Deklarācijā
dotā
uzdevuma
numurs

Pasākuma
numurs

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Labākā biznesa vide
Baltijas valstīs

036.

36.1.

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Labākā biznesa vide
Baltijas valstīs

036.

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Eksporta atbalsts

045.

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Eksporta atbalsts

046.

Deklarācijas sadaļa un
rīcības joma

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

082.

082.

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

083.

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

084.

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

085.

085.

36.2.

45.2.

46.2.

82.1.

82.2.

83.1.

84.1.

85.1.

85.2.

Deklarācijā dotais uzdevums

Rīcības plāna pasākums

Darbības rezultāts

Panāksim, ka infrastruktūra preču un cilvēku mobilitātei (tai
skaitā mājokļu pieejamībai), kā arī IKT infrastruktūra ir
labākā Baltijas valstīs.

Izstrādāt platjoslas politikas plānošanas dokumentu.

Panāksim, ka infrastruktūra preču un cilvēku mobilitātei (tai
skaitā mājokļu pieejamībai), kā arī IKT infrastruktūra ir
labākā Baltijas valstīs.

Nodrošināt Platjoslas kompetenču centra konsultatīvo atbalstu
valsts atbalsta programmām platjoslas projektu realizācijā, tostarp
sagatavot priekšlikumus platjoslas tīkla kartēšanas risinājuma
izveidei.

1) Izstrādāti grozījumi SM nolikumā;
2) Sagatavots informatīvais ziņojums par platjoslas tīkla kartēšanas risinājuma izveidi.

Panāksim, ka ir vienots un pozitīvs tēls par Latviju kā vietu
eksportējošiem uzņēmumiem.

Nodrošināt koordinētu transporta un loģistikas nozares eksporta
pakalpojumu virzību starptautiskā tirgū, Latvijas iekļaušanos
mūsdienīgās globālās piegādes ķēdēs ar vienotu nozares zīmolu
VIA LATVIA.

Nodrošināta pastāvīga dalība starptautiskos sadarbības pasākumos ārvalstīs un Latvijā.

Konsekventi samazināsim administratīvos šķēršļus Latvijas
preču un pakalpojumu eksportam.

Līdzatbildīgās
institūcijas

Izpildes termiņš
(dd.mm.gggg)

Pasākuma īstenošanas gaita uz 2019.gada 1.septembri

Norit darbs pie Platjoslas plāna 2021. - 2027.g. izstrādes, vērtējot SPRK, LPS, LIA un VARAM priekšlikumus. Lai būtu iespējama ES fondu
finansējuma piesaiste platjoslas attīstībai 2021.-2027.gada plānošanas periodā, ir jābūt izpildītam Kopējās fondu regulas priekšlikuma
priekšnosacījumam, par izstrādātu platjoslas plānu, iekļaujot novērtējumu par investīciju nepietiekamību un plānotās valsts intervences pamatojumu.
Šobrīd tiek veiktas aktivitātes, lai nodrošinātu minēto ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi. Saskaņā ar CFLA 21.06.2019. uzaicinājumu SM ir
sagatavojusi projekta iesniegumu finansējuma apguvei ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei Eiropas Sociālā fonda 10.1.3. atbalsta mērķa otrās projektu
iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Izstrādāts Nacionālo platjoslas plāns 2021.-2027.gadam.

Nodrošināt pastāvīgu situācijas monitoringu Latvijas ostu, tranzīta Nodrošināta nepārtraukta sadarbība ar nevalstisko sektoru, informācijas aprite, priekšlikumu izstrāde
un loģistikas nozarēs, administratīvo šķēršļu identificēšanu ciešā
loģistikas, ostu un tranzīta konkurētspējas paaugstināšanai un to tālāka virzība īstenošanai .
sadarbībā ar nozares nevalstiskām organizācijām un attiecīgu
priekšlikumu izstrādi un tālāku virzību Latvijas loģistikas sistēmas
un nozares eksporta pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšanā.

Lielo ostu darbībā piemērosim OECD valsts kapitālsabiedrību Izvērtēt iespējas palielināt valsts ietekmi lēmumu pieņemšanā ostu
pārvaldības principus, palielināsim valsts ietekmi lēmumu
pārvaldēs un iespējas mainīt ostu pārvaldības modeli, tai skaitā
pieņemšanā un nodrošināsim efektīvāku resursu izmantošanu. pārveidojot tās par valsts kapitālsabiedrībām.
Izvērtēsim un reformēsim lielo ostu pārvaldības modeli, kā
prioritāro risinājumu paredzot to pārveidošanu par valsts
kapitālsabiedrībām.

1) Sagatavots informatīvais ziņojums ar izvērtējumu un priekšlikumiem attiecībā uz valsts ietekmes
palielināšanu lēmumu pieņemšanā ostu pārvaldēs, ostu pārvaldības modeli un iespējamām izmaiņām, tai
skaitā pārveidošanu par kapitālsabiedrību;
2) Attiecīgu normatīvos aktu izstrāde atbilstoši MK atbalstītajiem priekšlikumiem.

Lielo ostu darbībā piemērosim OECD valsts kapitālsabiedrību Sagatavot priekšlikumus OECD valsts kapitālsabiedrību
pārvaldības principus, palielināsim valsts ietekmi lēmumu
pārvaldības principu piemērošanai ostu pārvalžu darbībā un
pieņemšanā un nodrošināsim efektīvāku resursu izmantošanu. izstrādāt nepieciešamos grozījumus normatīvos aktos.
Izvērtēsim un reformēsim lielo ostu pārvaldības modeli, kā
prioritāro risinājumu paredzot to pārveidošanu par valsts
kapitālsabiedrībām.

