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SIA «Eiropas Dzelzceļa līnijas» mērķis
Nodrošināt valsts nozīmes stratēģiskās infrastruktūras – Eiropas platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica – izveidei
un pārvaldīšanai nepieciešamo aktīvu, pakalpojumu un zināšanu attīstību, veicinot kopīga Baltijas valstu
infrastruktūras pārvaldības modeļa ieviešanu un Rail Baltica integrēšanu vienotajā Eiropas dzelzceļa telpā.

1.

Veidot un attīstīt efektīvu dzelzceļa pārvaldības sistēmu

2.

Nodrošināt zināšanu uzkrāšanu par Eiropas platuma dzelzceļa sistēmu Latvijā

3.

Veikt taisnīgu un savlaicīgu nekustamo īpašumu atsavināšanu Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras būvniecības
vajadzībām Rīgas Centrālās stacijas (turpmāk tekstā – RCS), Rail Baltica starptautiskā stacijā lidostas “Rīga”
(turpmāk tekstā – RIX) posmā un RIX – Lietuvas robežas posmā

4.

Nodrošināt Rail Baltica projekta nacionālo aktivitāšu attīstību

5.

Nodrošināt SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (turpmāk tekstā – EDzL) finansiālo stabilitāti

Rail Baltica virzība Latvijā
2017

• Izveidots nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa Konsultatīvais centrs un uzsākta
nekustamo īpašumu atsavināšana Rīgā
• Uzsākta arheoloģisko vērtību apzināšana visā Rail Baltica trasē Latvijā
• Saņemtas 3 būvatļaujas Rail Baltica RCS, tilta un uzbēruma projekta īstenošanai

Rail Baltica virzība Latvijā
2018

• Parakstīts pirmais projektēšanas un autoruzraudzības līgums par Rail Baltica stacijas,
saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojektēšanu RIX ar trīs valstu uzņēmumu
apvienību PROSIV (Sintagma (Itālija), Prodex (Slovākija) un Vektors T (Latvija))
• Sagatavots arhitektoniskais risinājums RIX
• Turpinās nekustamo īpašumu atsavināšanas/ tiesību iegūšanas procesi RIX un RCS
posmos

Rail Baltica virzība Latvijā
2019

• Pabeigta kultūrvēsturiskā izpēte Rail Baltica trasē
• Noslēgts līgums par RCS un tilta projektēšanu un būvniecību ar personu
apvienību BESIX RERE GROUP
• Turpinās nekustamo īpašumu atsavināšanas/ tiesību iegūšanas procesi RIX un RCS
posmos

Rail Baltica virzība Latvijā
2020
• Apstiprināts risinājums Rail Baltica reģionālo vilcienu uzņemšanai RCS. Risinājums
izstrādāts sadarbībā ar NVO
• Uzsākta RCS būvniecība
• Noteikts RIX un saistītās infrastruktūras inženiertehniskais un būvuzraudzības
uzvarētājs SIA Forma 2 (LV) un Prointec S.A.U. (Spānija)
• Noteikts Rail Baltica stacijas, estakādes un dzelzceļa būvdarbu veikšanai RIX darbu
veicējs - personu apvienība B.S.L. Infra (līgums noslēgts 02.03.2021.)
• Turpinās nekustamo īpašumu atsavināšanas/ tiesību iegūšanas procesi RIX un RCS
posmos

Rail Baltica virzība Latvijā
2021
• Uzsākti Rail Baltica izbūves darbi Rīgā, Lāčplēša ielas posmā pie RCS
• Atklāts Rail Baltica stacijas un infrastruktūras būvlaukums RIX
• Turpinās nekustamo īpašumu atsavināšanas/tiesību iegūšanas procesi RIX un RCS
posmos; noslēgts pirkuma līgums par t/c Titāniks; uzsākti nekustamo īpašumu
atsavināšanas/iegūšanas procesi RIX –Latvijas/Lietuvas robeža posmā
• Uzsāktas konsultācijas par pamattrases būvniecību
• Uzsākti RCS ēkas dienvidu daļas būvdarbi Rail Baltica projektā
• Izvēlēts Rail Baltica infrastruktūras apkopes punktus projektētājs - Latvijas un Itālijas
uzņēmumu apvienība SIA BRD projekts un Srl Sintagma

2017.gada izpilde

2017.gada izpilde

▪ Izstrādāts nekustamo īpašumu atsavināšanas plāns 10.05.2017.
▪ Nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa Konsultatīvā centra izveide
Konsultatīvais centrs | EDZL
▪ Uzsākta nekustamo īpašumu atsavināšana Rīgā

▪ Organizētas iepirkuma procedūras, izsludināti 8 iepirkumi
▪ EDzL nodarbināto skaits - 33
▪ Nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi 4

Organizēti iekšējās komunikācijas pasākumi, lai nodrošinātu vienotu EDzL darbinieku izpratni par
aktuāliem projekta jautājumiem.

