
 

Projekta nosaukums: Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta ieviešana 

Latvijā 

Projekta numurs: 6.1.6.0/21/I/001 

Projekta īstenošana tiek finansēta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa „Transporta 

nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide” (24.11.2020. Ministru kabineta 

noteikumi Nr.699) 

Projekta galvenās darbības: 

1. Projekta sagatavošanas darbi;     

2. Projekta vadība un uzraudzība;     

3. Projekta IKT risinājumu ieviešanas sagatavošana ;    

4. Projekta IKT risinājumu izstrāde un ieviešana;     

5. Nacionālā piekļuves punkta darbības organizēšana.     

Projekta īstenošanas pārskats 01.06.2021. - 31.08.2021.: 

✓ Projekta darbības Nr.1 ietvaros tika veikta priekšizpēte par transporta nozares informācijas 

nacionālā piekļuves punkta ieviešanas Latvijā nosacījumiem un perspektīvām. Veiktā 

priekšizpēte izmatota par pamatu projekta satura plānošanai,, konceptuālā ziņojuma "Par 

intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar 

citiem transporta veidiem" sagatavošanai un paša projekta iesnieguma sagatavošanai.  

(17.07.2020. MK rīkojums Nr.396 Par konceptuālo ziņojumu "Par intelektisko transporta 

sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta 

veidiem" . 

✓ Projekta darbības Nr.2 ietvaros norisinājusies Projekta ieviešanas darba grupas atklāšanas 

sanāksme ar uzņēmuma valdes un Satiksmes ministrijas pārstāvju dalību, tajā izskatīti 

darba grupas dalībnieku pienākumi Projekta ietvaros un citi ar projekta ieviešanas 

uzsākšanu saistīti jautājumi. Nodrošināta arī dažādu administratīvo dokumentu izstrāde un 

saskaņošana ar sadarbības iestādi – Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Ikdienas režīmā 

norisinājušās vairākās dažādu formātu darba sanāksmes un apspriedes par projekta lietām 

(aktivitāšu īstenošana, personāls, sadarbība ar nozares partneriem u.c.). 

✓ Projekta darbības Nr.3 ietvaros tika sagatavota dokumentācija konsultācijas atbalsta 

pakalpojumu sniedzēja piesaistei, lai tiktu sniegts atbalsts tādu svarīgu procesu kā 

arhitektūras izstrāde, kvalitātes kontrole u.c. nodrošināšanai. Papildus veikta arī tirgus 

izpēte, kuras ietvaros saņemtie nozares pārstāvju ieteikumi iestrādāti iepirkuma konkursa 

dokumentācijā un  19.06.2021. izsludināts ES sliekšņa atklāts konkurss „Transporta nozares 

informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta informācijas sistēmas un saistīto 

risinājumu arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrāde un kvalitātes kontroles 

pakalpojumi”. Iepirkuma ietvaros šobrīd norisinās darbs pie Pretendentu iesniegto 

piedāvājumu vērtēšanas. 

https://likumi.lv/ta/id/319156-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-prioritara-virziena-ilgtspejiga-transporta-sistema-6-1-6-specifiska-atbalsta
https://likumi.lv/ta/id/319156-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-prioritara-virziena-ilgtspejiga-transporta-sistema-6-1-6-specifiska-atbalsta
https://likumi.lv/ta/id/316187-par-konceptualo-zinojumu-par-intelektisko-transporta-sistemu-ieviesanu-latvijas-autotransporta-joma-un-to-saskarnem-ar-citiem
https://likumi.lv/ta/id/316187-par-konceptualo-zinojumu-par-intelektisko-transporta-sistemu-ieviesanu-latvijas-autotransporta-joma-un-to-saskarnem-ar-citiem
https://likumi.lv/ta/id/316187-par-konceptualo-zinojumu-par-intelektisko-transporta-sistemu-ieviesanu-latvijas-autotransporta-joma-un-to-saskarnem-ar-citiem


Papildus šīs darbības ietvaros, sadarbojoties vairāku struktūrvienību darbiniekiem, tiek 

veikta esošo LVC IT sistēmu analīze, datu plūsmu analīze un izvērtētas informācijas 

digitalizācijas iespējas. Šobrīd aktīvs darbs noris šādās jomās: 

• Transporta datu universālā piesaiste tīklam;  

• Jaunizveidojamā Satiksmes informācijas pārvaldības rīka funkcionālais 

izpildījums; 

• LVC modernizējamo sistēmu funkcionāli tehniskais izpildījums. 

 

Projekta vadītāja:  

Diāna Tumene 
VSIA Latvijas Valsts ceļi 
Satiksmes informācijas centra Projektu vadītāja  
E-pasts: diana.tumene@lvceli.lv 
 
 
Papildus informācija:  

• https://www.cfla.gov.lv/lv/616-transporta-nozares-informacijas-nacionala-
piekluves-punkta-izveide  

• https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/nap_en 
 
 
 
 

Publicēts VSIA “Latvijas Valsts ceļi” tīmekļa vietnē 01.09.2021. 
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