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Padomei ir ļoti nozīmīga loma Latvijas loģistikas sektora attīstībā, kā arī koordinējot valsts politiku ostu attīstībā un ostu darbību.
Padome sniedz iespēju nozares vadošiem dalībniekiem Ministru prezidenta vadībā apspriest būtiskākos jautājumus nozares
konkurētspējas stiprināšanai un vienoties par darāmiem darbiem. Padomes darbā piedalās vairāki ministri, ostu vadītāji, pilsētu
vadītāji un pārstāvji no sabiedriskām organizācijām, kā arī citām nozīmīgām valsts struktūrām. Ikdienā tā risina jautājumus saistībā
ar infrastruktūras attīstību, kā arī iepazīstas ar attīstības projektiem, lai nodrošinātu tranzīta koridora harmonisku un sabalansētu
attīstību. Padome savā darbā pievērš uzmanību, lai tiktu nodrošināta pietiekama infrastruktūras kapacitāte un kvalitāte gan uz
autoceļiem, gan dzelzceļā, ostās un robežkontroles punktos. Kā būtisks Padomes darba punkts ir jautājumu izvērtēšana saistībā
ar muitas un nodokļu jautājumu risināšanu, vides aspektiem un starptautisko sadarbību. Arī likumdošanas bāzes pilnveidošana
aizņem būtisku padomes darba daļu. Padome sniedz priekšlikumus gan attiecībā uz nacionāliem likumdošanas aktiem, gan
starptautiskām organizācijām, gan arī aktīvi iesaistās Eiropas Savienības regulu un direktīvu izstrādes procesos, sniedzot
priekšlikumus Latvijas nacionālajām pozīcijām.
Vairāk par Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomi "VIA Latvia" mājaslapā

Likumā definēti šādi padomes galvenie uzdevumi 



izvērtēt politikas plānošanas dokumentus un normatīvo aktu projektus, kas ietekmē Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas
sektora attīstību, un sniegt atzinumu par tiem;
izvirzīt priekšlikumus Latvijas ārpolitiskajām aktivitātēm, kas vērstas uz Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas sektora
attīstības veicināšanu;
sekmēt un atbalstīt Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas sektora atpazīstamību starptautiskā biznesa vidē un atbalstīt
Latvijas ostu dalību starptautiskās izstādēs un konferencēs;
sniegt atzinumu par priekšlikumiem atsavināt nekustamo īpašumu ostās valsts vai sabiedriskajām vajadzībām;
apstiprināt Ostu attīstības fonda līdzekļu izlietojumu;
veicināt Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas sektora attīstību, koordinējot iesaistīto pušu sadarbību un risinot kopējas
aktuālas problēmas.
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Pētījums “Atzinums par Latvijas lielo ostu pārvalžu iespējamo pārveidošanu par valsts kapitālsabiedrībām” 

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes sēdē 2020. gada 15. jūlijā prezentēts pētījums“Atzinums par Latvijas lielo
ostu pārvalžu iespējamo pārveidošanu par valsts kapitālsabiedrībām”.
Ar pētījumu var iepazīties arī Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā.
Satiksmes ministra Tāļa Linkaita prezentācija Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomē.
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