2017.gada izpilde
▪ Sadarbība ar medijiem, lai informētu sabiedrību par projekta virzību un attīstību Latvijā
Dalība konferencēs, informācija par projektā progresu sniegta vēstniecībām, sabiedriskajām
organizācijām, TV, radio u.c. medijiem.
▪ Nodrošināta EDzL mājaslapas satura aktualizēšana un administrācija visu gadu, sagatavojot vairāk
nekā 35 ierakstus
▪ Veikts mediju monitorings par Rail Baltica projekta ieviešanas tēmu, kā arī par Rail Baltica projekta
saistītajām tēmām
2016. decembrī un 2017. janvārī notika Rail Baltica projekta iedzīvotāju informētības un attieksmes
aptauja, kuras gaitā tirgus un sabiedriskās domas pētījumu uzņēmums Berg Research interneta vidē
aptaujāja 1009 Latvijas iedzīvotājus - interneta lietotājus vecumā no 18 līdz 65 gadiem
95 % aptaujāto iedzīvotāju ir informēti par Rail Baltica projektu

2018.gada izpilde

2018.gada izpilde
▪ Turpinās nekustamo īpašumu atsavināšanas/ tiesību iegūšanas procesi RIX un RCS posmos

▪ Organizētas iepirkuma procedūras, izsludināti 5 iepirkumi
▪ EDzL vidējais nodarbināto skaits 2018.gadā - 43 cilvēki
▪ Veikti vairāki komunikāciju pasākumi:
Dalība konferencēs, informācija par projekta progresu sniegta vēstniecībām, sabiedriskajām
organizācijām, nākotnes lietotājiem, presē, TV, radio u.c. medijiem
Sagatavota un izvietota informācija EDzL mājas lapā, RB Rail mājaslapā, interneta vietnēs Facebook
un Twitter. Ar 3D modeļa palīdzību veiktas vairākas virtuālās ekskursijas RCS, kā arī uzsākta Rīgas
skolu informatīvā kampaņa par topošo dzelzceļa līniju Rail Baltica
▪ Noslēgts memorands ar nevalstiskajām organizācijām, lai saņemtu viedokli un ieteikumus par
pilsētvides, publiskās ārtelpas, vides pieejamības, universālā dizaina, gājēju, velobraucēju
infrastruktūras risinājumiem RCS un RIX posmu realizācijā

2018.gada izpilde
▪ Tiek izdotas EDzL informatīvās lapas, kuras elektroniski nogādā visām ieinteresētām personām

▪ EDzL mājas lapā sagatavoti 33 jaunumi par dažādiem notikumiem
▪ Seminārs par projekta ieviešanu Zviedrijas, Īrijas un Šveices tirdzniecības kameru biedriem
▪ No 10. līdz 11. aprīlim Tallinā notiek Rail Baltica projekta gada nozīmīgākais pasākums – „Rail
Baltica Global Forum 2018” (500 dalībnieki), kur piedalāmies kā dalībnieki

▪ 360 virtuālā tūre: RCS
▪ Parakstīts Baltijā pirmais Rail Baltica projektēšanas līgums: 20. martā svinīgā pasākumā parakstīts
pirmais Rail Baltica projektēšanas un autoruzraudzības līgums par Rail Baltica stacijas, saistītās
infrastruktūras un estakādes būvprojektēšanu RIX. To parakstīja Eiropas sliežu platuma projekta
ieviesējs Latvijā EDzL un atklātā starptautiskā konkursa uzvarētājs - trīs valstu uzņēmumu apvienība
PROSIV (Sintagma (Itālija), Prodex (Slovākija) un Vektors T (Latvija))
▪ Oktobra beigās sagatavoti trīs arhitektoniskā risinājuma varianti RIX

2019.gada izpilde

2019.gada izpilde
▪

Sabiedrības informētības veidošanai par projektu Rail Baltica Satiksmes ministrijā tika organizēta
svinīga projektēšanas un būvdarbu prezentācija „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un
Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”

▪

Sadarbības partneru – projektētāju un būvnieku - komunikācijas integrēšanai projekta Rail Baltica
komunikācijā tika izstrādāts un apstiprināts iesaistīto pušu un saziņas vadības plāns

