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TRANSPORTA NOZĪME 
TAUTSAIMNIECĪBĀ

Transports un uzglabāšana  ~10% no IKP 

Pakalpojumu eksports saistībā ar tranzītkravu pārvadāšanu un 
apstrādi 2014.gadā:
• ostās 329 milj. EUR, 
• dzelzceļā 318 milj. EUR 
• autopārvadājumos– 202 milj. EUR 

Transporta un uzglabāšanas nozarē nodarbināti gandrīz 85 
tūkst. jeb 9.59 %  iedzīvotāju 
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• Kopējais ceļu un ielu garums Latvijā - 73 275 km, tai skaitā valsts autoceļi – 20 093 km
2016.gadā plānots uzlabot 1211.6 km autoceļu, tai skaitā valsts galvenos autoceļus 165.7 km. Paredzēts 

ieguldīt līdz 320 milj. EUR
• Kopējais dzelzceļu garums Latvijā 1850 km
• 10 ostas: lielās ostas ar brīvostu statusu: Rīga, Ventspils, Liepāja, 
mazās ostas: Salacgrīva, Skulte, Jūrmala, Engure, Mērsrags, Roja, Pāvilosta



SITUĀCIJA TRANZĪTA NOZARĒ
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Kravu apgrozījums Latvijas ostās 2005 – 2015 gadā (milj.t)

2015.gadā kravu samazinājums:
ostās - 6,2 %
dzelzceļā  - 2,4%

 Nelabvēlīgi ģeopolitiski apstākļi reģionā un plašāk pasaulē
 Ekonomiskās aktivitātes samazināšanās Eiropā un NVS valstīs
 Ekonomiskās sankcijas un to pretpasākumi 
 Energoresursu cenu samazinājums
 Valūtas kursa kritums Krievijā un NVS valstīs un pirktspējas samazinājums
 Investīciju samazinājums, apturētas investīcijas lielos industriālos projektos Krievijā

Galvenie iemesli un ietekmējošie faktori tranzīta kravu samazinājumam



KONTEINERVILCIENI 
NO LATVIJAS
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CHORNOMORSK



EIROPAS - ĶĪNAS 
SAUSZEMES KORIDORI
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Prioritāte:

Ķīnas kravu piesaiste un distribūcija Eiropas Savienībā



DISTRIBŪCIJA

48 stundās
kravu piegāde līdz noliktavām un 

mazumtirdzniecības ķēdēm 
Ziemeļeiropā 

26.4 milj. patērētājiem

Piedāvātie 
pakalpojumi:
pārkraušana;
konsolidācija;
preču pārpakošana;
atmuitošana;
uzglabāšana;
kravas uzraudzība



ALTERNATĪVA KONTEINERVILCIENAM 
ČUŅČINA – DUISBURGA

• Jaunas loģistikas iespējas piegādēm uz Skandināviju
• Konteinervilciens Baltika Transit no Dostikas uz Latvijas ostām
• Ērta preču distribūcija Ziemeļeiropā



STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
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• Āzijas un Eiropas valstu (ASEM) transporta ministru sanāksme 
• Centrālās un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības 

formāts(16+1) 
• Starpvaldību komisiju sēdes
• Transporta darba grupas
• Dalība starptautiskās nozares izstādēs, konferencēs un 

tirdzniecības misijās
• Augstu amatpersonu vizītes



Centrālās un Austrumeiropas valstu 
un Ķīnas sadarbības formāts (16+1) 

16.-17.maijā Rīgā notika Ķīnas un 16 Centrālās un 
Austrumeiropas valstu pirmā transporta ministru 
sanāksme un biznesa konference, kuras mērķis ir 
sekmēt sadarbību starp valstīm transporta un loģistikas 
jomā

Konferences laikā 
tika atklāts 16+1 
Sadarbības 
koordinācijas 
sekretariāts 
loģistikas nozarē, kā 
arī darbu sāka 
sekretariāta mājas 
lapa:

LITHUANIA

http://www.ceec-china-logistics.org/en/

http://www.ceec-china-logistics.org/en/
http://www.ceec-china-logistics.org/en/


Paldies par uzmanību!

www.sam.gov.lv
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