Paredzētās darbības “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai”
IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA SĀKOTNĒJĀS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS
SANĀKSMES

PROTOKOLS Nr. 1
Sanāksmes norises laiks: 2015. gada 23. februārī, plkst. 11.00
Sanāksmes norises vieta: kultūras nams “Loja”, Loja, Sējas pagasts, Sējas novads
Sanāksmi atklāj Sējas novada domes vadītājs Guntis Liepiņš un dod vārdu SIA
„Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pārstāvim Valtam Vilnītim.
V. Vilnītis iepazīstina klātesošos ar sākotnējas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes
darba kārtību. SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pārstāve Evija
Brante informē sanāksmes dalībniekus par ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk
tekstā – IVN) procedūru, galvenajiem IVN uzdevumiem, kā arī IVN ziņojuma izstrādes
gaitu. E. Brante norāda, ka pirms nākamās sabiedriskās apspriešanas iedzīvotājiem
netiks izsūtīti individuāli paziņojumi, tādēļ ir jāseko līdzi informācijai interneta
vietnēs un pašvaldībā. E. Brante dod vārdu Satiksmes ministrijas pārstāvjiem.
Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta direktora vietnieks Māris Riekstiņš
informē, ka Satiksmes ministrija ir atbildīga par to infrastruktūru, kāda ir Latvijā, kā
arī par to, lai Latvijā būtu tāda infrastruktūra, kas ir ilgtspējīga. M. Riekstiņš norāda,
ka Latvijā ir jārada lieliska, maksimāli laba infrastruktūra labākai dzīvei, līdz ar to bieži
vien, ja tas atrodas mums blakus, tad ir jāizvērtē kopīgais labums. M. Riekstiņš lūdz
klātesošos izvērtēt tās alternatīvās, par kurām stāstīs gan Satiksmes ministrijas, gan
pilnsabiedrības „RB Latvija” pārstāvji.
Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta projektu vadītājs Kaspars Vingris
iepazīstina klātesošos ar Rail Baltica projektu un tā laika grafiku. K. Vingris dod vārdu
pilnsabiedrības „RB Latvija” telpiskās plānošanas ekspertam Neilam Balgalim.
N. Balgalis informē klātesošos par projekta laika grafiku, plānoto detalizēto tehnisko
izpēti, nepieciešamajiem infrastruktūras objektiem, par esošo alternatīvu izvēli,
izmantojot daudzkritēriju analīzes metodi, iespējamām alternatīvām Sējas novadā,
kā arī par plānoto lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu. N. Balgalis aicina klātesošos
kontaktēties ar pilnsabiedrības „RB Latvija” pārstāvjiem, izmantojot e-pastu un
informatīvo tālruni.
E. Brante informē sanāksmes dalībniekus par iespējamām ietekmēm uz vidi un
sabiedrību, tajā skaitā, trokšņa līmeņa izmaiņām, ietekmi uz ainavām, ietekmi uz
kultūrvēsturiskajām vērtībām, ietekmi uz dabas vērtībām, biotopiem, putniem,
dzīvniekiem, kā arī papildina informāciju par turpmākajiem soļiem IVN procesā.
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Sanāksmes turpinājumā AS "Latvijas Elektriskie tīkli" valdes loceklis Jānis Kirkovalds
un SIA “Eiroprojekts” pārstāvis Valdis Felsbergs informē klātesošos par
elektropārvades tīklu savienojumu „Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla
starpsavienojums” un paredzētās darbības IVN.
V.Vilnītis aicina sanāksmes dalībniekus izteikt savus komentārus un uzdot jautājumus
par paredzētajām darbībām.
Zvērināts advokāts Jānis Junkers, kurš pārstāv nekustamo īpašumu īpašniekus no
Sējas novada, citē Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantu. J. Junkers min, ka
237 novada iedzīvotāji ir vērsušies Sējas novada pašvaldībā un Satiksmes ministrijā ar
vēstuli, jo uzskata, ka Rail Baltica projekts ir pretrunā ar Sējas novada teritorijas
plānojumu, kas ir apstiprināts 2013. gada februārī. J. Junkers norāda, ka Sējas novadā
ir izstrādāti tādi plānošanas dokumenti kā Sējas novada attīstības programma 2012.2018. gadam, Sējas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. gadam, kā arī
Sējas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam, kuros ir noradīts, ka Rail
Baltica trase ir plānota tuvu Ādažu poligona teritorijai. J. Junkers uzskata, ka pašlaik
Sējas novada iedzīvotāji tiek ievesti jaunā, paralēlā realitātē, kas nav eksistējusi kopš
2013. gada februāra un arī pirms tam, kad tika uzsākta teritorijas plānošana Sējas
novadā. J. Junkers min, ka saistībā Natura 2000 teritorijām un Ādažu poligonu kopš
2013. gada nekādas izmaiņas nav notikušas. J. Junkers norāda, ka Sējas novada
teritorijas plānojums ir saskaņots ar virkni valsts institūcijām un to var apstrīdēt
noteiktā termiņā, un pašlaik šis termiņš jau ir beidzies, kā arī neviens ministriju
pārstāvis nav iebildis pret Sējas novada pašvaldību. J. Junkers aicina sanāksmes
dalībniekus būt aktīviem sabiedriskās apspriešanas laikā.