Izstrādāti grozījumi MK noteikumos par ostu pārvalžu paraugnolikumu un Rīgas, Ventspils brīvostu
pārvalžu un Liepājas SEZ pārvaldes nolikumos.

Izvērtēsim valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš"
Izvērtēt VAS "Latvijas Dzelzceļš" darbību atbilstoši Publiskas
biznesa modeli un investīciju programmu, ja nepieciešams,
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
veicot tās restrukturizāciju, samazinot izmaksas un izstrādājot 7.panta noteikumiem.
ilgtermiņa darbības plānu, kā arī veicinot dzelzceļa tranzīta
koridora starptautisko konkurētspēju.

1) VAS "Latvijas Dzelzceļš" Padomes vērtējums par VAS "Latvijas dzelzceļš" biznesa modeli
un neatkarīgs Auditoru vērtējums;
2) Izstrādāts ilgtermiņa darbības plāns, lai veicinātu dzelzceļa tranzīta koridora starptautisko
konkurētspēju.

SM

SPRK

30.12.2020.

SM

SPRK

30.12.2019.

SM

30.10.2022.

SM

30.10.2022.

1) 30.12.2019.
2) 29.05.2020.

SM

SM

Izvērtēsim dzelzceļa elektrifikācijas projekta pamatotību un
iespēju to īstenot ierobežotā apjomā Rīgas–Daugavpils
virzienā. Veiksim pārrunas ar Eiropas Komisiju par iespējām
ietaupītos līdzekļus pārdalīt citām videi draudzīgām
infrastruktūras un mobilitātes veicināšanas programmām.

Izvērtēt dzelzceļa elektrifikācijas projekta ietekmi uz valsts
Pieņemts Ministru kabineta lēmums par projekta apjomu un turpmāko virzību. Kohēzijas fonda līdzekļu
budžetu īstermiņā un ilgtermiņā, definēt pieļaujamo VAS "Latvijas ietaupījuma gadījumā veikti nepieciešamie grozījumi tiesību aktos ietaupīto līdzekļu pārdalei.
dzelzceļš" iepirkuma sadārdzinājuma finansēšanas riska apetīti,
izvērtēt projekta īstenošanas iespējas ierobežotā apjomā.

Īstenosim Rail Baltica projektu. Sadarbībā ar šī projekta
dalībvalstīm laikus pieņemsim profesionālus stratēģiskos
lēmumus saistībā ar Rail Baltica īstenošanu. Centīsimies ES
Daudzgadu finanšu perspektīvā panākt finansējumu projekta
pabeigšanai ar visaugstāko pieļaujamo Eiropas Savienības
līdzfinansējuma intensitāti. Atbalstīsim Rail Baltica
kopuzņēmuma "RB Rail" darbību Rīgā, nodrošinot tā labu
pārvaldību un resursus. Piesaistīsim projekta īstenošanai
lietpratējus ar labu reputāciju un starptautisku pieredzi
dzelzceļa infrastruktūras projektu īstenošanā un nodrošināsim,
lai to lēmumi būtu caurspīdīgi, neatkarīgos aprēķinos balstīti
un dalībvalstu revīzijas iestādēm pieejami. Rūpēsimies par
visu ieinteresēto pušu iesaisti nozīmīgāko Rail Baltica
publiskās infrastruktūras objektu plānošanā, lai pēc iespējas
pilnvērtīgi izmantotu to potenciālu.

ES Daudzgadu budžeta sarunās (visos līmeņos un formātos)
turpināt lobēt ES institūcijās Rail Baltic projektu, lai nākamajā
periodā būtu pieejami iespējami augstākā līdzfinansējuma likme
un Eiropas Savienošanas instrumentā iespējami augstākais
finansējums.

Īstenosim Rail Baltica projektu. Sadarbībā ar šī projekta
Rail Baltica projekta Latvijas aktivitāšu ietvaros parakstīt
dalībvalstīm laikus pieņemsim profesionālus stratēģiskos
Deleģēšanas līgumu ar RB Rail AS (Koordinators), tādējādi
lēmumus saistībā ar Rail Baltica īstenošanu. Centīsimies ES Koordinatoram deleģējot atsevišķu CEF aktivitāšu īstenošanu.
Daudzgadu finanšu perspektīvā panākt finansējumu projekta
pabeigšanai ar visaugstāko pieļaujamo Eiropas Savienības
līdzfinansējuma intensitāti. Atbalstīsim Rail Baltica
kopuzņēmuma "RB Rail" darbību Rīgā, nodrošinot tā labu
pārvaldību un resursus. Piesaistīsim projekta īstenošanai
lietpratējus ar labu reputāciju un starptautisku pieredzi
dzelzceļa infrastruktūras projektu īstenošanā un nodrošināsim,
lai to lēmumi būtu caurspīdīgi, neatkarīgos aprēķinos balstīti
un dalībvalstu revīzijas iestādēm pieejami. Rūpēsimies par
visu ieinteresēto pušu iesaisti nozīmīgāko Rail Baltica
publiskās infrastruktūras objektu plānošanā, lai pēc iespējas
pilnvērtīgi izmantotu to potenciālu.

