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Attīstības plānošanas dokumenti transporta nozarē

• Transporta attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020.gadam

• Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2018.– 2022.gadam

• Alternatīvo degvielu attīstības plāns 2018. – 2020.gadam

• Ceļu satiksmes drošības plāns 2017. - 2020.gadam

• Velosatiksmes attīstības plāns 2018. – 2020.gadam



Transporta attīstības pamatnostādnēs noteiktie mērķi

1. Par 45 % samazināta sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošā valsts galveno
autoceļu daļa un par 15 % – sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošā reģionālo
autoceļu ar asfalta segumu daļa, salīdzinot ar 2012. gadu;

2. par 20 % palielināt elektrificēto dzelzceļa līniju garumu un panākt CO2
izmešu samazinājumu dzelzceļa kravu pārvadājumos līdz 60 % attiecībā
pret 2012. gadu;

3. Nodrošināta iespēja visiem iedzīvotājiem nokļūt izglītības iestādēs,
ārstniecības iestādēs, darbavietās, valsts un pašvaldību institūcijās to
normālajā (vispārpieņemtajā) darba laikā) ar sabiedrisko transportu;

4. Kravu apgrozījuma pieaugums ostās straujāks nekā konkurējošo valstu
ostās.



2014-2020 plānošanas perioda ES 
fondu projekti

• Kritērijs - projekti, kuros projektu iesniedzējs darbojas vai projekta 
mērķis ir saistīts ar tranzīta nozari

• 75 projekti ar kopējām attiecināmām izmaksām 1 294 969 462 eiro, kur 
veikti maksājumi par kopējo summu 488 910 529 eiro. 
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Tranzīta nozares būtiskākie rādītāji
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Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas 
Latvijas ostās, milj. t
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Produktivitātes dinamika un līmenis tautsaimniecības 
nozarēs



Pievienotās vērtības dinamika tautsaimniecības nozarēs
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A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

C Apstrādes rūpniecība

D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

E Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

F Būvniecība

G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

H Transports un uzglabāšana

I Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

K Finanšu un apdrošināšanas darbības

L Operācijas ar nekustamo īpašumu

M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

O Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

P Izglītība

Q Veselība un sociālā aprūpe

R Māksla, izklaide un atpūta

Nozaru pievienotās vērtības īpatsvara izmaiņas 2013.-2018.g



Nodarbinātības dinamika tautsaimniecības nozarēs
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(F) Būvniecība

(G) Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

(H) Transports un uzglabāšana

(I) Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

(J) Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

(K) Finanšu un apdrošināšanas darbības

(L) Operācijas ar nekustamo īpašumu

(M) Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

(N) Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

(O) Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

(P) Izglītība

(Q) Veselība un sociālā aprūpe

(R) Māksla, izklaide un atpūta

(S) Citi pakalpojumi

Nodarbināto īpatsvara izmaiņas 2013.-2018.g



Kultūra un sports aktīvai un 
pilnvērtīgai dzīvei

• Cilvēku līdzdalība kultūras un 
sporta aktivitātēs

• Kultūras un sporta devums 
ilgtspējīgai sabiedrībai

Vienota, droša un atvērta 
sabiedrība

• Saliedētība
• Tiesiskums un pārvaldība
• Drošība

Zināšanas un prasmes personības 
un valsts izaugsmei

• Zinātne sabiedrības attīstībai, 
tautsaimniecības izaugsmei un 
drošībai 

• Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša 
izglītība

Uzņēmumu konkurētspēja un 
materiālā labklājība

• Produktivitāte un inovācija
• Darbs un ienākumi
• Kapitāls un uzņēmējdarbības vide

Kvalitatīva dzīves vide un 
teritoriju attīstība

• Daba un vide
• Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi
• Līdzsvarota reģionālā attīstība
• Mājokļi

Stipras ģimenes veseli un aktīvi 
cilvēki

• Uz cilvēku centrēta veselības 
aprūpe

• Psiholoģiskā un emocionālā 
labklājība

• Stipras ģimenes paaudzēs
• Sociālā iekļaušana

NAP2027 IETVARS 

SOCIĀLĀ 
UZTICĒŠANĀS

STRATĒĢISKIE 
MĒRĶI

Prioritātes Rīcības virzieniVADMOTĪVS

OPERACIONĀLĀ DAĻA

Paradumu 
maiņa –
ceļš uz 

attīstību! 



NAP2027 uzstādījumi

• Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls ar dzelzceļu  kā 
sistēmas «mugurkaulu»

• Starptautiskā savienojamība, īstenojot Rail Baltica un vienlaikus 
paaugstinot tranzīta pakalpojumu konkurētspēju, veidojot Rīgu 
par modernu multimodālu transporta mezglu

• AER izmantošanā balstīta un videi draudzīga transporta 
izmantošanas palielināšana



Latvija 2030

• Autoceļu ar melno segumu 
īpatsvars no valsts 
reģionālajiem autoceļiem (%)

• Autoceļu ar melno segumu 
īpatsvars no valsts vietējiem 
autoceļiem (%)

• Kravu apgrozījums Latvijas 
ostās (miljoni tonnu)

• Pasažieru apgrozība 
sabiedriskajā autotransportā 
(miljoni pasažierkilometru)

• Apkalpoto pasažieru skaits 
Rīgas lidostā (miljoni)

• Pasažieru apgrozība dzelzceļa 
transportā (miljoni 
pasažierkilometru gadā)

• Apkalpoto pasažieru skaits 
Rīgas ostā (tūkstoši)

NAP 2027

• GCI Transporta 
infrastruktūras indekss

• Dzelzceļa pasažieru 
īpatsvars sabiedriskā 
transporta pārvadājumos 
(%)

• No AER saražotās enerģijas 
īpatsvars transportā (%)

• Zemu emisiju 
transportlīdzekļu skaits visu 
transportlīdzekļu skaitā (%)

• Ceļu satiksmes negadījumos 
bojā gājušo skaits (%)

• Kravu apgrozījums Latvijas lielajās 
ostās (miljoni tonnu)

• Apkalpoto pasažieru skaits Rīgas 
lidostā (miljoni)

• Pasažieru skaits starptautiskajā 
dzelzceļa transportā (tūkstoši 
pasažieru)

• Apkalpoto pasažieru skaits Rīgas 
ostā (tūkstoši)

• Samazināts sliktā stāvoklī un ļoti 
sliktā stāvoklī esošo valsts galveno 
autoceļu garums (%)

• Samazināts sliktā stāvoklī un ļoti 
sliktā stāvoklī esošo valsts galveno 
autoceļu garums (%)

• Autoceļu ar melno segumu 
īpatsvars no valsts reģionālajiem 
autoceļiem (%)

• Pasažieru apgrozība sabiedriskajā 
autotransportā (miljoni 
pasažierkilometru)

NAP 2020



Ar atbildību par Latvijas nākotni!

Priekšlikumiem: NAP2027@pkc.mk.gov.lv

Papildus informācija: www.pkc.gov.lv/nap2027

@Lvnakotne
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