
Rīgā 2021.gada 9. augustā

Ostu un multimodālo loģistikas 
pakalpojumu digitālā 
transformācija



Veicināt ostu un kravu loģistikas nozares digitālo transformāciju,
ieviešot integrētu, koplietojamu un pielāgojamu, uz vienas pieturas un
vienreizes principiem balstītu Ostu un multimodālo loģistikas
pakalpojumu platformu, kas nodrošina:

(1) integrētu ostu funkciju un uzņēmumu kravu loģistikas procesu izpildi un
pakalpojumu piegādi vienotā digitālā vidē,

(2) multimodālo kravu datu digitalizāciju, reāllaika ieguvi, apstrādi,
koplietošanu un modelēšanu,

(3) platformas dalībnieku administratīvā sloga, papīra dokumentu aprites un
ietekmes uz vidi mazināšanu,

(4) iekšzemes un pārrobežu sadarbspēju un integrāciju starptautiskajos
loģistikas koridoros,

(5) platformas dalībnieku digitālās attīstības, prasmju un starptautiskās
konkurētspējas pieaugumu.

www.rop.lv

Projekta mērķis

http://www.rop.lv/


1. Veikt iekšzemes un pārrobežu kravu multimodālo loģistikas pakalpojumu un vienotas Ostu un multimodālo 
loģistikas pakalpojumu Platformas arhitektūras projektējumu.

2. Izstrādāt vienotu Ostu un multimodālo loģistikas pakalpojumu Platformu, kuras ietvaros tiks:

• Attīstīta modulāra Platforma vienotai sauszemes un jūras kravu digitālai pārvaldībai, datu
apmaiņai un pakalpojumu piegādei, tostarp, kravu plānošanai, izsekošanai un dokumentu apstrādei,

• Izstrādāti vienoti Platformas datu pārvaldības standarti, saskarnes un datu koplietošanas risinājumi,

• Veikta esošo IS risinājumu paplašināšana un jaunu izveide pilnveidojot ostu un uzņēmumu loģistikas,
piekļuves un kontroles procesus un pakalpojumu pieejamību,

• Nodrošināta Platformas integrācija ar svarīgākajām kontroles dienestu un trešo pušu IS, tostarp SKLOIS,
EMDAS, LDz, valsts servisi (VISS, DAGRS, eID u.c.), ostu terminālu vadības sistēmas u.c., un nepieciešamo IS
papildinājumu izstrāde,

• Nodrošināta integrētu pakalpojumu piegāde Platformā un jaunu multimodālu loģistikas
pakalpojumu attīstība, tostarp, multimodālai kravu uzskaitei, apstrādei un uzskaitei,

3. Veikt Ostas informācijas sistēmas (OIS) pielāgošanu, papildināšanu un ieviešanu Rīgas, Ventspils brīvostās
un citās Latvijas ostās.

4. Veikt Platformas ieviešanu Rīgas, Ventspils brīvostās un citās Latvijas ostās un nodrošināt pieejamību
iestādēm un uzņēmumiem.

www.rop.lv

Projekta uzdevumi un aktivitātes

http://www.rop.lv/
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Projekta tvērums
Ostu un multimodālo loģistikas pakalpojumu platforma

Vienota loģistikas pakalpojumu Platforma un portāls:
• Integrēta vienas instances Platforma ar pielāgojamu lietojumu

• Ostu terminālu, loģistikas uzņēmumu, aģentu u.c. komersantu 
personalizējamas darba vides

• Vienota lietotāju autentifikācija un autorizācija

• Integrētu loģistikas pakalpojumu izstrāde un piegāde

Sistēmu integrāciju vārteja:
• Integrācijas programmatūras saskarnes (API)

• Automatizācija datu pārbaudei un validācijai

Kravu pārvaldība un izsekošanas pakalpojumi:
• Jūras un sauszemes kravu datu ievade, pārvaldība un koplietošana

• Pielāgoti kravu aprites scenāriji un vienotas datu struktūras/formāti

• Ar kravu pārvaldību saistītu starpiestāžu pakalpojumu iniciēšana, apstrāde un
rezultātu piegāde

• eCMR prasībām atbilstošu sauszemes kravu pavaddokumentu izstrāde

Ostu loģistika un piekļuves kontroles pakalpojumi:
• Automatizēta ostu kravu uzskaite, datu pārvaldība un risku vadība