J. Junkers jautā, kas ir mainījies kopš Sējas novada teritorijas plānojuma izstrādes,
kādēļ Rail Baltica trase vairs nevar šķērsot Natura 2000 teritorijas, kā tas bija iecerēts
sākotnēji, kā arī lūdz norādīt kartē, kur Rail Baltica trase šķērsos Ādažu poligonu. N.
Balgalis min, ka pilnsabiedrība „ RB Latvija” ir saņēmusi vēstuli no Latvijas Republikas
Aizsardzības ministrijas, kurā teikts, ka nākotnē ir paredzēts palielināt šaušanas
rādiusu Ādažu poligonā. Sākotnēji, novelkot Rail Baltica trasi, tā šķērsoja gan Natura
2000 teritoriju „Garkalnes meži”, gan aizsargājamo ainavu apvidu „Ādaži”, tomēr
plānošanas procesā, uzsākot detalizētāku izpēti, ir jānovērtē konkrētā koridora
posma ietekme. Vienlaicīgi ar IVN procesu tajās vietā, kur būs nepieciešams, tiks
uzsākta lokālplānojumu izstrāde vai arī veikti teritorijas plānojuma grozījumi.
N.Balgalis uzsver, ka lieli projekti attīstās lielās daļās un sākotnēji tas ir stratēģisks
lēmums, un pēc tam pakāpeniski tiek precizēts trases novietojums. N. Balgalis
norāda, ka lokālplānojumi ir ierasta prakse Latvijas pašvaldībās, jo mūsdienās
paredzēt 12 gadus ilgu procesu ir sarežģīti. M. Riekstiņš papildina, ka sākotnējā trase,
kas tika novilkta 2011. gadā, atradās Natura 2000 malā, bet pēc tam tā tika
paplašināta, tādējādi Rail Baltica koridors šķērsoja Natura 2000 teritoriju, sadalot to
2 daļās. M. Riekstiņš rosinājis 2011. gadā izpētes veicējus atrast trases novietojuma
risinājumu, lai tā nepaliktu Natura 2000 teritorijas vidū.
Inga Carbule, „Kliņķu” māju īpašniece, jautā, cik mājas atrodas 300 m trases koridorā
konkrēti Sējas novadā abās alternatīvās. A alternatīvā plānotā dzelzceļa līnija Sējas
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novadā šķērsojot vislabākās aramzemes, kur daļā no īpašumiem aramzemes bonitāte
sasniedz 50 balles, tādējādi šādas alternatīvas īstenošanas gadījumā plānotā
dzelzceļa līnija būtiski kaitē lauksaimniecības attīstībai novadā. I. Carbule vēlas
uzzināt, kāda rīcība būs gadījumā, ja tiks atsavināta daļa no zemes īpašuma un ja
daļa, kas tiks atsavināta, ietekmēs pieeju pārējam zemes gabalam un ierobežos tā
izmantošanu, kā arī vai zemes īpašniekam būs iespēja pārdot visu nekustamo
īpašumu projekta realizētājiem par tirgus cenu, ja, atsavinot daļu nekustamā
īpašuma, tas kļūst neizmantojams. N. Balgalis sniedz atbildi, ka nekustamo īpašumu
atsavināšana netiks uzsākta ātrāk kā 2017. gadā, jo vispirms tiks izvēlēta viena no
alternatīvām, kā arī precīzs dzīvojamo māju skaits 300 m koridorā katrā no
alternatīvām būs zināms pēc IVN un detalizētas tehniskās izpētes. I. Carbule uzskata,
ka N. Balgaļa atbilde nav bijusi pilnīga. N. Balgalis min, ka pēc sanāksmes Rail Baltica
tīmekļa vietnē tiks publicēta informācija par māju skaitu 300 m koridorā katrā no
alternatīvām Sējas novadā. Sanāksmes dalībnieki izrāda neapmierinātību par sniegto
atbildi uz jautājumu. M. Riekstiņš min, ka detalizētās izpētes veicēji ir saskaitījuši ēku
skaitu 300 m koridorā, tomēr šajā brīdī nevar sniegt precīzu atbildi. Ja gadījumā
dzelzceļa trase sašķeļ īpašumu tādās daļās, ka tā vairs nav izmantojama, tad projekta
pasūtītājam ir jārisina jautājums par īpašniekam neizmantojamās zemes atpirkšanu,
kā arī īpašniekam netiks atstāta tāda zemes īpašuma daļa, kurai viņš nevar piekļūt vai
to nevar izmantot. M. Riekstiņš norāda, ka īpašumu atsavināšana tiks veikta par
projekta naudu un saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumiem
Nr. 204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām
atsavināmo nekustamo īpašumu”, kā arī atsavināšana tiks veikta par īpašuma tirgus
vērtību, kuru nosaka sertificēti nekustamā īpašuma vērtētāji. M. Riekstiņš papildina,
ka īpašuma atsavināšana var tikt veikta pa tirgus vērtību vai īpašuma atjaunošanas
vērtību, atkarībā no tā, kura no vērtībām ir augstāka.
