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Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada 
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Darbības programma «Izaugsme un nodarbinātība» (apstipr. MK  
11.02.2014.)  

      (notiek saskaņošana ar EK)  

Plānošanas dokumenti 



Transporta attīstības pamatnostādnes 2014-2020 
(TAP2020) 

Mērķis: 

Konkurētspējīga, ilgtspējīga, komodāla transporta sistēma, kas 
nodrošina augstas kvalitātes mobilitāti, efektīvi izmantojot 
resursus, tostarp ES fondus 

 

Rīcības virzieni (apakšmērķi) 

1. Latvija – ilgtspējīgs transporta un loģistikas pakalpojumu 
sniedzējs 

2. Nodrošināta iekšējā un ārējā sasniedzamība, un augstas 
kvalitātes mobilitātes iespējas visā valsts teritorijā 
 

 



   

Prioritāte “Tautas saimniecības izaugsme” 
 Rīcības virziens “Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski 

konkurētspējīgi pakalpojumi” (Speciālās ekonomiskās zonas, Valsts un pašvaldību 
infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju piesaistei) 

 Rīcības virziens “Izcila uzņēmējdarbības vide” (Ieguldījumu veikšana lielo ostu 
infrastruktūras sakārtošanai un jaudu palielināšanai (TEN-T); RailBaltica (TEN-T); 
Rietumu - Austrumu dzelzceļa infrastruktūras modernizācija (TEN-T); Starptautiskās 
lidostas”Rīga” attīstība (TEN-T)) 

Prioritāte “Izaugsmi atbalstošas teritorijas” 
 Rīcības virziens “Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla 

izmantošana”(Attīstīt Rīgas kā reģiona metropoles funkciju veikšanai nepieciešamo 
infrastruktūru; pārrobežu sadarbība ar mērķi paaugstināt ekonomisko aktivitāti; mazo 
ostu un uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras attīstība piekrastē) 

 Rīcības virziens “Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves 
apstākļu radīšanai” (Valsts reģionālo autoceļu sakārtošana; valsts vietējo autoceļu 
sakārtošana; nozīmīgāko transporta koridoru infrastruktūras nodrošināšana un attīstība 
(TEN-T), tai skaitā pilsētu satiksmes infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu; valsts galveno 
autoceļu seguma rekonstrukcija, sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošana) 

 

Nacionālais attīstības plāns 2014 – 2020 (NAP2020)  



SAM nosaukums ES fondu 
finansējums 

Projekta īstenotājs 

2.1.1. uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās 43 974 115 LVRTC 

4.4.1. attīstīt elektromobilitāts uzlādes infrastruktūru Latvijā 7 092 599 SM 

4.5.1. attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru 
108 

516 768* 

nacionālas nozīmes 
attīstības centri 

6.1.1. palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti. 74 112 625 Lielo ostu pārvaldes 

6.1.2. veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga” 11 484 765 
VAS Starptautiskā 

lidosta “Rīga” 

6.1.3. nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem 
un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu 

82 202 804 
Rīgas pilsētas 

pašvaldība 

6.1.4. pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu 84 116 932 
nacionālas nozīmes 

attīstības centri 

6.1.5. valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana 218 449 803 SM 

6.2.1. nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot 
tā drošību, kvalitāti un kapacitāti 

453 927 366 LDZ 

6.3.1. palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti 235 477 563 SM 

SM specifiskie atbalsta mērķi 

*SAM ietvaros paredzēts lielais projekts, kura izmaksas veido 70% no plānotā finansējuma 

ES fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda 



4.5.1.SAM: Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru 

Indikatīvās mērķteritorijas: nacionālas nozīmes attīstības centri. 

Indikatīvās atbalstāmās darbības: nacionālās nozīmes attīstības centros ar 
tramvaju maršrutu tīklu – tramvaju maršrutu tīklu attīstība (esošo līniju 
pagarināšana, jaunu līniju izbūve un saistītā ritošā sastāva iegāde), 
ievērojot pilsētas prioritārās attīstības teritorijas. Nacionālās nozīmes 
attīstības centros, kuros nav tramvaju maršrutu tīkla – jaunu videi 
draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu (autobusu) iegāde, 
esošo sabiedriskā transporta transportlīdzekļu (autobusu) aprīkošana to 
darbībai ar AER.  

 

Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā īsteno SAM 4.5.1. plānots 
izstrādāt 2015.gada pirmajā pusgadā. 