• Ostu piekļuves un rezervācijas sistēma / plūsmu plānošana / statistika

• Automatizēta transporta un personu piekļuves kontrole

• Integrācija ar infrastruktūras digitalizācijas (IoT) risinājumiem

Loģistikas plānošanas, analīzes un statistikas pakalpojumi:
• Multimodālo kravu piegādes modelēšana un plānošana

• Reāllaika kravu statusa un procedūru izpildes izsekošana

• Datu komplekti, griezumi, pārskati un eksporti

Integrācijas un citu IS attīstība

Ostu informācijas sistēma (OIS):
• Ostas informācijas sistēmas (OIS) attīstība atbilstoši ostu, uzņēmumu, 

Platformas un multimodālo pakalpojumu realizācijas prasībām

• OIS integrācija un datu apmaiņa ar Platformu

• OIS pilnveidošana ieviešana Rīgas un Ventspils ostās un pielāgošana 
ieviešanai citās ostās

SKLOIS:
• Integrācija un jūras kravu datu apmaiņa ar Platformu

• Integrētu jūras un sauszemes kravu pakalpojumu izstrāde un ieviešana

• Vienota lietotāju autentifikācija un autorizācija

EMDAS:
• Kravu aprites scenāriju un datu struktūru standartizācija un pielāgošana

• Sauzsemes kravu apstrādes un pārvietošanas procesu integrācija

LDz KPS:
• Dzelzceļa kravu pavaddatu un sastāva datu padošana

• Pakalpojumu, resursu un galamērķu informācijas standartizācija un 
integrācija Platformā

Komersanti / uzņēmumi:
• Integrācija un datu apmaiņa starp Platformu un loģistikas uzņēmumu,

terminālu u.c. IS

Citas IS:
• Valsts servisu risinājumi (VISS, eID u.c.)

• Datu izplatīšanas platforma DAGRIS

• Citu valstu multimodālās loģistikas platformas

http://www.rop.lv/
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Platformas arhitektūras principi
Uz pakalpojumiem orientēta

arhitektūra
Platformas arhitektūra balstīta uz biznesa lietotājiem svarīgu pakalpojumu (servisu) nodrošināšanu,
apvienojot dažādus piegādes resursus (citas IS) un procesus vienotā vidē

Digitāls pēc noklusējuma Pakalpojumu nodrošināšana pēc iespējas digitāli samazinot administratīvo slogu

Tīmekļa lietojumprogramma pēc
noklusējuma (API)

Vienoti un pielāgojami risinājumi Platformas integrācijai ar valsts un uzņēmumu IS

Savietojamība un sadarbspēja Datu savietojamības un savstarpējās izmantošanas nodrošināšana

Vienreizes princips un koplietošana
Izvairīšanās no atkārtotas datu ievades, izmantojot datu nodošanas risinājumus realizējot lietotāju 
autorizētu datu koplietošanu un drošu pārvaldību (eID)

Atvērtība un caurskatāmība
Atvērtu arhitektūras risinājumu izmantošana caurskatāmības nodrošināšanai un citu pakalpojumu 
attīstībai, tostarp, izmantojot vienotās datu dalīšanās risinājumus (DAGRIS)

Pārrobežu pakalpojumi pēc
noklusējuma

Integrācija ar starptautiskajām loģistikas datubāzēm un autorizētas ārvalstu lietotāju pieejas 
nodrošināšana, tostarp, autorizācijas nodrošināšana saskaņā ar eIDAS prasībām

Mākoņdati pēc noklusējuma
Platformas arhitektūras izstrāde pielāgojot mākoņdatu risinājumiem un valsts mākoņpakalpojumu 
izmantošana, tostarp, LVRTC un Nacionālā federētā mākoņa izmantošana

Modulāra Platformas un  
pakalpojumu attīstība

Pakāpeniska funkcionalitātes un integrētu pakalpojumu attīstība balstoties uz lietotāju nepieciešamībām 
un pieprasījumu

Automatizācija un gatavība mākslīgā
intelekta risinājumiem

Platformas arhitektūras un procesu orientācija uz automatizācijas un mākslīgā intelekta risinājumu 
attīstību

http://www.rop.lv/
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Pakalpojumu IS

Platformas arhitektūra v.02

Ostu vadības IS

Valsts IS

Ostu un multimodālās loģistikas platforma
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Projekta ieguvumi
Vienas-pieturas Platforma
Vienota Platforma ar ostu un uzņēmumu kravu saistīto procesu 
un procedūru neklātienes organizēšanai, datu apmaiņai starp 
platformas lietotājiem un valsts iestādēm un integrētu
multimodālo kravu (jūras, sauszemes, dzelzceļa) pakalpojumu
piegādei.