Viktors Grūtups, nekustamais īpašums „Kurzemnieki”, jautā, kādēļ ilgus gadus
iepriekš tika plānota Rail Baltica trase, tomēr pēkšņi tā tiek nomainīta, un vai var ticēt
tam, kas tiek teikts šajā sabiedriskās apspriešanas sanāksmē. V. Grūtups uzsver, ka
Latvijā dzīvo cilvēki, kas gadiem ilgi plāno savu attīstību, nevis tikai zaļās vārnas
brūklenes. V. Grūtups jautā, ka, ja Ādažu poligons ir Natura 2000 teritorija, tad kādēļ
tur var braukt bruņumašīnas un tanki, bet nevar braukt vilciens. V. Grūtups min, ka,
iespējams, būtu nepieciešams mainīt Natura 2000 teritoriju regulējumu, lai atrastu
veidu kā novirzīt Rail Baltica trasi mežu teritorijās, neskarot cilvēku īpašumus un
laukus. N. Balgalis sniedz atbildi, ka Natura 2000 ir Eiropas Savienības aizsargājamo
teritoriju tīkls, kurai nav iespējams cauri novilkt dzelzceļa līniju un nav iespējams
ignorēt iepriekš parakstītās saistības, kā arī uzsver, ka, pat ja trases variants caur
Natura 2000 teritorijām tiktu apskatīts kā viena no iespējamām alternatīvām, tad šī
alternatīva ir nelietderīga diskusijai. N. Balgalis jautā V. Grūtupam, vai viņš kā
uzņēmējs veiktu plānošanu 12 gadus uz priekšu, uz ko V. Grūtups sniedz atbildi, ka
atsevišķas lietas viņš plāno ilgtermiņā. N. Balgalis papildina, ka ar Rail Baltica
projektu situācija ir līdzīga, t.i., no sākuma tiek pieņemts stratēģisks lēmums, pēc tam
tiek novilkta līnija, un tad dzelzceļa koridors tiek precizēts. N. Balgalis uzsver, ka šajā
procesā būtu jāsaprot Rail Baltica līnijas svarīgā nozīme un kopīgi jāmeklē labākais
risinājums, lai pēc iespējas mazāk tiktu ietekmēta saimnieciskā darbība. V.Grūtups
atbild, ka saprot šīs līnijas nozīmi, bet norāda, ka valsts primāri ir cilvēkiem. E. Brante
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papildina, ka Natura 2000 teritorijas ir Eiropas nozīmes aizsargājamas teritorijas, un
ir definēts, ka šajās teritorijās esošie biotopi ir prioritāti un svarīgi ne tikai Latvijai,
bet gan visai Eiropai, un ir noteikta procedūra, kurā noteikts, kā šādās teritorijās var
plānot un organizēt kādas darbības. Ja tiek iznīcināts Eiropas nozīmes prioritārs
biotops, tad ir jāpierāda, ka tas ir izdarīts sabiedrības interesēs, un sabiedrības
intereses ir augstākas nekā šī biotopa aizsardzība un nav bijušas citas alternatīvas, lai
apietu šo teritoriju. V. Grūtups norāda, ka vajag vairāk domāt par cilvēkiem, nevis
burtiski visu ievērot. K. Vingris papildina, ka tiek apbrauktas ne tikai Natura 2000
teritorijas, bet arī Ādažu poligons, kur pēdējā laikā ir ieguldītas lielas investīcijas.
V.Grūtups sniedz komentāru par plānotajām elektrolīnijām, uz kuru sniedz atbildi J.
Kirkovalds.
Jānis Kūkums, nekustamais īpašums „Saulgoži”, norāda, ka ja projekta izstrādātāji
būtu norādījuši, ka plānotā dzelzceļa līnija tiks izmantota militārās tehnikas, nevis
pasažieru un kravu pārvadājumiem, tad iedzīvotājiem būtu daudz skaidrāks, kādēļ
tiek būvēta šī dzelzceļa līnija un viņi attieksme būtu atbalstoša. J. Kūkums min, ka
prezentācijas laikā tika minēts, ka trokšņa mērījumi tiks veikti pēc dzelzceļa līnijas
izbūvēšanas un tad tiks lemts, vai ir vajadzīgs izbūvēt troksni samazinošās sienas.
