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Trešdien, 27. jūnijā, rīkotajā diskusijā par Latvijas prioritātēm prezidentūrā Eiropas Savienības 

(ES) Padomē, vairākkārt izskanēja aicinājums prioritāšu sarakstā ietvert „Rail Baltica” projektu. 

Šoreiz eksperti aplūkoja ar transportu un elektroniskajiem sakariem saistītas tēmas. Pasākumā ar 

ziņojumu uzstājās VASAB (11 Baltijas jūras reģiona valstu starpvaldību sadarbība telpiskās 

plānošanas un attīstības jautājumos) sekretariāta vadītājs Tālis Linkaits. Viņš norādīja uz ES 

patlaban izvirzīto uzdevumu veidot vienotu transporta telpu un integrēt transporta tīklu, lai 

uzlabotu gan pasažieru, gan kravas transporta plūsmu. Viņaprāt, prezidentūrā transporta nozarē 

būtu vērts koncentrēties uz „atvērto debesu” politiku un sekmēt vienota aviācijas tirgus izveidi. 

„Definējot prioritātes, būtiski ir pievērst uzmanību liberalizācijas procesiem kā jūras, tā dzelzceļa 

pakalpojumu jomā”, viņš pasvītroja. Pārlūkojot vides aspektus, tika uzsvērta nepieciešamība 

aktivizēt centienus samazināt CO2 izmešus. 

Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas izpilddirektors Ģirts Verners, priekšplānā izvirzot transporta 

infrastruktūras attīstības nozīmīgumu, bija viens no idejas par „Rail Baltica” projekta turpmāku 

realizāciju atbalstītājiem. Tāpat viņš uzsvēra sadarbības nozīmi ar kaimiņvalstīm transporta tīkla 

attīstībā. 

Pārresoru koordinācijas centru pasākumā pārstāvēja Dita Erna-Sīle. Diskusijā aplūkoto 

problemātiku viņa komentēja, vēršot klātesošo uzmanību uz Nacionālajā attīstības plānā 

ietvertajām niansēm. Patlaban neapmierinošā stāvoklī esošās infrastruktūras sakārtošanu ārpus 

Rīgas reģiona viņa saredz kā risinājumu arī citām Latvijas mērogā nozīmīgām problēmām. Viena 

no redzamākajām – nesamērīgā iedzīvotāju un uzņēmējdarbības koncentrācija Rīgas reģionā. 

  

Raugoties no Satiksmes ministrijas perspektīvas, valsts sekretāra vietniece Aivita Ļubļina-

Goldmane kā galvenos uzdevumus prezidentūras laikam, līdzās jau minētajam „Rail Baltica” 

projektam, atzīmēja arī sadarbības veicināšanu ar trešajām valstīm administratīvo barjeru 

likvidēšanai vai mazināšanai, kā arī informācijas tehnoloģiju drošības uzlabošanu. Saskaņā ar 

pašreizējām Satiksmes ministrijas prognozēm, 2015. gadā īpaši aktuāli būs tādi jautājumi kā 

kuģošanas drošība, autopārvadājumu tirgus turpmāka liberalizācija, dzelzceļa tirgus liberalizacija 

un modernizacija, ostu politika, bīstamo kravu pārvadājumu regulējuma pārskatīšana, kā arī 

informācijas tehnoloģiju drošība un elektronisko sakaru ietvara pārskatīšana.  



Detalizetāk pārspriežot ar elektroniskajiem sakariem saistītās problēmas, pasākuma dalībnieki 

atzina, ka plašāka ievērība, cita starpā, būtu veltāma publiskā sektora datu izmantošanai. 

Aktuālajā darba kārtībā būtu saglabājama arī „viedās lauksaimniecības” stimulēšana jeb 

informācijas tehnoloģiju risinājumu izmantošana optimālai lauku darbu veikšanai un dažādu 

kultūru audzēšanai.  

Savukārt, risinot problēmas, kas saistītas ar transportu un vidi, būtu jāsāk ar „mājas darbu” izpildi, 

t.i., pirmām kārtām jāpabeidz nozīmīgu infrastruktūras objektu attīstīšana.  

Diskusijas noslēgumā tās dalībnieki aicināja atcerēties, ka gan prioritātes, gan darbības ir būtiski 

saskaņot ar abām tuvākajām kaimiņvalstīm – gan 2013. gadā prezidējošo Lietuvu, gan Igauniju, 

kura prezidentūras stafeti pārņems divus gadus pēc Latvijas.  

Diskusiju cikls par Latvijas prezidentūras prioritātēm turpināsies 3. jūlijā, kad tiks pārrunātas 

vides un enerģētikas tēmas. Informācijai par plānoto pasākumu lūdzam sekot līdzi paziņojumiem 

presei. 

Diskusija tika rīkota Valsts kancelejas administrētā Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta 

„Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” (identifikācijas Nr. 

1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) aktivitātes 6.1. „Atbalsts Prezidentūras darba 

programmas izstrādei” (iepirkuma identifikācijas Nr. MK VK 2011/29ESF) ietvaros. Projekts 

100% apmērā tiek finansēts no ESF līdzekļiem.  

Informāciju sagatavoja: 

Inese Grumolte,  

aktivitātes „Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei” komunikācijas speciāliste,  

e-pasts: grumolte.inese@gmail.com 
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