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Par darba grupas izveidošanu Rail Baltica projektam
Kopš 2014.gada norit projekta Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un
ietekmes uz vidi novērtējums, kuru veic pilnsabiedrība „RB Latvija”. Pētnieki apspriedēm tika
piedāvājuši divus iespējamos trases novietojumus Latvijas teritorijā, kas 265 kilometru garumā,
skar Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils, Ķekavas,
Baldones, Iecavas, Bauskas novadu un Rīgas pilsētas pašvaldību teritorijas.
Pilnsabiedrība „RB Latvija” informē, ka 2015.gada februārī un martā 15 Latvijas
pašvaldībās, kuras nākotnē skars Rail Baltica trase, notika sākotnējās sabiedriskās apspriešanas
sanāksmes, un iedzīvotāji un pašvaldības tika aicinātas izteikt savus priekšlikumus, lai tos
vērtētu ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk- IVN) gaitā un izpētes darba rezultātā noteiktu
optimālo trases novietojuma variantu.
Līdz 2015.gada rudenim tiks uzsākts/turpināsies:
• projekta tehniskās izpētes process,
• ietekmes uz vidi novērtējums,
• lokālplānojumu izstrāde pašvaldībās,
• ja nepieciešams, detālplānojuma teritorijas paplašināšana.
Lokālplānojumu izstrāde pašvaldībās varētu tikt uzsākta 2015.gada maijā, kā rezultātā
tiks veidoti tehniskie risinājumi (pārvadi, divlīmeņu autoceļu un veco sliežu ceļu šķērsojumi,
zvēru pārejas, energoapgādes risinājumi u.c.) un veikts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN), lai
septembrī – oktobrī kopā ar IVN ziņojumu sabiedrībai parādītu lokālplānojumu projektus un tos
apspriestu tajās pašvaldībās, kuras skar Rail Baltica trase.
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējā sabiedriskā
apspriešana Bauskas novadā notika Bauskas Kultūras centrā 2015.gada 3.martā. Iedzīvotāju
aktivitāte bija liela. Pēc 2015.gada 3.marta Bauskas novada pašvaldībā tika saņemti vairāki
kolektīvie iesniegumi, ko parakstījuši ievērojams skaits Bauskas novada iedzīvotāji. Minētie
iesniegumi satur daudz un dažādus iebildumus un priekšlikumus Rail Baltica projekta izstrādei.
Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 17.punkts noteic, ka dome var lemt par komisiju un
darba grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai. Šādas komisijas un darba
grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu
kalendāra gadu. Izveidotās darba grupas un komisijas darbojas uz domes apstiprināta nolikuma
pamata atbilstoši nolikuma 16.punktam vai arī to kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar
kuru tā tiek izveidota.
Savukārt likuma „Par pašvaldībām” 61. panta pirmā daļa noteic, ka atsevišķu pašvaldības
funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome no domes
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot darba grupas.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, nolūkā nodrošināt sabiedrības līdzdalību
Rai Baltica projekta tālākajos procesos – tehniskās izstrādes procesā, ietekmes uz visi
novērtējuma izstrādē, lokālplānojumu izstrādē u.c., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”

61.pantu un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums” 17.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

Izveidot darba grupu Bauskas novada iedzīvotāju interešu aizsardzībai un pārstāvībai
saistībā ar Rail Baltica projekta izstrādes procesiem, šādā sastāvā:

Darba grupas vadītājs: Raitis Ābelnieks – Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Darba grupas locekļi:
Daina Akmentiņa – Bauskas novada Brunavas pagasta iedzīvotāja,
Ilze Avota – Bauskas novada Codes pagasta iedzīvotāja,
Inga Bērziņa – iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas
teritorijas plānotāja,
Uldis Biķernieks – Bauskas novada Ceraukstes pagasta iedzīvotājs,
Viesturs Janševskis – iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” vadītājs,
Baiba Marčenkova – iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītāja,
Ineta Niedra – Bauskas novada Vecsaules pagasta iedzīvotāja,
Lauris Ropājs – Bauskas novada Vecsaules pagasta iedzīvotājs,
Jānis Rumba – Bauskas novada domes deputāts,
Uvis Slakteris – Bauskas novada Codes pagasta iedzīvotājs.
Dace Šķiliņa – iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītāja,
Līga Vasiļauska – iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītāja.
2. Noteikt darba grupai šādus uzdevumus:
2.1. piedalīties darba grupas sēdēs, kas saistītas ar Rail Baltica projekta:
2.1.1 tehniskās izpētes procesu, t.sk. pieslēguma risinājumu Bauskas industriālajam un
loģistikas parkam un sasaistes izveidi ar apvedceļu Bauskas pilsētai;
2.1.2 ietekmes uz vidi novērtējumu;
2.1.3. lokālplānojumu izstrādi pašvaldības teritorijai;
2.1.4. ja nepieciešams, detālplānojuma teritorijas paplašināšanu;
2.2. sniegt viedokli pašvaldības deputātiem;
2.3. gatavot priekšlikumus Satiksmes ministrijai un citām projektā iesaistītām Latvijas
Republikas un Lietuvas Republikas atbildīgām institūcijām.
3.

Noteikt, ka darba grupas sēdes sasauc pēc nepieciešamības Bauskas novada domes
priekšsēdētājs.

4.

Noteikt darba grupas darbības termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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