J.Kūkums arī norāda, ka, lai gan tika norādīts, ka veicot IVN, tiks ievērotas
normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības, tomēr pašlaik Latvijā nav bijusi tāda
situācija, kad tiek izbūvēts ātrgaitas vilciens un blakus 330 kW elektrolīnija. J. Kūkums
izsaka savu redzējumu par īpašuma atsavināšanu. N. Balgalis sniedz atbildi, ka
projekta pirmais mērķis ir ieguldījums Latvijas ekonomikā (kravu pieplūdums ziemeļu
– dienvidu virzienā, pieslēgumu veidošana). N. Balgalis norāda, ka Sējas novadā dažas
mājas no vairākiem tūkstošiem atrodas trases tiešā tuvumā un izsaka nožēlu, ka trase
sakrīt ar atsevišķām interesēm, bet kopējā procesā tiek novērtēts labākais
iespējamais risinājums. N. Balgalis atkārtoti norāda, ka īpašumu atsavināšana tiks
uzsākta 2017. gadā, ka katrs gadījums tiks izskatīts individuāli un īpašums tiks
atsavināts par tirgus vērtību. K. Vingris papildina, ka Aizsardzības ministrija ir
izradījusi interesi par militārās tehnikas pārvietošanu, izmantojot dzelzceļu, lai varētu
atslogot autoceļus.
Vilnis Grunšteins, nekustamais īpašums „Jauncepļi”, jautā, kurš izvēlējās sabiedriskās
apspriešanas sanāksmes sākuma laiku plkst. 11.00. N. Balgalis sniedz atbildi, ka
sanāksmes laiks tika izvēlēts kopīgi ar pašvaldības pārstāvjiem. E. Brante papildina, ka
arī citos novados sanāksmes norisinās darba laikā. J. Junkurs komentē, ka Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiskajos materiālos šāds
sabiedriskās sanāksmes laiks ir norādīts kā sliktās prakses piemērs. N. Balgalis
norāda, ka kopumā ir jārīko 16 sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, tādēļ visur nav
iespējams tās organizēt ārpus darba laika. V. Grunšteins atstāsta pirms sanāksmes
dzirdēto M. Riekstiņa sarunu. V. Grunšteins izsaka savu viedokli par plānoto dzelzceļa
līniju.
Ivars Zorgenfeiss, nekustamais īpašums „Kalves”, jautā, vai šis projekts ir jārealizē un
tādēļ jautā Satiksmes ministrijas pārstāvjiem, vai šim projektam ir izstrādāts biznesa
plāns, kā arī aprēķināta tā rentabilitāte, ienākumi un izdevumi. M. Riekstiņš atbild, ka
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precīzs biznesa plāns vēl nav pieejams, jo projekta izdevumi ir atkarīgi no izvēlētās
projekta trases. I. Zorgenfeiss jautā, vai ir saskaitīts, cik pasažieru no Rīgas lidostas ar
vilcienu plāno doties uz Helsinkiem un pēc tam pretējā virzienā. M. Riekstiņš atbild,
ka ir saskaitīts, cik cilvēku ierodas lidostā „Rīga” ar autobusiem no Kauņas un
Igaunijas. I. Zorgenfeiss vaicā, kādu daudzumu konteineru ir plānots pārvadāt pa
dzelzceļa līniju no Helsinkiem, kur ir noregulēta transporta līnija kravu
pārvadājumiem pa jūru, kas ir 2 reizes lētāk, nekā izmantojot dzelzceļu. M. Riekstiņš
sniedz atbildi, ka aptuveni 10 gadus iepriekš Somijā tika lobēta konteineru
pārvietošana pa jūras ceļiem, tomēr šobrīd situācija ir mainījusies dēļ degvielas
izmešu emisijām. I. Zorgenfeiss norāda, ka projekta realizācijas laikā tiek ņemta vērā
ietekme uz Natura 2000 teritorijām, bet netiek ņemts vērā 100 000 Latvijas
iedzīvotāju, kurus tas ietekmēs, viedoklis. K. Vingris papildina, ka ir aprēķināts, ka 30
gadu laika periodā šis projekts būs rentabls un tam ir kumulatīva un stabila naudas
plūsma, ja tiek nodrošināts Eiropas Savienības atbalsts. K. Vingris norāda, ka kravu
plūsma 2030. gada tiek paredzēta 13 miljoni tonnu gadā, bet pasažieru plūsma gada
laikā tiek plānota 5 miljoni.
