
 

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 01.09.2021. - 30.11.2021.: 

✓ Projekta darbības Nr.1 izpilde pabeigta. 

✓ Projekta darbības Nr.2 ietvaros tiek nodrošināta projekta vadība, ietverot risku vadību, 

sadarbību ar saistītām un uzraugošajām iestādēm, Projekta ieviešanas darba grupu norisi, 

administratīvo dokumentu izstrādi, maksājuma pieprasījuma sagatavošanu u.c. Ikdienas 

režīmā norisinās dažādu formātu darba sanāksmes un apspriedes par projekta 

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

✓ Projekta darbības Nr.3 ietvaros noslēdzies atklāts konkurss "Transporta nozares 

informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta informācijas sistēmas un saistīto 

risinājumu arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrāde un kvalitātes kontroles 

pakalpojumi" un  20.10.2021. noslēgts līgums ar uzvarētāju - personu apvienību SIA "Ernst 

& Young Baltic" un SIA "Corporate Consulting" (Izpildītājs). 21.10.2021. norisinājusies 

līguma izpildes uzsākšanas sanāksme un uzsākts intensīvs darbs pie līguma izpildes.  

Pirmajā darbu etapā tiek izstrādāts esošās situācijas ziņojums, kas ietver datu kategorijām 

atbilstošo specifikāciju vai to projektu identifikāciju, Pasūtītāja datu avotu, iesaistīto 

iestāžu datu avotu izmantošanas un NPP datu publicēšanas servisu potenciālo lietotāju 

izvērtējumu.  

Aktivitātes izpildes ietvaros norisinājušās vairākas intervijas ar transporta nozarē iesaistīto 

iestāžu pārstāvjiem, un to ietvaros tika pārrunāti Projekta ietvaros attīstāmajam 

Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punktam (turpmāk - NPP) 

nepieciešamo datu kopu pieejamības jautājumi un potenciālās sadarbības iespējas.  

✓ Projekta darbības Nr.5 ietvaros uzsākta esošo informācijas sistēmu, datu plūsmu un datu 

kopu analīze. Apzinot visus Projekta tvēruma datu avotus, tiek identificētas manuāli 

apstrādājamās datu kopas un to digitalizēšanas iespējas, veicot informācijas apmaiņas datu 

kanālu analīzi, lai nodrošināta automatizēta datu kopu padošanu Transporta nozares 

informācijas nacionālā piekļuves punktam. 

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


 

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 01.12.2021. 
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