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Atbildības sadalījums 

Uzdevums RBR EDzL

Būvprojekts Pamata trase Centrālā stacija, 
RIX 

«NoBo»

Būvekspertīze

Īpašumu atsavināšana

Arheoloģiskā izpēte

Būvdarbi Pārrobežu 
sekcijas, 
Signalizācija, 
ERTMS

Pamata trases un 
punktveidu
objektu 
būvniecība
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Centrālā stacija

RIX
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2016 2017

Pētījumi

Projektēšana

Būvdarbi 

Atsavināšana 

Projekta progress 

 Īpašumu atsavināšanas plāns 

 Tehnisko risinājumu novērtēšana

 Izstrādāts - Īpašumu atsavināšanas plāns 

 Sagatavoti sākotnējie tehniskie risinājumi projektēšanas uzsākšanai 

 Veikta Klientu apmierinātības aptauja

 Pabeigta izpēte par RB ietekmi un aeronavigācijas sistēmu

 Uzsākta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte 
 Centrālā stacija 

 RIX

 LV centrālā daļa 

 Izsludināts iepirkums Centrālā stacija 

 Izsludināts iepirkums RIX

 LV Centrālā daļa – AS «RB Rail» kompetence

 Centrālā stacija

 RIX

 Centrālās daļas 1 kārta 

 Izsludināts D&B iepirkums par Centrālo staciju, uzbērumu un 

tiltu, centrālo daļu 

 Īpašumu atsavināšanas 

plāna izstrāde  

 Noslēgti līgumi ar Nekustamo īpašumu vērtētājiem 

un mērniekiem

 Uzsākta atsavināšana RIX un CS teritorijās
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RĪGAS CENTRĀLĀ STACIJA



Dzelzceļa stacija                                   Multimodāls transporta mezgls

Mērķis: 
• Esošās dzelzceļa stacijas pārbūve integrējot Rail Baltica dzelzceļu 

• Rail Baltica tilta pār Daugavu izbūve

• Kompleksa Rīgas centra attīstība
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Starptautisks metu konkurss

Izsludināts iepirkums

Sūdzības

Piedāvājumu vērtēšana

Novembris, 2016 

Starptautiska žūrija piešķir 
divas otrās godalgas

Marts, 2017

Pieņemts lēmums turpināt 
darbu ar PLH Arkitekter
iesniegto metu

25.aprīlis, 2017

Izsludināta iepirkuma 1. kārta 
ar iesniegšanas termiņu 
25/07/17

12.septembris, 2017

Saņemti 7 starptautisku apvienību 
piedāvājumi

Decembris, 2017

Pabeigta piedāvājumu vērtēšana 

2018, I cet. iepirkuma 2.kārtas 
dokumentācijas izstrāde un izsludināšana

20.jūlijs, 2017

IUB iesniegtas 4 sūdzības

8.septembris, 2017

IUB atļauj turpināt iepirkuma 
procedūru

Sagatavošanās D&B uzsākšanai



Projektēšana un būvdarbi

Oktobris.2017. saņemtas trīs būvatļaujas:

 stacijas ēkas un pasažieru platformu pārbūvei, ēkai piegulošās teritorijas pārbūvei un 
labiekārtošanai,

 jauna dzelzceļa tilta izbūvei 
Rail Baltica 1435mm platuma sliežu ceļiem + gājējiem +velobraucējiem

esošās dzelzceļa infrastruktūras pārbūvei un Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras izbūvei
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Laika grafiks
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Iepirkuma 
1.kārta

Būvatļauja Tehniskie
noteikumi

2 kārtas 
dokumentācija 

Iepirkuma
2.kārta

Projektēšana Būvdarbi

04.2017 10.2017 2018, I cet. 2018, II cet. 2018, III cet. – 2022. IV cet. 2017, IV cet.



Ieguvumi pilsētvides uzlabošanai 

 Sakārtota abu platumu dzelzceļa pasažieru apkalpošana – uzgaidāmās telpas, vides pieejamība, paplašināti gājēju tuneļi zem 
dzelzceļa sliedēm

 Jauns Elizabetes un Timoteja ielu savienojums  
 Vizuāli un funkcionāli savienotas divas pilsētas puses, norokot uzbērumu posmā no Timoteja ielas līdz Gogoļa ielai un no Prāgas ielas 

līdz Kungu ielas pagarinājumam
 Jauns gājēju un velosipēdistu savienojums no pilsētas centra uz Pārdaugavu
 Sakārtota, pievilcīga stacijas D ieeja
 Uzlabota publiskā  ārtelpa
 Jauniegūtas teritorijas norakto uzbēruma daļu vietā
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 Noslēgusies iepirkuma Pirmā kārta

 Izsludināta Otrā iepirkuma kārta

 Līgums 2018.gada I ceturksnis

 Izpildes termiņš - 17 mēneši 

 2019 gadā iepirkums būvdarbiem 

 Nekustamā īpašuma atsavināšana līdz 
būvdarbu sākumam  

*Vienlaikus noris darbs pie Lidostas 6 kārtas attīstīšanas. Saņemti 5 pieteikumi, noris darbs pie to izvērtēšanas.
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I e p i r k u m i  2 0 1 8

Projektēšanas un Būvdarbu saistītie iepirkumi

» Būvprojektu ekspertīze
Visi projekta objekti ir 3.grupas būves, kurām ir obligāta būvprojekta ekspertīze

» «NoBo»
Verificēšanu veic, lai pierādītu, ka saistībā ar attiecīgo apakšsistēmu ir izpildītas noteikumu prasības un 
to drīkst nodot ekspluatācijā Eiropas dzelzceļa sistēmā

» FIDIC inženieri + Būvuzraudzība
Eksperts nav soģis, bet palīgs un konsultants – vēl viens acu pāris, kas aplūko projektu
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Būvdarbu iepirkumi 2019. – 2021. gads

Iepirkumi vairākās ģeogrāfiskās un inženiertehniskās kārtās ar
aptuveno līgumcenu 300 milj. eiro

Kopējas projekta izmaksas LV 1,9 miljardi eiro

Būvdarbu pabeigšanas laiks – 2026. gads

Būvniecības fāze 



Nozares izaicinājumi 2018 + 
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 Darbaspēka pieejamība un izmaksas

Nozares dinamika un elastība

Standarti un kvalitāte būvniecībā

Resursu kompleksa pieejamība 

Sadarbība vs Konkurence
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PALDIES PAR UZMANĪBU!

Maskavas iela 12, Rīga 

LV1050, Latvija

www.edzl.lv

info@edzl.lv