Jānis Rakveris, nekustamais īpašums „Lankas”, norāda, ka ir skaidrs, ka Rail Baltica
projekts tiks realizēts, un jautā, vai tas ir normāli, ka A alternatīva šķērso dārzkopības
kooperatīvu „Ābelītes”, kurā ir novietotas 360 mājas. J. Rakveris izsaka savu viedokli
par putnu aizsargāšanu. N. Balgalis sniedz atbildi, ka viens no iemesliem, kādēļ tiek
veikts IVN, ir, lai noskaidrotu, vai paredzētās darbības teritorijā nav sastopamas retas
putnu sugas. N. Balgalis min, ka dārzkopības kooperatīvā „Ābelītes” dzelzceļa līniju ir
plānots novietot pa vidu tā neapbūvētajai daļai. Klātesošie norāda, ka tā nav taisnība.
N. Balgalis aicina klātesošos pēc sanāksmes noslēguma kopīgi aplūkot kartogrāfisko
materiālu.
Lidija Karlsone, Sējas novada iedzīvotāja, jautā kādēļ nevar atjaunot infrastruktūru
posmā Rīga – Tallina, kur vēl nesen tika organizēta vilcienu satiksme. L. Karlsone
vaicā, vai aprēķinātajās projekta izmaksās ir iekļautas izmaksas par atsavinātajiem
zemes īpašumiem, uz ko N. Balgalis atbild apstiprinoši, bet uzsver, ka aprēķinātās
izmaksas ir aptuvenas, kā arī norāda, ka precīzas summas, kas tiks izmantotas kā
kompensācijas par atsavinātajiem īpašumiem, tiks aprēķinātas pēc trases maršruta
apstiprināšanas. N. Balgalis papildina, ka sākotnējā Rail Baltica trases variantā
kopumā visā Latvija skarti tiktu 4 200 īpašumi, bet pašreizējā variantā katra no
alternatīvām skar aptuveni 2 000 īpašumus. N. Balgalis min, ka līdzīgi kā ar dzelzceļa
līniju Rīga – Maskava, vispirms tika izveidots pamatmaršruts un pēc tam laika gaitā
tiks izveidoti pieslēgumi, kā arī reģionālas nozīmes pieturas. N. Balgalis min, ka arī ir
braucis ar vilcienu maršrutā Rīga – Tallina, tomēr tas ir aizņēmis aptuveni 4 h, bet,
izmantojot šo dzelzceļa līniju, tas aizņems aptuveni 2 stundas.
Klātesošais izsaka savu viedokli par plānoto dzelzceļa līniju, iespējamiem kravas
vilcienu atzariem un gudrona dīķiem.
Tilika, nekustamais īpašums „Lejasvētras”, izsaka savas domas par plānoto dzelzceļa
līniju un jautā projekta īstenotājiem, kā tiks kompensēta emocionālā vardarbība. N.
Balgalis atbild, ka abas alternatīvas ir veidotas tā, lai ietekmētu pēc iespējas mazāk
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iedzīvotāju, tomēr atsevišķi īpašumi tiek šķērsoti. N. Balgalis min, ka normatīvajos
aktos nav paredzēts kompensēt emocionālo vardarbību, tomēr atgādina, ka katrs
gadījums tiks izskatīts atsevišķi.
Biruta Ratniece, nekustamais īpašums „Lankas”, klātesošajiem izsaka savas pārdomas
par nekustamo īpašumu atsavināšanu un dzelzceļa līnijas izbūvi, un norāda, ka ir pret
A alternatīvu un arī pārējās alternatīvas būtu jāpārskata.
N. Balgalis sniedz atbildi uz iepriekš izskanējušiem jautājumiem un informē
klātesošos, ka 300 m dzelzceļa trases koridorā Sējas novadā A alternatīvas gadījuma
ir novietoti 203 nekustamie īpašumi un 18 dzīvojamās ēkas, bet B alternatīvas
gadījumā – 180 nekustamie īpašumi un 15 dzīvojamās ēkas.
Klātesošais nodod N. Balgalim dārzkopības kooperatīva „Ābelītes” iedzīvotāju
parakstus pret paredzēto darbību, un norāda, ka dzelzceļa trasi būtu nepieciešamas
pārbīdīt, kur tas ietekmētu mazāk māju.
Natālija Lesiņa, dārzkopības kooperatīvs „Ābelītes”, jautā, vai ir pieejamas detalizētas
kartes. N. Balgalim min, ka katram īpašniekam tika nosūtīts kartogrāfiskais materiāls
un internetā ir pieejamas detalizētākas kartes. N. Lesiņa norāda, ka kartēs ir
redzams, ka tiks iznīcināts viss dārzkopības kooperatīvs. N.Balgalis sniedz informāciju,
ka detalizētas kartes interneta vietnē tiks ievietotas nedēļas laikā. N. Lesiņa jautā,
kādēļ zem Natura 2000 teritorijām nav iespējams izbūvēt tuneli. N. Balgalis sniedz
atbildi, ka pašreizējā izpētes fāzē tuneļu izbūve ir plānota tikai Rīgas pilsētā un tuneļa
izmaksas ir aptuveni 10 reizes lielākas nekā tādam pašam virszemes posmam.