Atbildīgā
institūcija

SM

30.08.2019.

2. LDZ, lielās ostas

SM

1) 30.09.2019.
2) 30.09.2020.

1. 30.04.2019.

Izstrādāts nākamā ES Daudzgadu budžeta lēmums un Eiropas Savienošanas instrumenta regulas gala
versija.

1) Ir veikti grozījumi SM nolikumā - 02.04.2019. apstiprināti MK noteikumi Nr. 139 “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr.
242 "Satiksmes ministrijas nolikums"”, kas paredz SM nodrošināt platjoslas kompetences centra darbību Latvijā.
2) Kartēšanas risinājuma modeļa izvēle tiek vērtēta direktīvas par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi pārņemšanas ietvaros
Sadarbībā ar LOTLP, nodrošināta SM iesaiste un līdzdalība izstādē "TransRussia 2019" Maskavā, Krievijā; izstādē "Transport Logistic 2019" Minhenē,
Vācijā;
Tiek organizēta SM iesaiste un līdzdalība izstādē "TransKazakhstan/ TransLogistica 2019" Almatā, Kazahstānā un Baltkrievijas transporta nedēļas
pasākumos un izstādē Transports un Loģistika 2019 Minskā, Baltkrievijā; Krievijas transporta nedēļas pasākumos un izstādē "Krievijas transports 2019"
Maskavā, Krievijā; „ CIlF 2019” Šeņžeņā, Ķīnā un China International Import Expo ar mērķi piesaistīt potenciālos klientus Latvijas tranzīta koridoram.
20.02.2019. notika Loģistikas nozares padomes 15.sēde. Sēdē tika apspriesti notikušo starptautisko pasākumu rezultāti, kas veicināja jaunu kravu un
investīciju piesaisti Latvijas tranzīta un loģistikas nozarei, kā arī 2019.gadā plānotie pasākumi. Padomes locekļi ziņoja par situāciju tranzīta un loģistikas
nozarē, izteica prognozes turpmākai attīstībai un pārrunāja priekšlikumus nozares konkurētspējas stiprināšanai. Padomes sēdē arī apsprieda jautājumu par
būvniecības saskaņošanas procesu ietekmi uz tranzīta un loģistikas nozares uzņēmējdarbību.
Tiek nodrošināta pastavīga informācijas aprite ar nozari par būtiskākajiem starptautiskās sadarbības pasākumiem konkurētspējas veicināšanai, normatīvo
aktu izstrādi, iespējām piedalīties ārvalstu vizītēs, starptautiskās izstādēs. Tiek apkopoti un ņemti vērā nozares priekšlikumi un viedokļi par
konkurētspējas un starptautiskās sadarbības veicināšanas jautājumiem.
Izstrādāti, izskatīti MK un pieņemti 18.06.2019. noteikumi Nr. 269 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumos Nr. 741
"Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu". Grozījumi paredz mēnešalgas pārrēķinu lielo, vidējo un mazo ostu valdes
priekšsēdētājiem, kā arī lielo un vidējo ostu valdes locekļiem. Mazo ostu valdes locekļiem mēnešalgas aprēķins paliek spēkā ar esošo regulējumu.
Grozījumi izstrādāti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 2.punktu un koeficienta sistēmu.
Turpmāk mēnešalgas reizi gadā pēc ostas gada pārskata apstiprināšanas tiks pārrēķinātas. Paralēli tiek gatavots iepirkums konsultāciju pakalpojumam par
juridiskas analīzes veikšanu izvērtējot iespējas ostu pārvaldes pārveidot par kapitālsabiedrībām.
Ir sagatavoti grozījumi MK noteikumos Rīgas, Ventspils brīvostu un Liepājas SEZ pārvalžu nolikumos, ar ko tiek sekmēts caurspīdīgums lēmumu
pieņemšanā un informācijas pieejamībā atbilstoši OECD principiem, noteiktas skaidrākas prasības attiecībā uz zemes nomas maksas noteikšanas
principiem un kārtību, attiecībā uz finanšu un nefinanšu mērķiem, uz sūdzību izskatīšanu, kā arī ieviesti terminēti valdes locekļu pilnvaru termiņi. Pašlaik
sagatavotie grozījumi tiek saskaņoti nozarē un drīzumā paredzēts tos izsludināt valsts sekretāru sanāksmē. Uzsākts darbs pie konkursa dokumentācijas
izstrādes, lai piesaistītu ārējo konsultantu ostu pārvaldības modeļa izvērtēšanai ar mērķi pārveidot ostu pārvaldes par kapitālsabiedrībām.

LDz vadībā starp Padomi un Valdi notikušas vairākas stratēģiju sanāksmes, kurās vērtēts esošais biznesa modelis, tā priekšrocības un trūkumi,
stratēģiskie mērķi un veidi to sasniegšanai. Diskusijas notiek ciešā sadarbībā arī ar LDz koncerna meitas sabiedrībām un tiek vērtēta katras loma un
rezultāti. Nobeigumam tuvojas funkcionālais audits. Ir sagatavots iepirkums arī ārējā konsultanta piesaitei biznesa modeļa izvērtēšanai.

