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Rīgā, 2020.gada 21.janvārī 

Apzinoties Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas projekta Rail Baltica (turpmāk 

– Rail Baltica) nozīmi Rīgas pilsētas attīstībā un tā ievērojamo ietekmi uz Rīgas 

pilsētas teritorijām un iedzīvotāju ikdienu, paradumiem un mobilitātes iespējām, 

Rīgas pilsētas pašvaldība un nevalstiskās organizācijas noslēdz šo sadarbības 

memorandu par Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbību 

memoranda mērķa sasniegšanā. 

I. Memoranda mērķis 

Memoranda mērķis ir sekmēt Rīgas iedzīvotāju informētību par Rail Baltica 

integrācijas Rīgas pilsētvidē norisi, nodrošinot sabiedrības iesaisti lokālplānojuma 

izstrādes procesā, sniedzot informāciju par lokālplānojuma risinājumiem, uzklausot 

viedokļus un apspriežot lokālplānojuma risinājumus. 

II. Sadarbības principi 

Lai sasniegtu iespējami labāko rezultātu gan pilsētai kopumā, gan katras apkaimes 

iedzīvotājiem, puses sadarbojas brīvprātīgi, atklāti un atbildīgi. Puses diskutē, 

aizstāvot savas intereses, izsaka viedokļus un vienojas par kopīgu izpratni, kā Rail 

Baltica integrējams pilsētvidē. 

Vērtības, ko Puses aizstāv, ir pilsētvides kvalitāte un teritoriju līdzsvarota attīstība, 

ilgtspējīga mobilitāte, dabas vērtību un kultūras mantojuma aizsardzība un 

saglabāšana, apkaimju sociālo saikņu saglabāšana un nostiprināšana. 

III. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība 

Pašvaldība apņemas memoranda ietvaros informēt nevalstiskās organizācijas un 

sabiedrību par lokālplānojuma izstrādes procesu un risinājumiem; apspriest 

risinājumu variantus; sadarbībā ar iedzīvotājiem meklēt pilsētai un tās interesēm 

atbilstošākos risinājumus; skaidrot izvēlētā risinājuma pamatotību un atbilstību 

pilsētas attīstības plāniem; nodrošināt iedzīvotāju viedokļa aizstāvēšanu un 

pārstāvēšanu sarunās ar Rail Baltica ieviesējiem un projektētājiem. 

Nevalstiskās organizācijas apņemas piedalīties diskusijās par lokālplānojuma 

izstrādes procesu un risinājumiem, apzināt iedzīvotāju intereses un vajadzības, kas 

būtu jāievēro lokālplānojuma izstrādes procesā, izteikt viedokli un sniegt 



priekšlikumus, lai rastu pilsētai un tās interesēm atbilstošākos risinājumus Rail 

Baltica integrēšanai pilsētvidē. 

IV. Pasākumi memoranda īstenošanai 

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros papildus normatīvajos aktos noteiktajiem 

pasākumiem sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai paredzētie pasākumi 

iedzīvotāju informēšanai, iepazīstināšanai ar lokālplānojuma risinājumiem un 

viedokļu uzklausīšanai tiek rīkoti pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi divos 

mēnešos.  

V. Noslēguma jautājumi 

Memorands stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

Memorands ir atvērts parakstīšanai citām nevalstiskajām organizācijām, kas nav 

minētas kontaktpersonu un parakstu sadaļā un kas atbalsta Memoranda mērķus un 

vērtības. 

Pusēm par to vienojoties, Memorandā iespējami grozījumi. 

Pievienoties vai izstāties no dalības Memorandā iespējams, rakstiski informējot 

Memorandu parakstījušās puses. Jaunu dalībnieku pievienošanās vai esošo 

izstāšanās tiek izskatīta nekavējoties pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas. 

 


