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ZIŅAS
Kādas ir atšķirības starp
biznesa, operacionālo un
komercializācijas plānu?
Rail Baltica Globālā projekta īstenošanas gaitā
paredzēts veikt vairākus nozīmīgus pētījumus un
izstrādāt plānus projekta efektīvākai stratēģiskajai
plānošanai, ieviešanai un arī turpmākajai darbībai
tirgū. Visi trīs plāni ir savstarpēji saistīti un
papildina cits citu, vairākos jautājumos sniedzot
dziļāku izpēti.
Lasīt vairāk

Pirmie redzamie Rail Baltica
infrastruktūras ieguvumi jau
šajā rudenī Igaunijā
Rail Baltica projekts sevī ietver ne vien vilciena
sliežu izbūvi, bet arī
infrastruktūras izveidi kā

tādas pieguļošās
termināļi, pieturas,

piekļuves ceļi un tramvaja līnijas būvniecību
Igaunijā. Liela daļa no šīs infrastruktūras sniegs
tiešu ieguvumu to aptvertajām teritorijām
neatkarīgi no Rail Baltica vilciena kustības. Viens
no šādiem piemēriem ir tramvaja līnija starp RB
Ülemiste un Tallinas Lenarta Meri starptautisko
lidostu, kas šajā maršrutā sāks kursēt jau no šī
gada
1.septembra.

Lasīt vairāk

Ekspertu kopas izveide –
ekonomiskākais un
efektīvākais risinājums
projekta pilnvērtīgai ieviešana
Rail Baltica projekts pieprasa augstākā līmeņa
ekspertīzi daudzās un dažādās jomās, tāpēc RB
RAIL, kas ir projekta centrālais koordinators,
meklē risinājumus, kā piesaistīt šos speciālistus.
Viens no veidiem, kā tiek meklēta nepieciešamā
ekspertīze, ir šogad izsludinātais RB RAIL
atklātais konkurss par neatkarīgu ekspertu
piesaisti Rail Baltica projekta ieviešanai. Tas ir
tikai pirmais šāda veida konkurss projektā.

Lasīt vairāk

IEGUVUMI
Ieskats nākonē ar Rail Baltica
– vēl nebijusi ceļošanas
pieredze
Rail Baltica Baltijas valstu pasažieriem sniegs
pavisam jaunu un nebijušu ceļošanas pieredzi, ko
nevar pielīdzināt jau esošajām pārvietošanās
iespējām reģionā. Vēl vairāk – jaunizbūvētā
ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūra kardināli mainīs
cilvēku dzīves, ietekmējot to paradumus un
paplašinot dzīves kvalitātes iespējas. Jaunā
dzelzceļa līnija sniegs pavisam jaunu komforta
līmeni, ļaus ieekonomēt laiku un radīs drošākus
ceļošanas apstākļus.
Lasīt vairāk

PROJEKTS KUSTĪBĀ
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