05.03.2019. MK tika izskatīts SM informatīvais ziņojums “Par projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” izvērtēšanas gaitu”. Atbilstoši
informatīvajā ziņojumā un MK 05.12.2017. sēdes protokolā Nr.60 51.§ "Informatīvais ziņojums "Par lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla
elektrifikācija" norādītajam, nosacījumi Projekta negatīvas ietekmes uz valsts budžetu novēršanai ir uzraugāmi un vērtējami Projekta īstenošanas laikā.
CFLA sadarbībā ar ES fondu vadošo iestādi iesniedza Projekta iesniegumu Eiropas Komisijā 11.04.2019. Savukārt Eiropas Komisija apstiprināja
Projekta iesniegumu 12.07.2019. Līguma slēgšana par Projekta īstenošanu starp VAS "Latvijas dzelzceļš" un CFLA ir pagarināta līdz Iepirkumu
uzraudzības biroja atzinuma par iepirkuma pirmā posma norisi saņemšanai.
SM, piedaloties sarunās par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta regulas priekšlikumu periodam no 2021. līdz 2027.gadam uzsver Rail
Baltica projekta nozīmīgumu, kā arī iestājas par projektam labākiem priekšnosacījumiem (tādiem kā Kohēzijas fonda pārnesums un līdzfinansējuma
likmes).
ĀM: Sarunas par ES daudzgadu budžetu turpinās. Valstu viedokļi un pozīcijas par svarīgākajiem ES daudzgadu budžeta jautājumiem tiek atspoguļotas
t.s. sarunu ietvara dokumentā, kas veidos valstu un valdību vadītāju vienošanās pamatu par ES daudzgadu budžetu. Rail Baltica kontekstā sarunu ietvara
dokumentā ir izdevies iekļaut opciju, kas nākotnē varētu nodrošināt vēlamo piekļuvi finansējumam RB projekta īstenošanai.

SM

FM, ĀM (MFF
kontekstā),

30.12.2020.

1) Parakstīts deleģēšanas līgums;
2) Ne retāk kā reizi gadā informēta valdība par projekta īstenošanas gaitu.

1) Deleģēšanas līgums tika aizstāts ar Pilnvaru, kas tika parakstīta 21.06.2019. SM pilnvaroja RB Rail AS veikt nepieciešamās darbības lai nodrošinātu
četru Latvijas teritorijas projektēšanas darbu realizāciju SM vārdā un uzraudzītu Rīgas Dzelzceļa mezgla dzelzceļa kustības optimizācijas izpēti.
2) 2019.gada aprīlī Ministru kabinetam tika iesniegts Informatīvais ziņojums Par Rail Baltica projekta ieviešanas gaitu un nepieciešamo finansējumu
2019.gadā.

SM

RBR, EDZL

1) 30.04.2019.
2) 30.10.2022.

Deklarācijas sadaļa un
rīcības joma

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
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NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

Deklarācijā
dotā
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Pasākuma
numurs

085.

85.3.

086.

089.

089.

089.

089.

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

090.

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

090.

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

091.

86.1.

89.1.

89.2.

89.3.

89.4.

90.1.

90.2.

91.1.

Deklarācijā dotais uzdevums

Rīcības plāna pasākums

Darbības rezultāts

Īstenosim Rail Baltica projektu. Sadarbībā ar šī projekta
Stiprināt OECD pārvaldības principu (t.sk. informācijas atklātības,
dalībvalstīm laikus pieņemsim profesionālus stratēģiskos
sadarbības) ievērošanu RB Rail.
lēmumus saistībā ar Rail Baltica īstenošanu. Centīsimies ES
Daudzgadu finanšu perspektīvā panākt finansējumu projekta
pabeigšanai ar visaugstāko pieļaujamo Eiropas Savienības
līdzfinansējuma intensitāti. Atbalstīsim Rail Baltica
kopuzņēmuma "RB Rail" darbību Rīgā, nodrošinot tā labu
pārvaldību un resursus. Piesaistīsim projekta īstenošanai
lietpratējus ar labu reputāciju un starptautisku pieredzi
dzelzceļa infrastruktūras projektu īstenošanā un nodrošināsim,
lai to lēmumi būtu caurspīdīgi, neatkarīgos aprēķinos balstīti
un dalībvalstu revīzijas iestādēm pieejami. Rūpēsimies par
visu ieinteresēto pušu iesaisti nozīmīgāko Rail Baltica
publiskās infrastruktūras objektu plānošanā, lai pēc iespējas
pilnvērtīgi izmantotu to potenciālu.

1) Sagatavoti priekšlikumi par OECD pārvaldības principu stiprināšanu RB Rail (t.sk., informācija par
iepirkumiem un iepirkumu konkursu rezultāti tiek publicēti EDZL un Rail Baltica AS mājas lapās,
aktivizēta sadarbība ar pašvaldībām, kuru teritoriju skars Rail Baltica dzelzceļa līnija);
2) Aktivizēts sadarbības partneru koordinējošās padomes darbs, lai veicinātu RailBaltica projekta mērķu
sasniegšanu (t.sk. atsākts Ilgtspējīgas attīstības konsultatīvās koordinācijas padomes darbs, izveidota Rīgas
Centrālā dzelzceļa mezgla attīstības darba grupa).

Atbalstīsim Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu
multimodālu transporta mezglu un pārsēšanās punktu
veidošanai: stāvparku, sabiedriskā transporta pieturu un
velonovietņu izveidei pie dzelzceļa stacijām, sabiedriskā
transporta un dzelzceļa pieturu satuvināšanai.