Digitalizēti loģistikas koridori
Vienota Platforma un darbvide ar kravu loģistiku saistīto darbību 
realizēšanai un elektronisku pārrobežu pavaddokumentu
apstrādei, tostarp, eCMR.

Integrēta «pēdējās jūdzes» infrastruktūra 
Vienots risinājums ostu piekļuves kontrolei un rezervācijai, 
“pēdējās jūdzes” procesu digitalizācijai un datu ieguvei no
fiziskās infrastruktūras elementiem (kamerām, skeneriem, 
lasītājiem u.c.).

Jaunu pakalpojumu attīstība
Iespēja uzņēmumiem attīstīt jaunus integrētus multimodālus 
loģistikas pakalpojumus, balstoties uz pieejamo informāciju, tās 
modelēšanu un prognozēšanu.

Uzņēmumu ietekmes uz vidi mazināšana 
Procesu digitalizācija un efektivitātes uzlabošana, ļaus samazināt 
ostu un loģistikas uzņēmumu ietekmi uz vidi.

Jaunu B2G procesu digitalizācija
Ostu, valsts iestāžu un kontroles dienestu savstarpējo ar
ostu un kravu loģistiku saistīto funkciju un procesu 
digitalizācija un sistēmu integrācija.

Digitāli IT rīki uzņēmumiem
Vienots risinājums uzņēmumu procesu digitalizācijai un
digitālo spēju, kompetenču un prasmju paaugstināšanai
neveicot investīcijas atsevišķu IS risinājumu izstrādē,
veicinot ostu un uzņēmumu konkurētspēju.

Ostu digitālā transformācijas attīstība
Strauja ostu vadības sistēmu attīstība un ieviešana,
digitalizēti ostu, uzņēmumu un iestāžu sadarbības procesi, 
pakalpojumi un nodrošināta sadarbspēja.

Modulārs un atvērts risinājums
Platformas funkcionalitāti iespējams papildināt
pakāpeniski, izmantojot modulāro arhitektūru, atbilstoši 
lietotāju pieprasījumam un specifikai, kā arī nodrošināt 
koplietošanu.

Datu analītika
Detalizēta multimodālo kravu datu pieejamība,
caurskatāmība, reāllaika analīze un iespēja pieņemt datos

balstītus lēmumus.

http://www.rop.lv/
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Projekta rezultāti
Projekta plānotie rezultāti Rezultāta rādītājs

1. Izstrādāta jauna, integrēta Informācijas sistēma - Ostu un
multimodālo loģistikas pakalpojumu platforma

Izveidoto IS skaits: 1

2. Veikta Platformas integrācija ar valsts IS, tostarp, SKLOIS, 
EMDAS, LDz KPS un valsts servisiem (VISS, DAGRS, eID u.c.) un 
uzņēmumu IS izmantojot lietojumprogrammas API risinājumu

Izveidoto integrāciju skaits:
- ar valsts IS: 6<

- ar uzņēmumu IS: 3<

3. Ostu un multimodālo loģistikas pakalpojumu platforma pilnībā 
ieviesta vismaz Rīgas un Ventspils brīvostās

Ostu skaits Platformā: 2<

4. Pilnveidota Ostu vadības sistēma (OIS), nodrošināta koplietošana 
citās ostās un ieviešana vismaz Rīgas un Ventspils brīvostās

Ieviesto OIS skaits ostās: 2<

5. Platformas reģistrēto un integrēto lietotāju skaits

Pieejamo pakalpojumu skaits: 20<
6. Izveidoti un Platformā pieejami ostu un multimodālās loģistikas
pakalpojumi

Lietotāju skaits: 40<

http://www.rop.lv/
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Projekta dalībnieki un organizācija

Valsts iestādes un organizācijas Ostu pārvaldes Nozares uzņēmumi un 
organizācijas

Citu Latvijas ostu
pārvaldes

Projekta
pieteicējs

Projekta
partneri

• Nozares asociācijas
• Transporta un loģistikas 

uzņēmumi
• Ostu stividori
• Kuģu aģenti
• Kravu nosūtītāji / saņēmēji
• Ekspeditori
• Brokeri
• Ārvalstu uzņēmumi

http://www.rop.lv/


Paldies par uzmanību!