Jurijs Šamovs, dārzkopības kooperatīvs „Ābelītes”, jautā, vai projekta īstenotāji ir
aplūkojuši karti pirms dzelzceļa līnijas novilkšanas cauri dārzkopības kooperatīvam, jo
abās pusēs no tā atrodas teritorijas bez apbūves. J. Šamovs norāda, ka, piemēram,
Vācijā, ātrvilciens nekad neiet 50 m attālumā no dzīvojamām ēkām. J. Šamovs jautā,
kādēļ Ādažu poligons var paplašināties, bet Rail Baltica dzelzceļa līnija nevar šķērsot
Natura 2000 teritoriju. N.Balgalis atbild apstiprinoši, ka dzelzceļa līnija šķērsos
dārzkopības kooperatīvu „Ābelītes” pa vidu un aicina pēc sanāksmes parādīt vietu,
kur tiks šķērsoti 300 nekustamie īpašumi. N.Balgalis norāda, ka, izstrādājot projektu,
ir jāskatās kopumā, kur ir sagaidāma vismazākā ietekme. N. Balgalis min, ka katrā no
alternatīvām Sējas novadā 300 m dzelzceļa koridorā atrodas 15 un 18 dzīvojamās
ēkas, bet citos iespējamos variantos to skaits būtu lielāks. J. Šamovs atkārtoti jautā
par Ādažu poligona paplašināšanos. N. Balgalis sniedz atbildi, ka šis poligons ir daļa
no NATO apmācības sistēmas un par paplašināšanos vairāk informācijas varētu
sniegt Aizsardzības ministrija. N. Balgalis papildina, ka tās mājas, kas atrodas 300 m
zonā no dzelzceļa nav plānots nojaukt un uzsver, ka Sējas novadā nav plānots nojaukt
nevienu ēku.
Raimonda Birģele, Sējas novada iedzīvotāja, izsaka savu viedokli par paredzēto
darbību.
Kaspars Šulkovskis, Sējas novada iedzīvotājs, 5 nekustamo īpašumu īpašnieks, vaicā,
vai Satiksmes ministrija ir iesniegusi regresijas prasību pret Lielbritānijas uzņēmumu
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AECOM par nekvalitatīvu priekšizpētes veikšanu. K. Šulkovskis norāda, ka AECOM
savus pētījumus uzsāka 2010. gadā, bet dabas liegums „Dzelves-Kroņu purvs” ir
dibināts 1999. gadā, aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” 2004. gadā, bet dabas
liegums „Garkalnes meži” 2008. gadā. K. Šulkovskis min, ka 30 gadus ir strādājis
Valsts mežu dienestā, un jautā, vai ir izskatīta iespēja dzelzceļa līniju novirzīt pa mežu
joslu dabas liegumā „Dzelves-Kroņu purvs”, neskarot tieši purvu un dabas lieguma
zonu. K. Šulkovskis jautā, vai Satiksmes ministrija neuzskata, ka, realizējot šo
projektu, tiks uzsākts liels skaits tiesas procesu, jo Sējas novada teritorijas plānojums
ir apstiprināts un iedzīvotāji ir paļāvušies uz tā likumību, un tagad tiek veiktas
izmaiņas Rail Baltica novietojumā. M. Riekstiņš norāda, ka 2011. gadā, kad AECOM
nodeva pētījumu par Rail Baltica trases novietojumu, tika rūpīgi pamatots un
skaidrots izvēlētais trases pamatojums, un akceptējošu lēmumu pieņēma visu 3
Baltijas valstu Satiksmes ministrijas kopīgi. M. Riekstiņš piebilst, ka šobrīd Satiksmes
ministrija nav plānojusi vērsties pret AECOM ar regresijas prasību par nekvalitatīvu
pētījumu. N. Balgalis min, ka mežu teritorija dabas liegumā „Dzelves-Kroņu purvs” arī
ir Natura 2000 teritorija un virzīt dzelzceļu cauri Natura 2000 teritorijai ir
neiespējami, kā arī piebilst, ka pilnsabiedrība „RB Latvija” savu izpēti uzsāka 2014.
gadā.
