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Transporta attīstības pamatnostādņu 
2021-2027 izstrādes pamatojums
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ES politikas uzstādījumi

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
2030

Nacionālais attīstības plāns 2027

TAP2020 vidusposma izvērtējuma secinājumi



Transporta politikas mērķis un 
rīcības virzieni mērķa sasniegšanai
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MĒRĶIS

Integrēta transporta sistēma:

- droša, efektīva, vieda un 
ilgtspējīga mobilitāte

-veicina valsts ekonomisko 
izaugsmi, reģionālo attīstību

-ieguldījums pārejā uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa 

emisijas līmeni

Multimodāla 
sabiedriskā transporta 
tīkla ar dzelzceļu kā 

sabiedriskā transporta 
"mugurkaulu" attīstība

Drošas un ilgtspējīgas 
transporta sistēmas 

pilnveidošana

Loģistikas 
pakalpojumu 

konkurētspējas 
paaugstināšana 

Pētniecības un 
inovāciju izmantošana, 
pētnieku un politikas 

veidotāju sadarbība un 
mūsdienu prasībām 
atbilstošu transporta 
nozares speciālistu 

sagatavošana

Starptautiskās 
savienojamības 

uzlabošana
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Transporta politikas rezultāti

Uzlabotas 
mobilitātes iespējas

Nodrošināta 
konkurētspējīga 

transporta un 
loģistikas 

infrastruktūra un 
pakalpojumi

Paaugstināta 
transporta drošība 

un drošums

Sekmētas 
inovācijas un augsti 
kvalificētu nozares 

profesionāļu 
sagatavošana

Samazinātas SEG 
emisijas 

transportā un 
uzlabota vides 

kvalitāte



Rīcības virziena uzdevumi politikas 
mērķa un rezultātu sasniegšanai (1)
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Multimodāla 
sabiedriskā 
transporta 

tīkla ar 
dzelzceļu kā 
sabiedriskā 
transporta 

"mugurkaulu" 
attīstība

Jauni dzelzceļa reģionālo pasažieru 
maršruti

Moderna un pieejama dzelzceļa 
infrastruktūra

Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls

Pārbūvēti un atjaunoti valsts reģionālie 
un vietējie autoceļi (reģionālās reformas 
īstenošana)

Vienota sabiedriskā transporta biļešu 
sistēma



Rīcības virziena uzdevumi politikas 
mērķa un rezultātu sasniegšanai (2)
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Pārbūvēti un atjaunoti valsts galvenie 
autoceļi (īstenojot arī drošības 
uzlabošanu)

Starptautiskās 
savienojamības 

uzlabošana Rail Baltica dzelzceļa līnija

Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T 
tīklu

Lidostas «Rīga» attīstība, gaisa 
satiksmes vadība 
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Drošas un 
ilgtspējīgas 
transporta 

infrastruktūras 
pilnveidošana

Attīstības plānošana

Pasākumi klimata pārmaiņu
samazināšanai

Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa
kontrole

Modernizēta dzelzceļa infrastruktūra un
ritošais sastāvs

Jūrniecība

Rīcības virziena uzdevumi politikas 
mērķa un rezultātu sasniegšanai (3)

Trokšņu pārvaldība



Rīcības virziena uzdevumi politikas 
mērķa un rezultātu sasniegšanai (4)
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Loģistikas 
pakalpojumu 

konkurētspējas 
paaugstināšana

Transporta un loģistikas nozares eksporta
pakalpojumu virzība starptautiskā tirgū un
Latvijas iekļaušanās mūsdienīgās globālās
piegādes ķēdēs

Situācijas monitorings, administratīvo
šķēršļu novēršana, priekšlikumu izstrāde
un virzība

Ieguldījumi ostu infrastruktūrā
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Pētniecības un 
inovāciju 

izmantošana, 
pētnieku un 

politikas 
veidotāju 

sadarbība un 
mūsdienu 
prasībām 
atbilstošu 
transporta 

nozares 
speciālistu 

sagatavošana

Rīcības virziena uzdevumi politikas 
mērķa un rezultātu sasniegšanai (5)

Nozares popularizēšana

Sadarbība starp nozares pārstāvjiem
pētniecības un inovācijas jautājumos

Autonoms jūrniecības izglītības iestāžu
tīkls

Autonoms jūrniecības izglītības iestāžu
tīkls

Speciālisti nozarē



Klimata 
pārmaiņu 
ietekmes 

mazināšana Valsts 
galvenie 
autoceļi 

(TEN-T tīkls)

Valsts-
pilsētu sa-

vienojamība
(ar TEN-T)

IKT
Ostu klimata 
neitralitali-

tāte un 
drošība

Dzelzceļa 
infrastruk-

tūra

Investīciju virzieni

Valsts 
reģionālie 
autoceļi 

(TEN-T tīkls)

Novada 
pilsētu savieno-

jamība
(ar TEN-T)

Multimodālie 
savienojumi 

(park & ride)

NAP2027
apstiprināts 

Saeimā 
02.07.2020

RAIL 
BALTICA

CEF



TRANSPORTS: PO2 Zaļāka Eiropa 
2.3.Prioritāte «Ilgtspējīga mobilitāte 
2.3.1.SAM Veicināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās»

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS

1
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Multimodālie savienojumi, viedās 
tehnoloģijas, Park& Ride

Videi draudzīgs sabiedriskais 
transports (dzelzceļš)            

Veloinfrastruktūra



3.2.1.SAM «Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimata
izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T
infrastruktūru»

3.2.2.SAM «Attīstīt un uzlabot ilgtspējīgu, klimat-
noturīgu, inteliģentu un intermodālu mobilitāti
nacionālā, reģionālā līmenī, ietverot uzlabotu piekļuvi
TEN-T un pārrobežu mobilitāti»

Valsts galvenie autoceļi

pārbūve, modernizācija vai attīstība

Dzelzceļš jauna vai modernizēta 

dzelzceļa infrastruktūra 

Valstspilsētu savienotība 
savienotība ar TEN-T tīklu

TRANSPORTS:PO3 Savienotāka Eiropa
3.2.Prioritāte «Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra»

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS

1
2

Valsts reģionālie autoceļi
modernizācija vai attīstība

Novada pilsētu savienotība
savienojumi ar TEN-T tīklu

Ostas
klimata neitralitāte, kuģošanas drošība         
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Vienota kiberdrošības risinājuma izveide   
valsts pārvaldē 

Nodrošinās vienlīdz augstu drošības līmeni gan valsts pārvaldes datu centros 
esošajiem resursiem, gan valsts pārvaldes iestādēm un to lietotājiem 

IKT: PO3 Savienotāka Eiropa
3.1.Prioritāte «Digitālā savienojamība» 
3.1.1.SAM «Uzlabot digitālo savienotību»

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS

Vidējā jūdze

Pēdējā jūdze

Kiberdrošība

5G pieejamība Pasīvās infrastruktūras izveide
5G un energoapgādes infrastruktūra VIA Baltica un Rail Baltica

Optiskā tīkla piekļuves punktu izveide lauku 
teritorijās

Savienojamības prasību izpilde

Ļoti augstas veiktspējas tīkla pēdējās
jūdzes infrastruktūras attīstība 

Pēdējās jūdzes pieslēgumu nodrošināšana



Paldies!


