
 

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 01.12.2021. - 28.02.2022.: 

✓ 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 (2022.gada 

janvārī apstiprināts maksājumu pieprasījums Nr.2). 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 norisinās intensīvs darbs LVC un Izpildītāja (20.10.2021. 

Līgums “Transporta nozares informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta informācijas 

sistēmas un saistīto risinājumu arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrāde un kvalitātes 

kontroles pakalpojumi") speciālistu komandās pie šādu dokumentu sagatavošanas 

Nacionālās piekļuves punkta (NPP) platformas un SIPR (Universāla pielietojuma satiksmes 

informācijas pārvaldības rīks) / LVC IS (LVC modernizējamā informācijas sistēma) 

risinājumiem:   

1) Esošās situācijas izvērtējuma ziņojums – dokumenta izstrāde pabeigta; 

2) NPP biznesa procesu apraksts – notiek izstrāde; 

3) SIPR un LVC jaunās IS biznesa procesu apraksts – dokumenta izstrāde pabeigta; 

4) NPP IS arhitektūra – notiek izstrāde; 

5) SIPR un LVC jaunās IS arhitektūra – notiek izstrāde; 

6) NPP lietotāja saskarnes risinājuma funkcionālais dizains – tiek gatavota gala versija; 

7) Prasību apraksts izstrādājamo IS ieviešanas scenārijam – tiek gatavota gala versija; 

8) NPP IS programmatūras izstrādes tehniskā specifikācija – notiek izstrāde; 
9) SIPR/LVC IS programmatūras izstrādes tehniskā specifikācija – notiek izstrāde. 

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


Paralēli projektā paredzēto IS arhitektūras dokumenta pilno versiju izstrādei, LVC, saskaņā 

ar 2021. gada 31. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 597 “Valsts informācijas 

sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība” (turpmāk - MK noteikumi), ir saskaņojusi 

ar  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (iepriekš saskaņojot ar MK 

noteikumu 7.pantā norādītājām institūcijām) MK noteikumu 5.2.apakšpunktā noteikto 

attīstības aktivitātes aprakstu, kurā izskaidrota un apliecināta attīstības aktivitātes 

atbilstība normatīvajiem aktiem par valsts institūciju informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiskajām un drošības prasībām. 

Papildus tiek gatavota tirgus izpēte Publisko iepirkumu likuma 18.panta otrajā daļā 

paredzētajā kārtībā, rīkojot apspriedi ar piegādātājiem, lai pilnveidotu iepirkuma 

dokumentāciju  NPP un SIPR/LVC IS risinājumu izstrādei un uzturēšanai un informētu tirgu 

par tuvojošos pasūtījumu. 

✓ Projekta darbības Nr.5 ietvaros ir pabeigta esošo informācijas sistēmu, datu plūsmu 

(biznesa procesu) un datu kopu analīze. Apzinot visus Projekta tvēruma datu avotus, 

tikušas identificētas datu kopas un to digitalizēšanas iespējas, veicot informācijas apmaiņas 

datu kanālu analīzi, lai nodrošinātu automatizētu datu kopu padošanu NPP. 

LVC nodrošina NPP projekta sinerģiju ar projektu MOVE/B4-2020-123 “Eiropas nacionālā 

piekļuves punkta  koordinācijas organizācija” (NAPCORE), kura darbības mērķis ir radīt 

ilgtermiņa un uz nākotni orientētu platformas tipa struktūru, lai izveidotu koordinētu Eiropas 

mehānismu NPP vienotai pārvaldībai, tā arhitektūru, savietojamību, standartus un 

pakalpojumus. Tā ir balstīta uz NAP&NB Harmonisation Group (NPP un nacionālo pārstāvju 

harmonizācijas grupas) nostājas rakstu, lai stiprinātu NPP pozīciju un lomu un atbalstītu 

pasākumus Eiropas mēroga risinājumu radīšanai un atvieglotu ES mēroga datu izmantošanu 

(sīkāka informācija LVC tīmekļvietnē  saitē: NAPCORE projekts).  

Projekta vadītāja:  

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

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

• https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-
systems/road/action-plan-and-directive/national-access-points_en   
 
 
 

Publicēts VSIA “Latvijas Valsts ceļi” tīmekļa vietnē 01.03.2022. 
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