Inese Puriņa min, ka pirms 2 gadiem, balstoties uz Sējas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2013.-2037. gadam, iegādājās nekustamo īpašumu „Purmaļi” un jautā, vai
būs iespējams saņemt kompensāciju zemei bez apbūves. M. Riekstiņš sniedz atbildi,
ka gadījumos, kad dzelzceļa trase šķērso īpašumu un kāda no īpašuma pusēm nav
izmantojama vai tai nevar piekļūt, tad projekta īstenotāju uzdevums ir atrast veidu,
kā tiek kompensēta īpašuma vērtība.
Jānis Grimpulauks, nekustamais īpašums „Kliņķi”, jautā, kā turpmāk tiks organizēta
komunikācija starp projektētājiem un iedzīvotājiem, kā arī kā tiks veikta šīs
komunikācijas kontrole. N. Balgalis sniedz atbildi, ka uzsākot lokālplānojumu izstrādi,
tā izstrādātāji sazināsies ar zemes īpašniekiem, sūtot oficiālas vēstules, bet ar
projekta izstrādātājiem var kontaktēties, izmantojot e-pastu vai arī informācijas
tālruni. J. Grimpulauks jautā, vai tiks veikta kvalitātes kontrole, vai cilvēki ir
apmierināti ar izvēlēto komunikācijas veidu un ir saņēmuši atbildes uz saviem
jautājumiem. N. Balgalis sniedz atbildi, ka pilnsabiedrībā „RB Latvija” tiek veikta
iekšējā kontrole.
Ariels Behters, nekustamais īpašums „Zaķi”, izsaka savu viedokli par plānoto
dzelzceļa līniju un sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, kā arī pauž atbalstu
projektam. A. Behters min, ka, uzbūvējot dzelzceļa līniju, tiktu nošķirta viņa māja, un
jautā, vai jebkurš ceļa krustojums tiks veidots 2 līmeņos un viņa māja nepaliks bez
pieejas. A. Behters vaicā, kādēļ vilcienu maksimālais ātrums būs tikai 240 km/h, nevis
liekāks, kā arī kā tiks veidotas pārejas dzīvniekiem un kā tiks noteiktas to vietas.
Pilnsabiedrības „RB Latvija” izpētes vadītājs Arnis Skrastiņš sniedz atbildi, ka katram
īpašumam tiks meklēts individuāls risinājums un neviens īpašums nepaliks nošķirts,
kā arī gar dzelzceļa līniju tiks veidoti gan apkalpojošie, gan savienojošie ceļi.
A.Skrastiņš aicina iedzīvotājus sniegt informāciju par ceļiem, kuri tiek izmantoti, lai
būtu iespējams atrast labāko iespējamo risinājumu. A. Skrastiņš min, ka pašlaik visas
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3 Baltijas valstis ir vienojušās, ka dzelzceļa līnijas maksimālais ātrums būs 250 km/h,
bet tas neizslēdz iespēju palielināt ātrumu nākotnē, bet 250 km/h ir maksimālais
ātrums, ar kādu pa vienām sliedēm var braukt gan kravas, gan pasažieru vilcieni.
A.Skrastiņš lūdz sniegt informāciju, kur ir dzīvnieku migrācijas ceļi. E. Brante
papildina, ka pašlaik no Valsts mežu dienesta tiek iegūta informācija par mednieku
kolektīviem. A. Skrastiņš papildina, ka, ņemot vērā vilciena maksimālo ātrumu, visas
pārejas tiks veidotas 2 līmeņos.
Alīna Vasko, nekustamā īpašuma īpašniece, jautā, vai ir pieejami detalizēti paraksti
par projektu un paredzētajiem infrastruktūras objektiem. A.Vasko jautā, kā projekta
īstenotāji ir plānojuši rīkoties, jo Mārupes novada dome ir noraidījusi šo projektu.
A.Vasko vaicā, ko ir plānots pārvadāt ar kravas vilcieniem ziemeļu-dienvidu virzienā.
A. Skrastiņš min, ka detalizētas kartes interneta vidē būs pieejamas šīs nedēļas laikā.
M. Riekstiņš sniedz atbildi, ka viena no lietām, ko varētu transportēt, izmantojot
plānoto dzelzceļa līniju, ir ogles no Polijas. N. Balgalis papildina, ka detalizēti
tehniskie risinājumi ir vēl tapšanas stadijā un būs pieejami septembrī, kā arī min, ka
pašlaik kravu plūsma ziemeļu–dienvidu virzienā ir jau pašlaik, izmantojot kuģu
transportu un kravas automašīnas. N. Balgalis sniedz atbildi, ka pašlaik Mārupes
pašvaldība ir norādījusi, ka nevēlas dzelzceļa trasi šādā variantā, bet ir publiski
paziņojuši, ka atbalsta Rail Baltica projektu. A.Vasko min, ka konteineru pārvadāšana
ar kuģiem ir izdevīgāka nekā ar vilcienu. M. Riekstiņš to apšauba un norāda, ka nekad
dzelzceļš nepārņems visu autotransportu, kā arī izsaka savu viedokli par kravu
pārvadājumiem.