ES fondu finansējums videi draudzīga sabiedriskā 
transporta infrastruktūras attīstībai 2014-2020 



6.1.1.SAM: palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta 
tīkla mobilitāti 

indikatīvās mērķteritorijas: Rīga, Ventspils un Liepāja 

indikatīvās atbalstāmās darbības: molu un viļņlaužu rekonstrukcija, 
infrastruktūras kompleksam piederošo inženiertīklu būvniecība, 
autotransporta un dzelzceļa pievadceļu un ar tiem saistītās infrastruktūras 
rekonstrukcija, ar ugunsdzēsības un vides aizsardzības prasību ievērošanu, 
kā arī ar citu drošības prasību ievērošanu saistītās darbības.  

 

Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā īsteno SAM 6.1.1. plānots 
izstrādāt 2015.gada pirmajā pusgadā. 

 

ES fondu finansējums lielajās ostās 



6.1.4.SAM: pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu. 
 

indikatīvās mērķteritorijas: nacionālās nozīmes attīstības centri 
 

maģistrālo ielu, maršrutu attīstība, kas nodrošina atsevišķu pilsētu daļu 
efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar Eiropas komunikāciju tīklu 
elementiem (alternatīvu kravas ceļu izbūve, rekonstrukciju vai 
modernizāciju). 

 

Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā īsteno SAM 6.1.4. plānots 
izstrādāt 2015.gada pirmajā pusgadā. 

 

ES fondu finansējums pilsētu infrastruktūras sasaiste ar 
TEN-T tīklu 



   

 

 

Autoceļu sakārtošana 



   

 

 

Autoceļu sakārtošana – valsts galvenie autoceļi 









Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. 
gadam (projekts)  

autoceļa P106 (Ezere – 
Embūte - Grobiņa – Lietuvas 
robeža 0-14 km; garums 
14,00 km) rekonstrukcija 



Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības  programma 2014.-2020. 
gadam (projekts) 

Prioritārais virziens «Labāks ostu tīkls» 

mērķis – uzlabots mazo ostu tīkls ar labu pakalpojumu līmeni 

teritorija – 7 mazās ostas Rīgas jūras līča teritorijā Latvijā un 
10 Igaunijā 

 

Indikatīvais atbalstāmo darbību saraksts: 

Mazo ostu, kas atbalsta jūras tūrismu, labiekārtošana. Ostās 
pieejamo pakalpojumu uzlabošana. 

Kopīgas tīklošanas (networking) aktivitātes. 
 

 



Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 
2014. - 2020.gadam (projekts) 

Prioritārais virziens «Labi savienots reģions» 
mērķis – (1) Uzlabota transporta, preču un cilvēku plūsma 
teritorija – no Latvijas puses aptver Kurzemi, Rīgu, Pierīgu („pamata” 
reģioni), Vidzemi un Zemgali („papildus” reģioni). 
 

Indikatīvais atbalstāmo darbību saraksts: 
• Kopīga plānu, rasējumu un risinājumu izstrāde transporta koridoru 
un transporta mezglu uzlabošanai. 
• Sākotnējās investīcijas palīdz samazināt CO2 emisijas un veidot 
efektīvākas transporta plūsmas. 
• Investīcijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu 
plānošanā, lai uzlabotu transporta mezglu un koridoru efektivitāti. 
• Attīstīt un uzlabot tirdzniecības darbības transporta koridoros  
• Pieredzes apmaiņas projekti, piemēram, semināri, mācību vizītes, 
izpēte un apmācības, kuru rezultātā tiek ieviestas jaunas metodes 

 
 



Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 
2014. - 2020.gadam (projekts) 

Prioritārais virziens «Labi savienots reģions» 
mērķis – (2) Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības 
veicināšanai 
teritorija – no Latvijas puses aptver Kurzemi, Rīgu, Pierīgu („pamata” 
reģioni), Vidzemi un Zemgali („papildus” reģioni). 
 

Indikatīvais atbalstāmo darbību saraksts: 
• Kopīgi pētījumi ar mērķi noteikt labākos veidus, kā uzlabot ostu 
sniegtos pakalpojumus; 
• Kopīga plānu un rasējumu izstrāde ostu pakalpojumu uzlabošanai; 
• Ieguldījumi ostu infrastruktūras attīstībā (infrastruktūra un 
aprīkojums piestātnēs un uz sauszemes);  
• Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu plānošana un 
investēšana tajās, lai izveidotu jaunus vai uzlabotu esošos ostu 
pakalpojumus; 
• Uzlaboto ostu tīklu kopīgs mārketings. 

