
 

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 01.03.2022. - 31.05.2022.: 

✓ 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. 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 tika pabeigta 20.10.2021. līguma “Transporta nozares 

informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta informācijas sistēmas un saistīto 

risinājumu arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrāde un kvalitātes kontroles 

pakalpojumi" šādu pakalpojuma daļu izpilde, kas pieņemtas ar 25.04.2022. NPA: 

• Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta informācijas sistēmas 

(NPP IS), Universāla pielietojuma satiksmes informācijas pārvaldības rīka (SIPR), 

LVC modernizējamās informācijas sistēmas (LVC IS) biznesa procesu, arhitektūras 

un saistīto dokumentu izstrāde; 

• NPP IS, SIPR, LVC IS programmatūras izstrādes prasību specifikācijas. 

✓ Projekta darbības Nr.4 ietvaros periodā no 11.03.2022. līdz 25.03.2022. PIL 18. panta 

otrajā daļā paredzētajā kārtībā tika rīkota apspriede ar piegādātājiem rakstiskā formā, 

apspriedes dalībniekiem sniedzot savu viedokli par: 

• prasībām pretendentiem un līguma izpildē iesaistāmajam personālam; 

• pakalpojuma Tehniskās specifikācijas būtiskajiem aspektiem; 

• pakalpojuma izpildei plānoto finansējumu un termiņiem. 

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


Apspriedes ietvaros tika saņemtas rakstiskas atbildes no pieciem Latvijas tirgus 

dalībniekiem.  

28.04.2022. ir izsludināts atklāts konkurss “Transporta nozares informācijas nacionālā 

piekļuves punkta informācijas sistēmas un saistīto risinājumu izstrāde, ieviešana, 

uzturēšana un attīstība” Nr. LVC 2022/32/KF ar plānoto līgumcenu 4 685 000,00 eur.  

Pakalpojumam plānotas šādas daļas: 

• Sistēmu izstrādes un ieviešanas pakalpojumi un garantija; 

• Sistēmu uzturēšanas pakalpojumi; 

• Sistēmu attīstības izmaiņu izstrādes un ieviešanas pakalpojumi un garantija. 

Paziņojums publicēts: 

• IUB PVS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/74505 

• EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/74505 

Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.06.2022. 

✓ Projekta darbības Nr.5 ietvaros apzinātas digitalizājamās datu kategorijas un 

automatizējamie procesi. Veiktās izpētes secinājumi un prasības informāciju sistēmu 

izstrādei iekļautas dokumentos - Esošās situācijas ziņojums, SIPR/LVC IS biznesa procesi, 

SIPR/LVC IS arhitektūra, SIPR/ LVC IS izstrādes tehniskā specifikācija. 

 

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://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-
systems/road/action-plan-and-directive 
 
 
 

Publicēts VSIA “Latvijas Valsts ceļi” tīmekļa vietnē 01.06.2022. 
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