▪

Sadarbības partneru informēšanas pasākums: iniciēta tikšanās ar Latvijas pašvaldību, kuras šķērso
Rail Baltica trase, vadītājiem (A. Driksna informē mērus par Rail Baltica projekta progresu,
nekustamo īpašumu atsavināšanu u.c. jautājumiem)

2019.gada izpilde
▪ 81% Latvijas iedzīvotāju atbalsta Rail Baltica projektu Latvijā, no tiem – 33% ļoti pozitīvi. Divu gadu
laikā to Latvijas iedzīvotāju, kas ļoti pozitīvi vērtē Rail Baltica projektu, skaits audzis par 8
procentpunktiem, jo 2016. gada nogalē ļoti pozitīvi noskaņoti bija 25% iedzīvotāju
▪ Pabeigta kultūrvēsturiskā izpēte Rail Baltica trasē. Visā Rail Baltica trases izpētes teritorijā ir
pabeigti lauka darbi, secinot, ka kultūrvēsturisko vērtību dēļ nebūs nepieciešams mainīt trases
novietojumu
▪ Maija nogalē noslēdz līgumu par nozīmīgākā Rail Baltica objekta Latvijā projektēšanu un būvdarbiem
ar personu apvienību BESIX RERE GROUP, kurā apvienojušies uzņēmumi N.V.BESIX (Beļģija) un
SIA RERE Būve (Latvija), par Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un RCS kompleksās apbūves
būvprojekta izstrādi un būvdarbiem. Tas nozīmē to, ka konkursa uzvarētājs apņemas veikt pilnīgu
būvprojekta izstrādi un saskaņošanu, kā arī būvdarbus, uzņemoties pilnu atbildību par projekta
realizāciju

2020.gada izpilde

2020.gada izpilde

▪ Uzsākta izstrāde būvniecības procesa uzskaites un kontroles datorprogrammai ar īpašumu
atsavināšanas uzskaites modeli.
▪ Pabeigta projektēšana un veikta RIX stacijas, saistītās infrastruktūras un estakāžu 1.kārtas un 2.
kārtas būvprojektu ekspertīze. Līgumu paredzēts slēgt 2021.gadā.
▪ Pirmo reizi izveidots un tiek lietots būvžogs ar Rail Baltica simboliku, informāciju par projektu un
lodziņu, kurā sabiedrība var redzēt notiekošo būvlaukumā. Izveidoti jauni vizuālie materiāli, kā
izskatīsies jaunā stacija un apkārtne.
▪ Jūnijā ziņots, ka pabeigti būvniecības pamatrisinājumi RCS.

2020.gada izpilde

▪ Jūlijā izsludināts konkurss RIX būvuzraudzībai
▪ Augustā EDzL kā atbildīgai institūcijai tiek noteiktas sākotnējās infrastruktūras pārvaldītāja tiesības
un pienākumi veidot Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības normatīvo un institucionālo ietvaru
▪ 23. novembrī svinīgi atklāj Rail Baltica pirmo būvlaukumu Latvijā; sākas RCS būvniecība un
infrastruktūras izbūvi - plaša komunikācija ilgstoši: pirms notikuma - būvlaukums sagatavots,
svinīgais pasākums, pēc pasākuma – kā notiks būvdarbi (pandēmijas kontekstā)
▪ Decembrī paziņo, ka SIA Forma 2 (Latvija) un Prointec S.A.U. (Spānija) apvienība iesniedza
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veiks būvuzraudzību RIX stacijas un infrastruktūras
izveidei
▪ EDzL neto apgrozījums 2,6 mlj EUR

Nekustamo īpašumu atsavināšanas jautājumu RCS un RIX
posmos attīstība 2020.gadā
▪ Pieņemti Ministru kabineta lēmumi ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo
privātpersonu nekustamo īpašumu atsavināšanu par noteikto atlīdzību par 25 nekustamajiem
īpašumiem, no tiem (kumulatīvi):
▪ Noslēgti 15 pirkuma līgumi par 11 nekustamo īpašumu atsavināšanu un nostiprinātas valsts
īpašuma tiesības (Satiksmes ministrijas personā) uz 6 nekustamajiem īpašumiem;

▪ Satiksmes ministrijā iesniegti 3 likumprojekti par nekustamo īpašumu piespiedu atsavināšanu.
▪ Tiesību iegūšana uz publisko personu objektiem (atvasinātu publisko personu īpašumā/valdījumā
esošiem objektiem/rezerves zemes fonda zemēm/citu institūciju valdījumā esošiem objektiem)
(kumulatīvi):
▪ Pieņemti Ministru kabineta lēmumi par 26 objektiem, no tiem nostiprinātas valsts īpašuma tiesības
(Satiksmes ministrijas personā) uz 15 objektiem;
▪ Noslēgti 24 līgumi par publisko personu objektu lietošanas tiesību apgrūtināšanu un / vai
lietošanas tiesībām.