 
 



Baltijas jūras reģiona programma 2014. - 2020.gadam (projekts) 

Prioritārais virziens «Ilgtspējīga transporta nozare» 

Specifiskie mērķi: 

(1)Transporta veidu savstarpēja izmantojamība 

(2) Piekļuve attālākiem apvidiem vai apvidiem, kurus ietekmē 
demogrāfiskas izmaiņas 

(3) Drošība jūrā 

(4) Videi draudzīga kuģošana 

(5) Videi nekaitīga mobilitāte pilsētās 

 

teritorija – visa Latvija. 

 
 



Sabiedriskais transports 

TAP 2020 noteiktais mērķis: 

nodrošināta iekšējā un ārējā sasniedzamība, un augstas 
kvalitātes mobilitātes iespējas visā valsts teritorijā 

 

Uzdevumi: 

a) veikt no plānošanas reģioniem pārņemto pakalpojumu līgumu 
inventarizāciju un pārskatīšanu; 

b) salāgot vietējo un starppilsētu, autobusu un vilcienu reisus;                                                    

c) izveidot vienotu tarifu politiku visa veida ārpilsētas 
sabiedriskajā transportā.   

 



Elektromobilitāte 

Ir izstrādāts Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-
2016.gadam (MK 26.03.2014. rīkojums Nr.129) 

 

plānā ir paredzēti seši atbalsta pasākumu veidi: 
 

 (1) netiešais atbalsts publisko iepirkumu veidā;  

 (2) tiešais un netiešais atbalsts valsts un Eiropas 
Savienības subsīdiju veidā;  

 (3) tiešais un netiešais nodokļu politikas atbalsts;  

 (4) tiešais un netiešais atbalsts ETL lietošanai;  

 (5) normatīvais atbalsts infrastruktūras ieviešanai;  

 (6) informatīvais atbalsts elektromobilitātes ieviešanas 
veicināšanai. 

 

 



Elektromobilitāte 

 

CSDD izveidota Elektromobilitātes vadības un koordinācijas 
daļa  

ES fondi- Specifiskais atbalsta mērķis: attīstīt 
elektromobilitātes uzlādes infrastruktūru Latvijā 

indikatīvi tiek plānots atbalsts nacionāla 
elektrotransportlīdzekļu tīkla izveidei un tīkla vadības 
operatoru centra programmatūras izveidei, ar kopējo ERAF 
finansējumu 7 092 599 EUR apmērā un nacionālo 
līdzfinansējumu 1 251 635 EUR apmērā. 

 



2010.gadā ES apstiprināja stratēģiju „Eiropa 2020”, kura viens no būtiskākajiem 
uzdevumiem ir uzlabot eiropiešu piekļuvi ātram un īpaši ātram internetam.  
 
Mērķis līdz 2020.gadam ir:  
• jebkuram ES iedzīvotājam ir iespēja saņemt interneta pieslēgumu ar lejupielādes ātrumu 

virs 30 Mbit/s; 
• vismaz 50% no ES mājsaimniecībām abonē interneta pieslēgumu ar lejupielādes ātrumu 

vairāk nekā 100 Mbit/s. 
 
Šie pīlāri ir iekļauti arī nacionālajos elektronisko sakaru un informācijas sabiedrības attīstības 
plānošanas  dokumentos: 

 

Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcija 
2013. - 2020.gadam 
 
Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam 
5.2. Rīcības virziens „Plaši pieejama piekļuve internetam” 

Elektronisko sakaru tīklu attīstība 



IZAUGSMI 
ATBALSTOŠAS 
TERITORIJAS 

Pakalpoju
mu 
pieejamība 
līdzvērtīgā
ku darba 
iespēju un  
dzīves 
apstākļu 
radīšanai 

414 

Ātras un īpaši ātras 
datu pārraides tīklu 
pieejamības 
nodrošināšana visā 
Latvijas teritorijā 

Datu 
pārraides 
tīklu 
pieejamība 

SM 

Platjoslas 
infrastruktūras attīstība 
– pēdējās jūdzes 
pieslēguma izveide 

SM 
(pašvaldības) 

Platjoslas 
infrastruktūra – 
pēdējās jūdzes 
pieslēgums  

IZAUGSMI 
ATBALSTOŠAS 
TERITORIJAS 

Pakalpoju
mu 
pieejamība 
līdzvērtīgā
ku darba 
iespēju un  
dzīves 
apstākļu 
radīšanai 

414 

Ātras un īpaši ātras 
datu pārraides tīklu 
pieejamības 
nodrošināšana visā 
Latvijas teritorijā 

Datu 
pārraides 
tīklu 
pieejamība 

SM 
Nākamās paaudzes tīkla 
izveide lauku teritorijām 

SM 
(pašvaldības) 

Nākamās 
paaudzes datu 
tīkls lauku 
teritorijām  

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Paragrā
fa nr. 

