
 

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 01.06.2022. - 31.08.2022.: 

✓ 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 īstenota 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" iepirkuma atbalsta pakalpojuma daļas izpilde, uzsākta gatavošanās IT 

infrastruktūras iegādes posmam. 

✓ Projekta darbības Nr.4 ietvaros norisinās darbs pie 28.04.2022. atklāta konkursa 

“Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta informācijas sistēmas un 

saistīto risinājumu izstrāde, ieviešana, uzturēšana un attīstība” Nr. LVC 2022/32/KF, t.sk. 

veiksmīgi norisinājās Iepirkumu uzraudzības biroja iepirkuma dokumentācijas 

pirmspārbaude. 29.07.2022 veikta nolikumā noteiktajā termiņā -2022.gada 27.jūnijs plkst. 

14:00 iesniegto piedāvājumu atvēršana, piedāvājumus iesnieguši 2 pretendenti - "Proof 

IT", SIA un Personu apvienība “"KC.LV",SIA un "DATI Group" SIA”, pēc piedāvājumu 

atvēršanas uzsākta piedāvājumu vērtēšana; 

✓ Projekta darbības Nr.5 ietvaros turpinās darbs pie digitalizējamo datu kategoriju un 

automatizējamo procesu definēšanas. 

 

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

Publicēts VSIA “Latvijas Valsts ceļi” tīmekļa vietnē 01.09.2022. 
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