2021.gada izpilde

Nekustamo īpašumu atsavināšanas jautājumu attīstība 2021.gadā
▪

Uzsākta nekustamo īpašumu atsavināšana vai tiesību iegūšana būvdarbu veikšanai posmā RIX - Latvijas/Lietuvas robeža
(nosūtīti pirmie paziņojumi par privātpersonu īpašumu atsavināšanas sabiedrības vajadzībām nepieciešamību vai
ierosinājumi publisko personu institūcijām par 35 objektiem, 1 nekustamais īpašums nostiprināts zemesgrāmatā uz valsts
vārda Satiksmes ministrijas personā);

▪

Tiesību iegūšana uz privātpersonu nekustamajiem īpašumiem RIX un RCS posmos (kumulatīvi):
▪ - Pieņemti Ministru kabineta lēmumi ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo privātpersonu
nekustamo īpašumu atsavināšanu par noteikto atlīdzību par 38 nekustamajiem īpašumiem, no tiem:
▪

Noslēgti pirkuma līgumi par nekustamo īpašumu atsavināšanu un nostiprinātas valsts īpašuma tiesības (Satiksmes
ministrijas personā) uz 28 nekustamajiem īpašumiem;

▪

▪

▪

Satiksmes ministrijā iesniegti 5 likumprojekti par nekustamo īpašumu piespiedu atsavināšanu;
- Noslēgts 1 līgums par 2 nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežošanu, kā arī izsniegtas pilnvaras/noslēgti
pilnvarojuma līgumi būvdarbu veikšanai.

Tiesību iegūšana uz publisko personu objektiem RIX un RCS posmos (atvasinātu publisko personu īpašumā/valdījumā
esošiem objektiem/rezerves zemes fonda zemēm/citu institūciju valdījumā esošiem objektiem) (kumulatīvi):
▪

Pieņemti Ministru kabineta lēmumi par 55 objektiem, no tiem nostiprinātas valsts īpašuma tiesības (Satiksmes
ministrijas personā) uz 33 objektiem ( t.sk. 1 objekts maiņai);

▪

Noslēgti 27 līgumi par objektu lietošanas tiesību aprobežošanu/lietošanas tiesībām.

Nekustamā īpašuma atsavināšanai izmantotie līdzekļi un efektivitāte
2021.gadā
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Mērķis
Izpilde 31.12.2021.

0.96

Mērķis*

EDzL efektivitātes rādītājis
Aktīvo objektu skaits EDzL (uz labās ass)

Uzņēmums ir saimnieciski izdevīgāk izmantojis līdzekļus.
* Darbaspēka ieguldījums nekustamo īpašumu atsavināšanā: tika sasniegts efektivitātes rādītājs 0,96.

(Zemāks rādītājs liecina, ka darbs tika paveikts efektīvāk)

Izpilde 12.2021.
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Rail Baltica Latvijā projekta īstenošanas virzība 2021. gadā
Infrastruktūras pārvaldība

Paveikto darbu apmērs objektos
•

Paveikto darbu apmērs RCS - 50,8 mlj EUR

•

Paveikto darbu apmērs RIX - 4,5 mlj EUR

•

2021.gada februārī izstrādāts infrastruktūras
pārvaldības modeļa izstrādes plāns. Decembrī
apstiprināts un publicēts Progresa ziņojums

•

EDzL nodarbina 2 darbiniekus, kuru tiešie darba
pienākumi saistīti ar dzelzceļa pārvaldības sistēmas
plānošanu un izpēti

•

Ņemot vērā Rail Baltica projekta īstenošanas virzību,
veikti priekšdarbi, lai 2022. gadā uzsāktu ar
infrastruktūras pārvaldību saistītus pakalpojumu
iepirkumus

•

Izstrādāts un vēlāk pārskatīts Baltijas valstu
ekspertu sagatavots ilgtermiņa Rīcības Plāns Rail
Baltica pārvaldības modeļa ieviešanai.

Eiropas Dzelzceļa līnijas

edzl@edzl.lv
www.edzl.lv
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