešams izpētīt, sniegt priekšlikumus arī Paredzētajai Darbībai. 

3. Vienlaikus Ħemot vērā Jūsu iesniegumu, atkārtoti apliecinām, ka visi iesniegumi tiek 
pārsūtīti Ierosinātājai, kurai tie jāizvērtē, lemjot par tālāku Novērtējuma Procedūras gaitu.  

4. Birojs vienlaikus informē, ka šobrīd noris darbs pie visu saĦemto viedokĜu, ierosinājumu un 
priekšlikumu izvērtēšanas un apkopošanas, kas nepieciešams, lai Birojs sagatavotu ietekmes 
uz vidi novērtējuma programmu (turpmāk Programma). Atbilstoši Novērtējuma likuma un 
Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās 
darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” nosacījumiem Programma ietvers 
vides aizsardzības prasības un noteikumus, kā arī ietekmes novērtējuma turpmākai veikšanai 
nepieciešamo pētījumu un organizatorisko pasākumu kopumu. Birojs Programmā 
nepārprotami noteiks, ka ir jāizvērtē un jāsalīdzina alternatīvas, tai skaitā risinājumi attiecībā 
uz tās vietu vai izmantojamo tehnoloăiju veidiem, vērtējumā ietverot arī atteikšanos no 
Paredzētās Darbības vai kādiem tās risinājumiem (Novērtējuma likuma 17.panta (3)daĜas 
1)punkts). 

5. Pamatojoties uz Programmu un normatīvo aktu prasībām, Paredzētās Darbības Ierosinātājai 
būs jāsagatavo ietekmes uz vidi novērtējuma ziĦojums, jāizvērtē arī sabiedrību interesējošie 
jautājumi, ar vērtējumu sniedzot uz tiem atbildes.   
 

Informācija par projekta gaitu saistībā ar Novērtējuma Procedūru pieejama tīmekĜa vietnē 
www.vpvb.gov.lv, kā arī informācija par projekta aktualitātēm pieejama LR Satiksmes 
ministrijas tīmekĜa vietnē www.sam.gov.lv un pilnsabiedrības “RB Latvija” tīmekĜa 
vietnē www.railbaltica.info. Aicinām arī turpmāk sekot līdzi un iesaistīties Novērtējuma 
Procedūrā.  

 
Direktors    (paraksts*)      A.Lukšēvics 
 
* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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