
eCMR pilotprojekts –

secinājumi un tālākie soļi

Edvards Kreišmanis

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

Identitātes produktu portfeļa vadītājs



Par LVRTC

• Viens no vadošajiem elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem Latvijā, kas nodrošina kvalitatīvus un drošus 
telekomunikāciju risinājumus nozīmīgākajiem Latvijā 
pārstāvētajiem mobilo sakaru, interneta un telekomunikāciju 
operatoriem, kā arī valsts institūcijām.

• LVRTC ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes 
apraides tīkla operators valstī.

• LVRTC ir uzticamības pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina 
eParaksta un eIdentitātes pakalpojumus.



Darbības virzieni

• Radio un televīzijas programmu pārraidīšana

• eParaksts un citi uzticamības pakalpojumi

• Datu pārraide

• Datu centrs

• Infrastruktūras noma



DIGINNO iniciatīva

• DIGINNO projekts ir vērsts uz IKT ieviešanas veicināšanu 
uzņēmējdarbības nozarē, novatorisku un sadarbspējīgu digitālo 
sabiedrisko pakalpojumu attīstību un ar digitālo vienoto tirgu 
saistīto politikas diskusiju veicināšanu Baltijas jūras reģiona 
līmenī.

• DIGINNO-Proto projekts ir apakšprojekts, kas atbalsta un 
paplašina DIGINNO projekta aktivitātes.



DLT un Blokķēdes

• Sadalītā virsgrāmatas tehnoloģija (DLT) ir digitāla sistēma aktīvu 
darījumu reģistrēšanai, kurā darījumi un to dati tiek ierakstīti 
vairākās vietās vienlaikus. Atšķirībā no tradicionālajām datu bāzēm, 
izplatītajām grāmatām nav centrālā datu krātuves vai 
administrēšanas funkcionalitātes.

• Blokķēde (Blockchain) ir izkliedēta datubāze, kas ir pastāvīgi augošs 
sakārtotu ierakstu(bloku) saraksts.

• Katrs bloks satur laika zīmogu un norādi uz iepriekšējo bloku. 
Blokķēdes ir īpaši drošas pret ierakstu izmainīšanu — lai izmainītu 
kādu no senākiem blokiem, ir jāveic izmaiņas arī visos tam 
sekojošajos blokos.



eCMRindex reģistra prototipa mērķis ir nodrošināt 
starpvalstu informācijas apmaiņu ar elektronisko 
autotransporta dokumentāciju, izveidojot un notestējot 
indeksēšanas shēmu starp partnervalstīm: Igauniju, Latviju, 
Lietuvu un Poliju.

eCMR pilot projekta tvērums



Pilotprojekta ierobežojumi

• NB! Pilotprojekta ierobežoto līdzekļu un laika dēļ 
netika radīts gatavs gala produkts lietotājiem, bet tika 
risināta vienota pārrobežu informācijas apmaiņas 
problēma.



eCMRindex risinājuma arhitektūra





eCMRindex reģistrā tiesības tika iedalītas 
divās grupās



eCMRindex grafiskais interfeiss



• Prototips ļauj pievienot vai atjaunināt autopārvadājumu 
dokumentu indeksus eCMR reģistrā.

• Ir iespējams redzēt, kurš un kad (datums / laiks) 
pievienoja, atjaunināja vai skatīja indeksa datus.

• Autorizētie lietotāji var veikt meklēšanu pēc 
transportlīdzekļa numura piegādes laikā vai unikāla ID pēc 
preču izkraušanas.

• Sistēma var darboties gan ar kravas auto, gan kravas auto 
ar piekabi.

• Lietotāju tiesības, kas balstītas uz divām grupām: “valsts 
pārvalde” un “bizness”. Papildu grupas var viegli pievienot 
vai noņemt.

• Indeksēšana atbalsta dažādus elektronisko dokumentu 
standartus XML, JSON, EDIFACT vai pat PDF formātā.

Prototipa funkcionālais rezultāts



Prototipa testēšanas process

• Informācija par virtuālajām un reālajām kravām, 
kopīgota Google izklājlapās starp partneriem, kas 
piedalās testēšanā, kā arī pa e-pastu visu valstu projektu 
un tehniskajiem vadītājiem.

• Testēšana tika veikta attālināti, kā pārbaude uz ceļa, 
izmantojot arī pierobežas kameras.

• Testēšanā piedalījās: 2-3 valsts iestādes (policija, muita, 
ceļu inspekcija utt.) ka arī 2-3 uzņēmumi katrā valstī.



Prototipa testēšanas rezultāti

• Visa funkcionalitāte un datu apmaiņa veiksmīgi darbojās 
nacionālajā un pārrobežu līmenī

• Transporta uzņēmumi sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem, 
izmantojot eCMR indeksa reģistru, kopīgoja divus dokumentu 
formātus:

• Strukturēts CMR dokuments XML formātā, UN / CEFACT
• CMR dokuments PDF formātā

• Vizuālai kontrolei pietiek ar PDF failu, savukārt kontrolējošās 
iestādes dod priekšroku mašīnlasāmam formātam, kas ļauj 
izmantot mūsdienīgus analīzes rīkus, kuru pamatā ir riska 
modeļi.



Latvijas pieredze

• Sākotnēji liela atsaucība no loģistikas nozares pārstāvjiem 
piedalīties prototipa testēšanā

• Prototipa komplicētās lietotāja pieredzes(UX) dēļ testēšanas 
procesā piedalās mazāks skaits nozares spēlētāju

• Aktīvajā testēšanā piedalās vairāki loģistikas nozares 
pārstāvji, ka arī valsts pārvaldes / kontrolējošo institūciju 
pārstāvji

• eCMR tiek ģenerēti manuāli, paralēli izsūtītām kravām

• Sistēma tiek atzīta par darbspējīgu un viegli pielāgojamu



Galvenie atzinumi par prototipu

- Vājš lietotāja interfeiss

- Ņemot vērā ka Latvijas gadījumā eCMR tika ģenerēti manuāli, 
pievienojot PDF, tie nebija tik viegli pārskatāmi kontrolējošām 
iestādēm, ja tie būti mašīnlasāmā formātā

+ Plašas pielāgojuma iespējas

+ Neatkarīgo komersantu (Sistēmu integratoru) iesaiste

+ Pārrobežu atpazīstamība

+ Decentralizēts reģistrs



Prototips ir licencēts kā MIT licence un ir pieejams 
visiem interesentiem bez maksas



Jautājumi?