Rīcības virziena 
uzdevums 

Uzdevuma 
saīsinājums 

Par darbību 
atbildīgā 
ministrija 

Darbība 

Par darbību 
atbildīgā / 
līdzatbildīgās 
institūcijas 

Darbības 
saīsinājums 

 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam   
 
Rīcības virziens "Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves 
apstākļu radīšanai"  

Elektronisko sakaru tīklu attīstība 



Attiecībā uz mērķu realizāciju tālākā rīcība tiks plānota šādās jomās: 
• Elektronisko sakaru transporta tīkli; 
Satiksmes ministrija 2011.gadā ar EK saskaņoja Optiskā tīkla valsts atbalsta programmu 
(VAP) (EK 2011.gada 9.novembra lēmums Nr.C(2011)7699; EK valsts atbalsta lietas numurs 
- SA.33324(2011/N)), kas paredz optisko šķiedru kabeļu elektronisko sakaru tīkla izbūvi un 
optisko piekļuves punktu izveidi pašvaldībās, kurās nav optiskā tīkla pieslēguma un kur 
tuvākajā laikā tādu neviens no komersantiem neplāno izveidot.  
 
• Pēdējā jūdze; 
Pēc optiskā tīkla VAP 1. un 2.kārtas īstenošanas, kuru laikā tiks izbūvēts elektronisko sakaru 
transporta tīkls („vidējā jūdze”) atbilstoši Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru 
tīklu attīstības koncepcijai 2013.-2020.gadam, ir jāveic izpēte attiecībā uz abonentlīniju 
(„pēdējās jūdzes”) ar datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s pieejamību. Ja tiks 
konstatēta investīciju nepietiekamība pēdējās jūdzes attīstīšanai, tiks paredzēts valsts 
atbalsts NAP 2020 darbības „Nākamās paaudzes tīkla izveide lauku teritorijām” ietvaros, kā 
arī nepieciešamības gadījumā pēdējās jūdzes attīstībai būs nepieciešams piesaistīt valsts 
budžeta līdzekļus MK 2012.gada 7.decembra rīkojums Nr.589 “Par Nākamās paaudzes 
platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.-2020.gadam” 
 

Elektronisko sakaru tīklu attīstība 



  Lai  nodrošinātu platjoslas  elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgu pieejamību visā 
valsts teritorijā, 2012.gadā sākta un šobrīd  tiek  īstenota «vidējās jūdzes» attīstības  
valsts atbalsta programma «Nr.SA.33324 (2011/N) – Nākamās paaudzes tīkli lauku 
teritorijās» (apstiprināta ar  Eiropas Komisijas 2011.gada 9.novembra lēmumu 
Nr.C(2011)7699 ); 

 Projektu īsteno VAS «Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs» 
 VAP īstenošana  ir iedalīta divos posmos – 1.posmā no 2012.gada līdz 2015.gada 

augustam tiks izbūvēts optisko kabeļu tīkls aptuveni 1900km  un izveidoti 177 piekļuves 
punkti optiskajam tīklam; 

 Pirms 2.posma īstenošanas „balto”, „pelēko” un „melno” teritoriju aktualizēšanai 
Satiksmes ministrija ir noslēgusi līgumu ar SIA „Corporate Consulting” par pētījuma 
veikšanu visā Latvijas teritorijā, šoreiz ar detalizācijas pakāpi līdz ciemu līmenim.  

 Šāda detalizācijas pakāpe atļaus projekta 2.kārtas ietvaros izbūvēt iespējami vairāk 
piekļuves punktus arī novados, kas nav „balti”, bet satur ciemus, kuriem ir „baltās” 
teritorijas statuss. Pētījuma rezultātā iespējamas projekta plāna korekcijas. Pētījuma 
termiņš 2014.gada decembris; 

 Pētījums tika veikts jūlijā – augustā. 