1) Piedāvāsim ES fondu vidusposma izvērtējuma rezultātā papildu
pieejamā finansējuma investīciju iespējas multimodālu transporta
mezglu un pārsēšanās punktu veidošanai: stāvparku, sabiedriskā
transporta pieturu un velonovietņu izveidei pie dzelzceļa stacijām,
sabiedriskā transporta un dzelzceļa pieturu satuvināšanai;
2) Izstrādājot politikas plānošanas dokumentus un ES daudzgadu
budžetu pēc 2020.gada, izvērtēsim iespēju iekļaut tajos pasākumus
multimodālu transporta mezglu un pārsēšanās punktu veidošanai:
stāvparku, sabiedriskā transporta pieturu un velonovietņu izveidei
pie dzelzceļa stacijām, sabiedriskā transporta un dzelzceļa pieturu
satuvināšanai.

1.1. ES fondu vidusposma izvērtējuma ietvaros ir sagatavoti un iesniegti FM priekšlikumi papildu
finansējuma novirzīšanai multimodālu transporta mezglu un pārsēšanās punktu veidošanai;
1.2. Izstrādāti grozījumi tiesību aktos ietaupīto līdzekļu pārdalei multimodālu transporta mezglu un
pārsēšanās punktu veidošanai;
2. Transporta politikas plānošanas dokumentos periodam no 2021.gada un ES budžeta iniciatīvās iekļauti
pasākumi multimodālu transporta mezglu un pārsēšanās punktu veidošanai: stāvparku, sabiedriskā
transporta pieturu un velonovietņu izveidei pie dzelzceļa stacijām, sabiedriskā transporta un dzelzceļa
pieturu satuvināšanai.

Turpināsim mērķtiecīgu autoceļu atjaunošanu visā Latvijā,
īpašu uzmanību pievēršot ceļiem ar augstu satiksmes
intensitāti un ceļiem uz novadu centriem. Rūpīgi sekosim
veikto darbu kvalitātei. Turpināsim pilnveidot autoceļu
finansēšanas modeli, mazāk izmantotos vietējos ceļus
nododot pašvaldībām.

Turpināt īstenot Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.2023.gadam.

1) Veikti valsts galveno autoceļu remontdarbi, 191 km;
2) Veikti valsts reģionālo autoceļu remontdarbi, 553 km.

Turpināsim mērķtiecīgu autoceļu atjaunošanu visā Latvijā,
īpašu uzmanību pievēršot ceļiem ar augstu satiksmes
intensitāti un ceļiem uz novadu centriem. Rūpīgi sekosim
veikto darbu kvalitātei. Turpināsim pilnveidot autoceļu
finansēšanas modeli, mazāk izmantotos vietējos ceļus
nododot pašvaldībām.

Turpināt publiskās un privātās partnerības projekta ”E67/A7
Ķekavas apvedceļš” īstenošanu.

Turpināsim mērķtiecīgu autoceļu atjaunošanu visā Latvijā,
īpašu uzmanību pievēršot ceļiem ar augstu satiksmes
intensitāti un ceļiem uz novadu centriem. Rūpīgi sekosim
veikto darbu kvalitātei. Turpināsim pilnveidot autoceļu
finansēšanas modeli, mazāk izmantotos vietējos ceļus
nododot pašvaldībām.

Noteikt algoritmu, ka autoceļu finansējums tiek piesaistīts valsts
ekonomiskajai attīstībai.

Turpināsim mērķtiecīgu autoceļu atjaunošanu visā Latvijā,
īpašu uzmanību pievēršot ceļiem ar augstu satiksmes
intensitāti un ceļiem uz novadu centriem. Rūpīgi sekosim
veikto darbu kvalitātei. Turpināsim pilnveidot autoceļu
finansēšanas modeli, mazāk izmantotos vietējos ceļus
nododot pašvaldībām.

Izvērtēt iespējamo valsts vietējo autoceļu posmu pārvaldīšanas
formas maiņu un mazāk izmantotos valsts vietējos ceļus nodot
pašvaldībām.

Izvērtēsim valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu
uzturētājs" darba kvalitāti un iespēju no 2021. gada atvērt
tirgu citiem pakalpojuma sniedzējiem, nosakot autoceļu
uzturēšanas standartu vasaras un ziemas sezonai.

Izvērtēt iespēju no 2021. gada atvērt tirgu visiem potenciālajiem
valsts autoceļu uzturēšanas pakalpojuma sniedzējiem.

Izvērtēsim valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu
uzturētājs" darba kvalitāti un iespēju no 2021. gada atvērt
tirgu citiem pakalpojuma sniedzējiem, nosakot autoceļu
uzturēšanas standartu vasaras un ziemas sezonai.

Izvērtēt autoceļu uzturēšanai izmantoto resursu efektivitāti un
kvalitāti.

Atbildīgā
institūcija

SM

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

092.

092.

92.1.

92.2.

1) NVO,
pašvaldības
2) RD

Izpildes termiņš
(dd.mm.gggg)

1) 30.12.2019.
2) 30.10.2022.

FM, ĀM (MFF),
PV, LDZ,
pašvaldības

1.1. 30.12.2019.
1.2. 30.06.2020.
2. 30.12.2020.

SM

LVC

30.10.2022.

1) Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem, rezultātu un iepirkumu arhīvs publiski pieejams RB Rail AS un EDZL mājaslapās. SM pārstāvji piedalās
un apstiprina iepirkumu nolikumus. Izveidoto (5) Atsauces grupu ietvaros notiek konsultatīvs darbs pie RB svarīgāko iepirkumu tehniskās
dokumetācijas/nolikumu izstrādes, piem. -Rīgas Centrālā Mezgla darbības optimizācijas pētījums Dzelzceļa darbības nodrošināšanas (RORG)Atsauces
grupas ietvaros.
2) Izveidotas sekojošas sadarbības partneru darbu koordinēšanas atsauces/darba grupas -(i) Iepirkumu, (ii) Finanšu, risku vadības un atskaišu (iii)
Dzelzceļa darbības nodrošināšanas (iv) Komunikācijas (v) Biznesa attīstības atsauces grupa.
Regulāra sadarbība ar pašvaldībām - 31.05.2019 notika SM , projekta ieviesēju-EDZL un RB Rail AS un visu 15 RB projekta skarto pašvaldību darba
grupas sanāksme. Nākošā informatīvā sanāksme atbilstoši uzsāktās projektēšanas attīstības gaitai.
Lai nodrošinātu operatīvu viedokļu apmaiņu, kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu izveidota Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla attīstības koordinācijas daba
grupa, iesaistot visus sadarbības partnerus -atbildīgās institūcijas un projektētājus, kas sanāks uz 1. sanāksmi septembrī;
septembrī uz kārtējo sanāksmi plānots sasaukt Ilgtspējīgas attīstības konsultatīvās koordinācijas darba grupu, norit darbs pie Starptautiskās dzelzceļa
stacijas lidostā Rīga konsultatīvās darba grupas izveides, kā arī tālākā perspektīvā -Salaspils RB ILC darba grupas izveide.
3) Sadarbība ar nevalstisko sektoru- 07.05.2019 notika tikšanās ar NVO par Rail Baltica projektēšanas uzsākšanu Rīgā. 05.09.2019 notiks nākošā
tikšanās -par projektēšanas gaitu Rīgā, Arhitektūras vadlīniju pētījuma rezultātu prezentācija un Sadarbības Memoranda (NVO, RB Rail AS, EDZL, SM apsver dalību) parakstīšana.

ĀM: Sarunas par ES daudzgadu budžetu turpinās. Valstu viedokļi un pozīcijas par svarīgākajiem ES daudzgadu budžeta jautājumiem tiek atspoguļotas
t.s. sarunu ietvara dokumentā, kas veidos valstu un valdību vadītāju vienošanās pamatu par ES daudzgadu budžetu. Rail Baltica kontekstā sarunu ietvara
dokumentā ir izdevies iekļaut opciju, kas nākotnē varētu nodrošināt vēlamo piekļuvi finansējumam RB projekta īstenošanai.

1) Veikti remontdarbi 65,67 km valsts galvenajos autoceļos,
2) Veikti remondarbi 344,42 km valsts reģionālajos autoceļos, no kuriem 90,24 ir nodoti ekspluatācijā

Publiskās un privātās partnerības projektā ”E67/A7 Ķekavas apvedceļš” realizēta projektēšanas stadija un
uzsākta būvniecības stadija.
SM

LVC

30.10.2022.

SM

FM

31.03.2020.

Pieņemts informatīvais ziņojums par iespējamību piesaistīt papildu finansējumu ceļu uzturēšanai, pārbūvei
un atjaunošanai papildus valsts budžetā paredzētajam finansējumam.

06.12.2018. Izsludināta PPP konkursa procedūras ar sarunām kvalifikācijas kārta. Pieteicās 5 kandidāti, no kuriem 4 izpildīja kvalifikācijas prasības.
17.05.2019. 4 kandidātiem tika izsūtīti uzaicinājumi iesniegt sākotnējo piedāvājumu, 2 pretendenti iesniedza sākotnējo piedāvājumu. Pašlaik (08.09.2019) notiek sākotnējo piedāvājumu izvērtēšana, tad pretendenti tiks aicināti uz sarunām, pēc kurām tiek iesniegti LGP (labākais un galīgais
piedāvājums), balstoties uz šiem piedāvājumiem tiek noteikts uzvarētājs. Plānotais konkursa uzvarētāja paziņojums - 03.2020., PPP līguma parakstīšana
(pēc finansētāju padziļinātās izpētes) - 09.2020.
Notiek darbs pie informatīvā ziņojuma izstrādes.

Pieņemts informatīvais ziņojums par esošo ceļu tīkla izvērtējumu un izstrādāti normatīvo aktu projekti par
attiecīgo ceļu nodošanu pašvaldībām.

Notiek darbs pie informatīvā ziņojuma izstrādes.

SM

30.12.2019.

SM

30.01.2020.

SM

31.07.2019.

Pieņemts informatīvais ziņojums par iespēju no 2021. gada atvērt tirgu visiem potenciālajiem valsts
autoceļu uzturēšanas pakalpojuma sniedzējiem.

Notiek darbs pie informatīvā ziņojuma par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu no 2021.gada, apvienojot VRP uzdevumus 90.1 un 90.2

Pieņemts informatīvais ziņojums par iespējamo efektīvāko valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas modeli
sākot ar 2021.gadu.