Ilmārs Riekstiņš, nekustamais īpašums „Jāņlapiņas”, jautā, kādas kartes ir tikušas
izmantotas, zīmējot dzelzceļa līnijas novietojumu, jo atsevišķas dzīvojamās mājas nav
iezīmētas kartogrāfiskajos materiālos, un norāda, ka ir iespējams trasi novilkt tā, lai
tiktu skartas vēl mazāk dzīvojamās ēkas. N. Balgalis sniedz atbildi, ka informācija par
nekustamajiem īpašumiem tiek iegūta no Valsts zemes dienesta un tiek atjaunota
reizi mēnesī. I. Riekstiņš norāda, ka, ja dzelzceļš ies gar mājām, tad tur nebūs
iespējams dzīvot. M.Riekstiņš norāda, ka plānotā dzelzceļa līnija radīs minimālas
vibrācijas un IVN procesā tiks novērtētas iespējamās ietekmes.
Ivo Pavlovičs, Saulkrastu un Skultes evaņģēliski luterisko draudžu mācītājs, izsaka
savu viedokli par plānoto dzelzceļa līniju un par plānoto īpašumu atsavināšanu, kā arī
norāda, ka šī projekta īstenošanas laikā pietrūkst sabiedrisko attiecību speciālistu
darbs ar sabiedrību. I. Pavlovičs arī norāda, ka, tā kā Rail Baltica projekts ir unikāls,
tad būtu vajadzīgs unikāls Ministru kabineta lēmums par zemes atsavināšanu un
kompensācijām.
Austris Plauders, nekustamā īpašuma īpašnieks, norāda, ka saskaņā ar Eiropas
Savienības Putnu direktīvu dabas liegums „Dzelves-Kroņu purvs” bija jāsavieno ar
aizsargājamo ainavu apvidu „Ādaži”, tomēr tā vietā 1000 ha tika pielikti dabas
liegumam „Dzelves-Kroņu purvs”. A. Plauders aicina ekspertus griezties Ministru
kabinetā un rosināt atcelt lēmumu par papildus platību pievienošanu, jo uzskata, ka
tas ir bijis nepamatoti. M. Riekstiņš pauž savu viedokli par Natura 2000 teritoriju
robežām un to iespējamām izmaiņām.
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Dace, nekustamais īpašums „Brīvkalni”, jautā par kompensācijām un min, ka, uzsākot
dzelzceļa būvniecību, tirgus vērtība būs gandrīz nulle. N. Balgalis paskaidro, kā tiek
aprēķināta tirgus cena, kā arī papildina informāciju par nekustamo īpašumu
atsavināšanu. M. Riekstiņš sniedz detalizētāku informāciju kā tiks veikta
kompensāciju aprēķināšana.
I.Pavlovičs norāda, ka būtu nepieciešamas kompensēt arī peļņu, kas netiks gūta no
atsavinātā īpašuma. I.Pavlovičs arī norāda, ka nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru
zeme atrodas kultūrvēsturisko pieminekļu, piemēram, senkapu, aizsargjoslās ir
dažādi ierobežojumi, tomēr, uzsākot starptautisku projektu, tas netiek ņemts vērā.
N. Balgalis sniedz atbildi, ka par īpašumu atsavināšanu tiks saņemta godīga atlīdzība.
N. Balgalis norāda, ka dzelzceļa līnija neskars nevienu kultūrvēsturisko pieminekli,
tomēr ja tiks šķērsota aizsargjosla, tad tiks veikta detalizēta katra kultūrvēsturiskā
pieminekļa izpēte.
Klātesošais jautā, vai neradīsies tāda situācija, ka valsts pasludinās šo dzelzceļa līniju
par svarīgu un noteiks, ka īpašumi tiks atpirkti par 1940. gada cenām, uz ko
M.Riekstiņš atbild noraidoši.
I. Carbule norāda, ka citās sabiedriskajās apspriešanās nebūtu vēlams iedzīvotājiem
teikt, ka īpašumu atsavināšana tiks uzsākta „tikai” 2017. gadā.
Klātesošie uzdod jautājumus par plānoto elektropārvades līniju.
Klātesošais jautā, vai nākamajā sabiedriskajā apspriešanā tiks apskatītas šīs pašas
alternatīvas, vai ir iespējamas vēl izmaiņas. A. Skrastiņš sniedz atbildi, ka trašu
novietojumu ir iespējams nedaudz mainīt.
Klātesošais uzdod jautājumus par plānoto elektropārvades līniju.
V. Vilnītis noslēdz sanāksmi.
Sanāksmes vadītājs

Valts Vilnītis

Protokolētājs

Aiga Tora
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