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INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS 
par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu 

 
(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē 

paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam) 

 

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi 

sākotnējam izvērtējumam: 

 

Paredzētās darbības iesnieguma 

iesniegšanas datums 
Iesniegums: 2023. gada 6. janvāris 

Paredzētās darbības nosaukums 
Šķirošanas, loģistikas un biroju ēka kvartālā starp 

J.Čakstes gatvi, Bauskas ielu un Gulbju ielu, Rīgā 

Iesniedzējs 
SIA “Dukule”, reģistrācijas numurs 50003867121, 

Ķelnes iela 1, Rīga, LV-1014 

Paredzētās darbības norises vietas 

adrese 

Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 01000730626, 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 01000730547, 

Gulbju iela 15, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 

01000730652, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

01000730548, Gulbju iela 19, nekustamais īpašums ar 

kadastra numuru 01000730653, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 01000730549, Gulbju iela 23, 

nekustamais īpašums ar kadastra numuru 01000730654, 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 01000730550, 

Gulbju iela 25, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 

01000730175, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

01000730551, Gulbju iela 29, nekustamais īpašums ar 

kadastra numuru 01000730655, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 01000730552, Jāņa Čakstes gatve 

52, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 

01000730656, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

01000730553, Jāņa Čakstes gatve 50, nekustamais 

īpašums ar kadastra numuru 01000732211, zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 01000730555, Bauskas 

iela 159A, Rīga 

Atrašanās īpaši aizsargājamā 

dabas teritorijā 
neatrodas 

Atrašanās Rīgas jūras līča 

piekrastes aizsargjoslā 
neatrodas 

Atrašanās virszemes 

ūdensobjektu aizsargjoslā 
neatrodas 

Informācija par paredzēto darbību 

Tiks izbūvēta ēka un labiekārtota teritorija. Apbūves 

laukums 19290,800 m2: noliktavas ēka 19210,8 m2 un 

automazgātava 80 m2; ceļi un laukumi 33770 m2; 

autostāvvietas: vieglajām automašīnām kopā 243, 

kurjeru automašīnām 200, kravas automašīnām 20, 

motocikliem 20; noliktavas ēkas telpu platība 

20619,8 m2; apbūves blīvums 25,60 %. Būvniecība 
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paredzēta 2 kārtās, paredzot ēkas paplašinājumu 2. kārtā 

abos ēku galos. 

Iekraušanas/izkraušanas rampu skaits: 

1.kārta 10 smagās mašīnas, 38 mikroautobusi 

2.kārta 20 smagās mašīnas, 89 mikroautobusi. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbības 

nodrošināšanai paredzēts izveidot pieslēgums pilsētas 

centralizētajiem tīkliem. Siltumapgādes nodrošināšanai 

tiks uzstādīti saules paneļi un siltumsūkņi. 

 

  Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides 

dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, vai elektroniski: 

ap@vvd.gov.lv. 
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