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ministrija

Sadarbība ar NVO
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Satiksmes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes
iestāde transporta un sakaru nozarēs.
 Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības
un aviācijas apakšnozares, kā arī pasažieru pārvadājumu,
tranzītpārvadājumu un bīstamo kravu pārvadājumu jomas.
 Autosatiksmes apakšnozare ietver autotransporta, autoceļu un
ceļu satiksmes drošības jomas.
 Sakaru nozare ietver elektronisko sakaru (arī sakaru un datu
pārraides kanālus valsts pārvaldes jomā) un pasta apakšnozares
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NVO, ar kurām Satiksmes ministrija sadarbojas
transporta un loģistikas jomā

Latvijas Tranzīta biznesa asociācija
Latvijas Loģistikas asociācija
Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija
Latvijas ostu asociācija
Latvijas mazo ostu asociācija
Autopārvadātāju asociācija „Latvijas Auto”
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija
Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs”
Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācija
Latvijas transporta attīstības un izglītības asociācija
Latvijas Dzelzceļnieku biedrība
Latvijas Kuģu apkalpju komplektēšanas kompāniju asociācija
Latvijas Kuģu brokeru un aģentu nacionālā asociācija
Latvijas Kuģu īpašnieku asociācija
Latvijas Jūrniecības savienība
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NVO, ar kurām Satiksmes ministrija sadarbojas
sakaru jomā
 Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija
 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

 Latvijas Telekomunikāciju asociācija
 Latvijas Interneta asociācijai
 Latvijas Datortehnoloģiju asociācija
 Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
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Konsultatīvās padomes
1. Satiksmes ministrijas Starptautisko autopārvadājumu konsultatīvā
padome
2. Autotransporta direkcijas Pasažieru starptautisko pārvadājumu
konsultatīvā padome

3. Autotransporta direkcijas autotransporta komercpārvadājumu
licencēšanas konsultatīvā komisija
4. Bīstamo kravu aprites konsultatīvā padome
5. Satiksmes ministrijas elektronisko sakaru nozares padome, kurai
asistē Satiksmes ministrijas elektronisko sakaru nozares padomes
ekspertu darba grupa
6. Nacionālā informācijas tehnoloģiju drošības padome
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NVO piedalīšanās tiesību aktu projektu
izstrādē/saskaņošanā (1)

Galvenie kritēriji sadarbības veida izvēlei ar NVO ir:
 Tiesību akta saturs (attiecas uz konkrētu jomu, ko pārstāv NVO;
tehniski grozījumi; ES tiesību aktu pārņemšana u.tml.)
 Tiesību akta izstrādes steidzamība
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NVO piedalīšanās tiesību aktu projektu izstrādē/saskaņošanā
(2)
1. Autopārvadājumu jomā izstrādāti un pieņemti 5 tiesību aktu projekti,
no kuriem ar NVO apspriesti 2 projekti. Izstrādāti (2011.gadā) un
pieņemti (2012.gadā) 4 projekti un visi apspriesti ar NVO. 2011.gadā
NVO sniedza atzinumus par 5 tiesību aktu projektiem. Konsultatīvajā
padomē apspriests 1 projekts. Tika izveidota 1 darba grupa tiesību
aktu projekta izstrādei, kurā iesaistīti arī NVO pārstāvji
2. Ceļu satiksmes drošības jomā 2011.gadā izstrādāti 14 projekti. Ar
NVO apspriesti 2 projekti, NVO pārstāvji iesaistīti vienā darba grupā
3. Dzelzceļa jomā 2011.gadā izstrādāti tehniski projektu, kas saistīti ar
Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanu, tāpēc NVO netika
pieaicinātas.
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NVO piedalīšanās tiesību aktu projektu izstrādē/saskaņošanā
(3)
4. Gaisa transportā sadarbība galvenokārt ar NTSP. 2011.gadā sniegti
atzinumi par 3 tiesību aktu projektiem. Ņemot vērā, ka Latvijas gaisa
telpu izmanto daudzu valstu gaisa pārvadātāji, VAS „Latvijas gaisa
satiksme” sniegto pakalpojumu maksas tiek apspriestas ar NVO
„Starptautiskā gaisa transporta asociācija”.
5. Jūrlietās 2011.gadā izstrādāti 19 tiesību aktu projekti, projektu
izstrādē iesaistītas divas NVO.
6. Tranzīta jomā 2011.gadā LTBA tika piesaistīta pie tiesību aktu
projektu izstrādē par speciālo ekonomisko zonu statusa pagarināšanu.
LTBA pati izrādīja interesi par minēto jautājumu un ņēma aktīvu
dalību. Kopumā tika sagatavoti trīs normatīvo aktu projekti, kas pašlaik
vēl ir saskaņošanas stadijā.
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NVO piedalīšanās tiesību aktu projektu izstrādē/saskaņošanā
(4)

7. Sakaru nozarē visi tiesību aktu projekti, kuri satur būtiskus grozījumus
vai jaunu regulējumu, tiek saskaņoti ar ekspertu darba grupu vai citā
formā ar NVO, piemēram, lūdzot rakstiskus viedokļus par plānotajiem
grozījumiem konkrētā tiesību aktā.
8. ES lietas 2011. gadā tika izsūtītas saskaņošanai 52 nacionālās
pozīcijas (adresātu skaits katrā gadījumā bija cits), atbildes tika
saņemtas 42 gadījumos
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Transporta un sakaru nozares
trīspusējās sadarbības apakšpadome (TSNTSA)
TSNTSA nodrošina un veicina valsts, darba devēju
organizāciju un to apvienību un darbinieku arodbiedrību
sadarbību un līdzdalību transporta un informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas nozares attīstībā
2011.gadā notikušas divas TSNTSA sēdes
2012.gadā notikusi viena TSNTSA sēde
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Paldies par uzmanību !

LV 1743, Latvija

satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
Gogoļa iela 3, Rīga
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