Vidējās jūdzes elektronisko sakaru tīkla attīstība 



   

    

 

Vidējās jūdzes elektronisko sakaru tīkla attīstība 



Plānotās investīcijas Kurzemes plānošanas reģionā 3 677 961 EUR 
 
Būvniecības statuss Kurzemes plānošanas reģionā: 
 Izbūvēta  219 km kabeļu kanalizācija, jeb 97% no plānotā projekta apjoma 225 km 
 Veikta kabeļu montāža 201 km, jeb 64% no plānotā projekta apjoma 313 km 
 Izbūvēti 8 piekļuves punkti, jeb 25% no plānotā projekta apjoma 31 
 
Kurzemes plānošanas reģionā tiek izbūvēti sekojoši objekti: 
 Aizpute 
 Grobiņa 
 Kuldīga 
 Saldus 
 Skrunda 
 Talsi 
 Ventspils 
Attiecībā uz Ventspili, paredzēts 1 piekļuves punkts, 0.41 km kabeļu kanalizācija (bez 
pārklāšanās ar MO), 14.036 km kabeļu montāža.  Līguma summa 74 251.97 EUR. 

Vidējās jūdzes elektronisko sakaru tīkla attīstība 



Vidējās jūdzes elektronisko sakaru tīkla attīstība 



Vidējās jūdzes elektronisko sakaru tīkla attīstība 



Vidējās jūdzes elektronisko sakaru tīkla attīstība 

2. Kārtas provizoriskais plāns 
(tiks aktualizēts pēc pētījuma 
rezultātiem) 



   

 

Ievērot un atsaukties uz spēkā esošajiem nacionālā līmeņa 
politikas plānošanas dokumentiem (LIAS2030, NAP2020, 
TAP2020, ElMobAP, ESNPP2016, RPP2019 u.c.)  

Iznākuma (output) rezultatīvos rādītājus vēlams saskaņot ar 
NAP, TAP, RPP u.c., ja KPR savā rīcības plānā paredz 
pasākumus, kas saistīti ar nacionālas nozīmes PPD minētajiem 

Ņemt vērā blakus esošo plānošanas reģionu attīstības 
programmas 

Censties piesaistīt reģioniem pieejamo ES finansējumu, kas 
veicina arī nacionālā līmeņa politikas plānošanas dokumentos 
noteikto mērķu sasniegšanu 
 
 

 

Ieteikumi reģionam 



   

 

 
 

 

Ieteikumi reģionam 

Noderīgas saites: 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020. gadam 
http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2
020_Saeim%C4%81_apstiprin%C4%81ts.pdf  

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020. gadam 
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4607  

Nacionāla līmeņa ES fondu plānošanas dokumenti 
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1149  

Valsts autoceļu sakārtošanas programma 2014. - 2020. gadam 
http://kartes.lvceli.lv/files/Projekti/Valsts%20autocelu%20sakart%20progr
_2014_2020_projekts_150513.pdf  

Elektromobilitātes attīstības plāns 2014. - 2016. gadam 
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4659  

Eiropas Teritoriālā sadarbība 2014-2020 
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/?doc=16884  

 
 

 

http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020 dokumenti/20121220_NAP2020_Saeim%C4%81_apstiprin%C4%81ts.pdf
http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020 dokumenti/20121220_NAP2020_Saeim%C4%81_apstiprin%C4%81ts.pdf
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4607
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1149
http://kartes.lvceli.lv/files/Projekti/Valsts autocelu sakart progr_2014_2020_projekts_150513.pdf
http://kartes.lvceli.lv/files/Projekti/Valsts autocelu sakart progr_2014_2020_projekts_150513.pdf
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4659
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/?doc=16884


   

 

Apsvērt iespējas, ko darīt ar agrāk izmantotām dzelzceļa līnijām 
(„Liepāja - Ventspils”, „Liepāja - Priekule”, „Priekule - Kalēti” un 
„Priekule - Vaiņode”), kas ir slēgtas satiksmei. Šobrīd līnijas ir 
saglabātas kā infrastruktūras koridori, kas nākotnē var būt 
nepieciešami 

Izvērtēt, vai un kurus vietējos autoceļus  būtu lietderīgi pārņemt 
pašvaldībām 

Izvērtēt multimodālo pārsēšanās punktu  iespējamās vietas 

Izvērtēt iespēju attīstīt «transportu pēc pieprasījuma» 

Sadarboties ar CSDD izveidoto Elektromobilitātes vadības un 
koordinācijas daļu jautājumos, kas saistīti ar elektromobilitātes 
attīstību  

 
 

Priekšlikumi KPR rīcības plāna izstrādei 



   

 

 

 

Paldies par uzmanību!  

 

http://www.sam.gov.lv  

satiksmes.ministrija@sam.gov.lv 

 

http://www.sam.gov.lv/
http://www.sam.gov.lv/
mailto:satiksmes.ministrija@sam.gov.lv