Notiek darbs pie informatīvā ziņojuma par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu no 2021.gada, apvienojot VRP uzdevumus 90.1 un 90.2

Aizstāvēsim Latvijas kravu autopārvadātāju intereses Eiropas Nodrošināt Latvijas interešu aizstāvēšanu formālajos un
Sadarbībā ar nozari aktīvi aizstāvētas Latvijas intereses formālajos un neformālajos formātos.
Savienībā, lai nodrošinātu līdzīgus kravu pārvadāšanas
neformālajos formātos, t.sk. ar līdzīgo domājošām valsīm, Eiropas
noteikumus visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Parlamentu, Eiropas Komisiju dažādos līmeņos.
30.10.2022.

Turpinot attīstīt Rīgu kā nozīmīgu Ziemeļeiropas aviācijas
Izstrādāt politikas plānošanas dokumentu aviācijas jomā, lai radītu Pieņemts politikas plānošanas dokuments aviācijas jomā.
mezglu, veicināsim Air Baltic biznesa plāna Destination 2025 priekšnosacījumus aviācijas sektora tālākai attīstībai un sinerģijai
sekmīgu īstenošanu un turpmāku lidostas infrastruktūras
ar citām tautsaimniecības nozarēm.
attīstību, kā arī celsim aviācijas nozarē strādājošo
konkurētspēju.

Turpinot attīstīt Rīgu kā nozīmīgu Ziemeļeiropas aviācijas
Saskaņot un apstiprināt AS "Air Baltic Corporation" vidēja
mezglu, veicināsim Air Baltic biznesa plāna Destination 2025 termiņa darbības stratēģiju.
sekmīgu īstenošanu un turpmāku lidostas infrastruktūras
attīstību, kā arī celsim aviācijas nozarē strādājošo
konkurētspēju.

Pasākuma īstenošanas gaita uz 2019.gada 1.septembri

1.1. Turpinās diskusijas ar Finanšu ministriju par snieguma rezerves un finanšu atlikumu turpmāko racionālu izmantošanu, lai mazinātu ietekmi uz valsts
budžetu.
2. Nodrošināta dalība ES Kohēzijas politikas nākotnes darba grupas sanāksmēs. Notiek darbs pie informācijas apkopošanas par investīciju projektiem
transporta nozarē, kurus plānots īstenot no 2021.gada līdz 2030.gadam, t.sk. tiem projektiem, kuriem plānots piesaistīt ES fondu vai finanšu instrumentu
(aizdevumi un garantijas) līdzekļus, lai noteiktu kopējo transporta infrastruktūrai nepieciešamo investīciju apjomu un izmantotu šo informāciju plānošanas
dokumentu izstrādē.

SM

SM

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

Līdzatbildīgās
institūcijas

SM

30.12.2020.

SM

30.10.2022.

Apstiprināti sabiedrības darbības ikgadējie rādītāji, uzraudzīta to izpildes dinamika.

Darbs visos līmeņos- ministra līmenī jautājums pārrunāts virknē divpusējās tikšanās reizes ar dalībvalstīm, gan Latvijā, gan ārpus, 2019. gada jūlijā ar
satiksmes ministra vēstuli Igaunija ir aicināta pievienoties līdzīgo domājošo valstu grupai. 06.06.2019. Transporta ministru padomes ietvaros notika
līdzīgo domājošo valstu sanāksme, 24.07.2019. vizīte Briselē, lai tikos ar vairāku EP politisko grupu pārstāvjiem, tikšanās ar Somijas transporta ministri
un no Latvijas ievēlētajiem EP TRAN komitejas deputātiem, EP TRAN komitejas vadītāju. Tika gatavotas un nosūtīts līdzīgi domājošo valstu ministru
svētules gan Somijas transporta ministri, gan Eiropas Parlamenta prezidentam. Tāpat ministram ir notikušas tikšanās ar nozari, lai informētu par
gaidāmajām izmaiņām un diskutētu par nozares nākotni pakotnes griezumā. Aktīvs darbs arī ekspertu un atašeju, vēstnieku līmenī neformālā līmeņi,
ņemot vērā to, ka dēļ jaunā EP sastāva un tā formēšanās komitejās un risinot organizatoriskus jautājumus formālas sarunas nenotiek.
Politikas plānošanas dokuments aviācijas jomā ir saistīts ar augstākiem valsts politikas plānošanas dokumentiem un tā saturs būs balstīts uz Nacionālajā
attīstības plānā 2021.-2027 (NAP2027) un Transporta attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam (TAP2027) noteikto. Pašlaik abi minētie politikas
plānošanas dokumenti ir izstrādes procesā. Vēlmi aktīvi iesaistīties plānošanas dokumenta ir izrādījusi Latvijas aviācijas asociācija, kas ir sagatavojusi
priekšlikumus, kuru pirmā redakcija Satiksmes ministrijā ir izskatīta. Par politikas plānošanas dokumenta veidu, uzbūvi un saturu tiks lemts pēc
NAP2021.-2027. apstiprināšanas un tālākā TAP2027 izstrādes gaitā. Tiks apsvērtas iespējas minētajā dokumentā iekļaut arī pamatotus asociācijas
priekšlikumus, it īpaši attiecībā uz jautājumiem, kas skar gaisa kuģu būvi, remontu; aviācijas iekārtu ražošanu, apgādi un ar to saistītām nozarēm;
aviācijas nodarbinātību, izglītību un pētniecību, ar aviācijas kravu pārvadājumiem saistīto nozaru attīstību u.c., pamatojoties uz minētajā asociācijā
iesaistīto ar apakšnozari saistīto uzņēmumu priekšlikumiem. Tad arī tiks lemts, vai nepieciešams vēl kāds atsevišķs politikas dokuments aviācijas jomā
(teorētiski tas varētu būt no TAP2027 izrietošs plāns).
AirBaltic 2018.gada pārskats un konsolidētais pārskats apstiprināti akcionāru sapulcē š.g.martā. Informatīvais ziņojums par airBaltic darbības ikgadējiem
rādītājiem un to izpildes dinamiku skatīts MK 02.04.2019 sēdē (IP) un tiks skatīts MK 10.09.2019 sēdē (IP).

