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e-CMR integrācija
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Ostas IT attīstības pamatprincipi

• Vienoti un integrēti risinājumi

• Datu apmaiņas risinājumi

• Integrācija un koordinācija ar 
citām iestādēm un risinājumiem

• Atbalsts citu iestāžu iniciatīvu 
realizācijā

Plānošana un  
koordinācija

• Efektīvi un ekonomiski
pamatoti risinājumi

• Esošo risinājumu attīstība un 
pārmantojamība

• Administratīvā sloga
mazināšana un procesu 
uzlabošana

Efektivitāte

• Mūsdienīgi risinājumi

• Laicīga un stratēģiska ieviešanas 
plānošana

• Likumdošanas prasībām atbilstoši
rīki un risinājumi

• Ostas un tās klientu drošība un 
drošums

• Uz klientiem vērsti risinājumi, 
pašapkalpošanās iespējas

• Digitalizācija un moderno
komunikācijas rīku izmantošana

• Vienas pieturas princips

• Inovācijas un attīstība

Stratēģiski  
risinājumi Klientu fokuss

http://www.rop.lv/
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«Viedās ostas» projekti, 2020-2022

Ostas komūnas sistēma (OKS)

Grafiskās informācijas sistēma (ĢIS)

Ostas automatizēta un autonoma caurlaižu sistēma (AAS)

Datu pārraides tīkla attīstība

Dokumentu vadības sistēmas integrācija

Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība

Autonoms piesārņojuma monitorings

Bezpilota risinājumu izpēte

Viedo autostāvvietu ieviešana ostā

Emisiju mazināšanas sistēmas attīstība

Atbalsts E-CMR pilotēšanai un ieviešanai

Atbalsts loģistikas un pasažieru koridora izveidei un integrācijai

2020

Ostas informācijas sistēma (OIS)

2021

Viedās
ostas 

risinājumi

Sadarbība 
un integrācija

Esošo 
tehnoloģiju

attīstība

Inovācijas 
un pētniecība

http://www.rop.lv/
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Ostas komūnas sistēmas (OKS) 
Augstā līmeņa arhitektūra

eCMR

SKLOIS  
LDZ

Citas 
valsts 

sistēmas

OIS

AAS

ĢIS

Uzraudzības
sistēma

Cits...

OKS

http://www.rop.lv/
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OKS galvenie mērķi

 Nodrošināt galveno ostas pamatdarbības biznesa procesu efektīvu
IKT atbalstu;

 Veicināt ar ostas darbību saistīto partneru procesu efektivitāti un  
visas loģistikas ķēdes konkurētspēju;

 Automatizēt datu apmaiņu ar SKLOIS, eCMR, LDZ u.c. informācijas 
sistēmām.

http://www.rop.lv/
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AAS Sistēmas darbība un procesi

• ALPR (automātiskā
numurzīmju
atpazīšana),

• Konteineru numuru
nolasīšana

• OCR (optiskā
rakstzīmju atpazīšana)

• EIP (pastiprinātā  
attēlapstrāde)

• Vadītāja, automašīnas
un pārbaude

• Pieteikuma pārbaude
ostas sistēmā

• Datu pārbaude trešo 
pušu datu bāzēs

• Automašīnas šķersojuma 
reģistrācija

• Vadītāja darba vieta 
informācijas ievadei 
neatstājot t/l

• Dokumentu  
nolasīšana,
biometriskās u.c.
informācijas ievade

• Piekļuves
autorizācijas  
pārbaude

• Automatizēti
piekļuves vārti un
darbības vadība

• Barjeras, luksofori
un mainīgās satura
zīmes (VMS) kustības 
vadībai teritorijā

• Vadības un
monitoringa centrs

• Datu apstrāde un
reāllaika transporta
līdzekļa kustības 
uzraudzība

• Integrācija ar kameru 
un drošības sistēmu

• Kustības ass svari
• Automātiska svara  

reģistrācija un 
pārbaude pret 
dokumentiem

Automašīnas
identifikācija
un skenēšana

Dokumentu un  
vadītāja

reģistrācija

Datu reģistrācija,
autorizācija un 

pārbaude trešo pušu
sistēmās

Iebraukšana
un kustības
vadība ostā

Kustības 
uzraudzība un  
monitorings

Izbraukšanas  
un svara 
kontrole

http://www.rop.lv/
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Pilotprojekts: e-CMR izmantošana

Kravas 
dokumentu 

nofromēšana

CMR
eksemplāru  
drukāšana

CMR
eksemplāru  

nodošana 
šoferim

CMR
uzrādīšana 

un pārbaude  
ostā

CMR piegāde  
kravas

saņēmējam45 min <

15 min

CMR
dokumenta 

sagatavošana

e-CMR
noformēšana

Elektroniska 
e-CMR aprite

Elektroniska e-
CMR pārbaude  

ostā

Elektroniska e-
CMR piegāde 

kravas
saņēmējam

Esošā kārtība

e-CMR

• Elektronisks CMR dokuments

• Dokumentu aprite epastā un IS

• Integrētas IS starp kravas
nosūtītāju, ostu un kravas 
saņēmēju

• Īpaša vienošanās ar 
atbildīgajām iestādēm

http://www.rop.lv/
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Pilotprojekts: Apmeklētāju e-Caurlaide

3-4 min 1-2 min < 1 min

Papīra caurlaide e-Caurlaide AAS Sistēma

• Vienreizējās personu transporta 
caurlaides papīra formā

• Drukātas vai formētas manuāli

• Teritorijas pamešanai
nepieciešamas termināla
pārstāvja paraksts un zīmogs

• Elektroniska caurlaide, kas elektroniski 
pieteikta RBP caurlaižu vietnē

• Piegādāta uz apmeklētāja epastu vai 
mob.tel.

• Teritorijas pamešanas atļauja tiek sniegta
elektroniski

• Automašīnu numurzīmju 
atpazīšana un apmeklētāja 
biometrisko datu nolasīšana

• Automātiska reģistrācija

• Tiesību pārvaldība Ostas komūnas
sistēmā (AAS modulī)

http://www.rop.lv/
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Secinājumi un priekšlikumi sadarbībā

 Kravas un loģistikas organizēšana, tās efektivitātes un autotransporta radīto
CO2 emisiju mazināšana;

 eCMR sistēmas ieviešana un elektronisko datu apmaiņa;

 Turpinājums: gudras stāvlaukuma izveide Riga un apkaimē un integrācija ar
ostas informācijas sistēmu, lai efektīvāk plānot iebraukšanu ostā, panākt
reāla laikā aktuālo informāciju apmaiņu par kuģu ienākšanu un kravas
gatavību saņemšanu/pieņemšanu;

 Reāla laika informācijas apmaiņa attiecība uz vienotu brauciena iekļaujot
mēģināja risināt BSR projektā:prāmju kuģus. (Līdzīga ideja

https://youtu.be/fbNiC76UbSU).
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