
What to expect? 

The Latvian State Roads (hereinafter LSR) invite all 

interested parties to an International Open Day of the Public-
Private Partnership (PPP) project “Kekava Bypass”. Open Day 
is organised in order to give an insight into the future of PPP 
concept in road infrastructure projects in Latvia,  highlight 
expectations of this project, as well as gather project 
implementation feedback from potential partners. 

This event will gather legal, managerial and technical 
experts, as well as financial sector representatives and 
academia.  

 

Why to attend? 

 Meet with various international experts and involved 
parties 

 Participate in open discussions with the project team 
 Opportunity to ask any relevant questions in person 

to experts in the field 

 

 

Agenda 

INTRODUCTION 

10:00 Registration and Coffee break 

10:30 Introduction (Deloitte Latvia representative) 

10:45 Industry and the Project (the Ministry of Transport 
representative) 

11:00 Project details (LSR representative) 

11:45 Significance of the Project  

12:00 Coffee break 

FINANCE ASPECTS 

12:30 Presentation (Deloitte Belgium and Latvia 

representatives) 

13:00 Presentation (Financial institutions, EIB, NIB 
representatives) 

13:30 Open discussion on the subject 
14:00 Lunch break  

LEGAL ASPECTS 
15:00 Presentation (Deloitte Belgium and Latvia 
representatives) 
15:30 Open discussion on the subject 
16:00 Q&A 
 

 

Date and venue 

July 6th, 2017 
The Ministry of transport, str. Gogola 3 
Working language: English, with translation in Latvian 

 

REGISTRATION: closed event, for registered project partners 
only. Registration closes on July 1st, 2017. To register please 
call: +371 6707 4100 or email on clientsLV@deloitteCE.com 
 

Contacts: 
- Verners Akimovs, Latvian State Roads  
  phone: +371 67028393, e-mail: verners.akimovs@lvceli.lv 
- Andris Liepiņš, Deloitte Latvia  
  phone: +371 67074111, e-mail: aliepins@deloitteCE.com 

 

 

Kas sagaidāms?  

Latvijas Valsts ceļi (turpmāk tekstā LVC) ielūdz visas 

ieinteresētās puses uz Starptautisko Informācijas Dienu par 
Publikās-privātās partnerības (PPP) projekta Ķekavas 
apvedceļa izbūvi. Informācijas diena tiek organizēta, lai 
sniegtu ieskatu kā PPP projekti potenciāli spēj iekarot tirgu 
nākotnē, ko sagaidīt šī projekta ietvaros, kā arī apkopot 
potenciālo partneru viedokli attiecībā uz projekta ieviešanu. 

Šajā pasākumā tiksies juridiskie un tehniskie eksperti, 
projektu vadītāji, kā arī finanšu sektora pārstāvji un 
akadēmisko aprindu pārstāvji. 

 

Kāpēc apmeklēt? 

 Iespēja tikties ar dažādiem starptautiskiem 
ekspertiem un iesaistītajām pusēm 

 Iespēja piedalīties atklātās diskusijās ar projekta 
komandu 

 Iespēja uzdot jautājumus klātienē katras ar projektu 
saistītās jomas ekspertiem  

 

Dienas kārtība 

IEVADS 

10:00 Reģistrācija un kafijas pauze 

10:30 Ievads (Deloitte Latvia pārstāvis) 

10:45 Par PPP projektu nozīmību nozares kontekstā 
(Satiksmes ministrijas pārstāvis)  

11:00 Īss ieskats Ķekavas apvedceļa projekta norisē (LVC 

pārstāvis) 

11:45 Projekta nozīmīgums 

12:00 Kafijas pauze 

FINANŠU JAUTĀJUMI 

12:30 Prezentācija (Deloitte Beļģija un Latvia pārstāvji) 

13:00 Prezentācija (Finansētāji, EIB, NIB pārstāvji) 

13:30 Atvērtā diskusija 

14:00 Pusdienu pārtraukums 

JURIDISKIE JAUTĀJUMI 

15:00 Prezentācija (Deloitte Beļģija un Latvia pārstāvji) 

15:30 Atvērtā diskusija 

16:00 Noslēgums, jautājumi  

 

 

 

Norises datums un vieta 

2017. gada 6. jūlijs 
LR Satiksmes ministrija, Gogoļa iela 3 
Darba valoda: angļu, ar tulkojumu uz latviešu valodu 
 
 

REĢISTRĀCIJA: slēgts pasākums tikai reģistrētiem projekta 
partneriem. Reģistrācijas beigu datums 2017. gada 1. jūlijs.  Lai 
reģistrētos, lūdzam zvanīt +371 6707 4100 vai rakstīt uz 
clientsLV@deloitteCE.com 

 
Kontakti: 
- Verners Akimovs, VAS “Latvijas valsts ceļi”  
   Tālr.: +371 67028393, e-pasts: verners.akimovs@lvceli.lv 
- Andris Liepiņš, Deloitte Latvia 
   Tālr.: +371 67074111, e-pasts: aliepins@deloitteCE.com 
 

 

 

Ielūgums PPP projekta “Ķekavas 
apvedceļa” informācijas dienai 
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