
   
 

   

 

 

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 01.09.2022. - 30.11.2022.: 

✓ 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 atbilstoši 20.10.2021. līgumam “Transporta nozares 

informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta informācijas sistēmas un saistīto 

risinājumu arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrāde un kvalitātes kontroles 

pakalpojumi" 21.11.2022. tika parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts ar ko pieņemtas 

specifikācijas IT infrastruktūrai un datu centru pakalpojumiem. 

Līguma darbu izpildes ietvaros izstrādāta Informācijas sistēmas izveides uzraudzības un 

kvalitātes nodrošināšanas plāna 0.1 versija, kas ietver visas kvalitātes kontrolei pakļautās 

aktivitātēs, t.sk.: 

➢ Kvalitātes kontroles pasākumu biežumu un termiņus; 

➢ Risku pārvaldības plānu; 

➢ Preventīvās un koriģējošās darbības; 

➢ Programmatūras testēšanas plānu. 

✓ Projekta darbības Nr.4 ietvaros 22.09.2022. ar piegādātāju apvienību  “SIA “KC.LV” un SIA 

“DATI group”” parakstīts līgums Nr.LVC2022/5.4/KF/636 “Transporta nozares informācijas 
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nacionālā piekļuves punkta informācijas sistēmas un saistīto risinājumu izstrāde, ieviešana, 

uzturēšana un attīstība” un uzsākta Projektā attīstāmo IT sistēmu izstrāde.  

25.11.20222. parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts par pirmā posma darbu izpildi,  

kura ietvaros veikts:  

➢ Projekta pārvaldības plāna izstrāde (esošās situācijas analīzes un 

projektēšanas ietvaros); 

➢ Izstrādes vides sagatavošana; 

➢ Izstrādes vides infrastruktūras pārvaldības darba vietas sagatavošana; 

➢ Dokumentu bibliotēkas izveide; 

➢ Programmatūras koda bibliotēkas izveide; 

➢ Pieteikumu pārvaldības vides izveide; 

➢ Nacionālā piekļuves punkta informācijas sistēmas un Universāla pielietojuma 

satiksmes informācijas pārvaldības rīka/Latvijas valsts ceļi modernizējamās 

informācijas sistēmas arhitektūras aktualizācija. 

Aktivitātes ietvaros uzsākts darbs arī pie nepieciešamās IT infrastruktūras iegādes 

Elektronisko iepirkumu sistēmā, kā arī norisinās diskusijas ar Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centru un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Valsts 

elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojuma izmantošanu. 

 

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

automatizējamo procesu iestrādes attīstāmajos informācijas sistēmu risinājumos. 

Aktivitātes ietvaros Elektronisko iepirkumu sistēmā iegādāta daļa no Satiksmes 

informācijas centra operatoriem nepieciešamajām informācijas sistēmu tehnoloģiskajām 

iekārtām. Notiek darbs pie pārējā aprīkojuma iegāžu nodrošināšanas. 

 

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 01.12.2022. 
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