Deklarācijā
dotā
uzdevuma
numurs

Pasākuma
numurs

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

093.

93.1.

NĀKOTNES
TAUTSAIMNIECĪBA.
Gudra transporta politika

094.

LATVIJAS CILVĒKI.
Mediji un informācijas
telpa

169.

Deklarācijas sadaļa un
rīcības joma

94.1.

169.1.

Deklarācijā dotais uzdevums

Atbalstīsim ekonomiski pamatotus risinājumus videi
draudzīga transporta ieviešanā. Veicināsim iedzīvotāju
kopbraukšanas iespēju plašāku izmantošanu.

Rīcības plāna pasākums

Veikt alternatīvo degvielu ieviešanas scenāriju izvērtējumu un
veikt atbilstošas izmaiņas politikas plānošanas dokumentos, t.sk.
ņemot vērā topošās direktīvas prasības par tīrajiem
transportlīdzekļiem publiskajos iepirkumos.

Darbības rezultāts

Līdzatbildīgās
institūcijas

Izpildes termiņš
(dd.mm.gggg)

Veikts scenārijs izvērtējums par atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem, ja nepieciešams, sagatavoti attiecīgi
tiesību aktu projekti.

Nodrošināsim pasta pakalpojumu pieejamību un preses
Izstrādāt likumprojektu "Grozījumi Pasta likumā", pagarinot esošo Pieņemts likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā".
piegādi visā valsts teritorijā. Veicināsim Latvijas iekļaušanos abonēto preses izdevumu piegādes regulējumu uz vienu gadu.
globālajās e-komercijas sūtījumu piegāžu ķēdēs.
Panāksim nelegālo TV izplatītāju būtisku samazinājumu.
Izstrādājot grozījumus Aizsargāta pakalpojuma likumā,
radikāli samazināsim nelegālo Krievijas satelītu izplatību
Latvijā.

Atbildīgā
institūcija

1) Izveidot pastāvīgu ekspertu sadarbības mehānismu informācijas 1) Nodrošināta informācija apmaiņa starp institūcijām iespējamo pārkāpumu identificēšanai;
par iespējamiem audiovizuālā satura izplatīšanas pārkāpumiem
2) Nodrošināta NEPLP nepieciešamā kapacitāte audiovizuālā satura izplatīšanas pārkāpumu identifikācijai
apzināšanai;
un sodīšanai, panākot pārkāpumu skaita samazinājumu.
2) Celt NEPLP monitoringa kapacitāti ar mērķi stiprināt kontroles
mehānismu nelegālu pakalpojumu sniegšanas gadījumu
identificēšanai, pārkāpumu novēršanai un sodīšanai.

SM

30.10.2022.

SM

30.09.2019.

Pasākuma īstenošanas gaita uz 2019.gada 1.septembri

Ir izstrādāts Informatīvais ziņojums "Alternatīvo degvielu attīstības plāna 2017.-2020. gadam starpposma ietekmes izvērtējums" un rīkojuma projekts
"Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa rīkojumā Nr. 202 "Par Alternatīvo degvielu attīstības plānu 2017.-2020. gadam"", kas tika izsludināts
Valsts sekretāru sanāksmē 04.07.2019. (VSS-650). Ir saņemti atzinumi no TM, EM, FM, VARAM, PKC, LDTK, LTRK, LDDK, Gaso, LLDA.
Par MK rīkojuma projektu gaidāma starpministriju sanāksme. Projekts tiks precizēts.
Projekts izsludināts VSS 04.04.2019. (VSS-276). Precizētais projekts atbalstīts MK 13.08.2019.sēdē (TA1258) un iesniegts Saeimā (Nr: 385/Lp13).

SM

NEPLP, KM, IEM,
VARAM

1) 30.06.2019.
2) 01.01.2020.

1) Uzdevumu izpildei SM organizēja sanāksmes ar līdzatbildīgajām institūcijām 12.06.2019. un 05.07.2019. Saistībā ar pirmo uzdevumu SM ir
ierosinājusi (27.06.2019. un 25.07.2019. vēstules) tā izpildi nodrošināt ar Kultūras ministrijas 12.02.2016. rīkojumu Nr.2.5.-1-40 “Par darba grupas
izveidi televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošanai” darba grupas ietvaros. Ar KM 15.08.2019. ir sniegusi pirmšķietamu
piekrišanu, vienlaikus norādot, ka KM darba grupai nebūtu jāfunkcionē kā aizvietojumam darba grupā iesaistīto institūciju īstenotajiem monitoringa
pasākumiem un ikdienas darba informācijas apmaiņai.
2) Uzdevuma izpildei SM izstrādāja likumprojektu "Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā" un neformāli saskaņoja ar līdzatbildīgajām institūcijām,

