
Starptautiskā kravu loģistikas un 
ostu informācijas sistēma SKLOIS –

valsts pārvaldes 1. solis e-loģistikā

Satiksmes ministrija.

Jūrlietu departaments.

Projektu vadītāja O.Magone



1.solis uz laika ass

2002.gads - Direktīva 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un
informācijas sistēmu.

2010.gads - Direktīva 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu

ostās un/vai iziet no tām.

2011.gads  - SKLOIS darbības koncepcija (apstiprināta ar Ministru kabineta 2011.gada 20.

aprīļa rīkojumu Nr. 168) paredz multimodālas kravu loģistikas sistēmas izveidi

2015.gada 14.decembris – produkcijā tiek ieviesta pilnīgi jauna sistēma - Starptautiskā kravu

loģistikas un ostu informācijas sistēma, saīsināti SKLOIS, kura nodrošina

jūrniecības formalitāšu kārtošanu pilnībā elektroniski un izmantojot «viena loga»

principu.

2021.gada marts - produkcijā tie ieviesta šobrīd strādājošā SKLOIS funkcionalitāte.

1. solis ir sperts. Un tas ir sperts veiksmīgi.

Taču Eiropas komisija jau ir atvēzējusies 2.solim  - ES Regula 2019/1239 paredz 
izveidot vienotu visas Eiropas Jūras vienloga sistēmu, kurai jāsāk strādāt 

2025.gada 15.augustā.  
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SKLOIS pašlaik I

• Nodrošina elektronisko dokumentu 
un informācijas apriti ar valsts 
institūcijām, kas veic kravu un kuģu 
kontroli, saskaņā ar «vienloga» 
principu (katrs kuģis, kas ienāk vai 
iziet no Latvijas ostas,  izmanto 
SKLOIS, lai saņemtu atļauju 
ienākšanai/iziešanai no ostas).

• Elektroniski saskaņo ar VID 
jebkuras kravas iekraušanu vai 
izkraušanu (izstrādāta kravas datu 
loģistika līdz «preces līmenim»).

• Elektroniski saskaņo ar Valsts 
robežsardzi apkalpes un pasažieru 
kustību (Valsts robežas kontrole)

• Ir integrēta ar Eiropas jūrniecības 
sistēmām un sniedz EK Direktīvā 
noteiktās ziņas.

• Ir integrēta ar uzņēmēju sistēmām 
valstij nepieciešamo formalitāšu 
apjomā. 
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SKLOIS pašlaik II

• Ir nodrošināta datu ievade 3 veidos:

1)  ar lietotājprogrammas ievadu;

2)  ar programmatūras saskarni (xml);

3)  augšupielāde ar MS Excell izklājlapām.

• Ir nodrošināta datu sniegšana: 

1) izmantojot lietotājprogrammu;

2) izmantojot programmatūras saskarni (xml).

• SKLOIS lietotāju skaits – vairāk kā 700 fiziskas 
personas,valsts institūciju un komersantu darbinieki.

• Ar SKLOIS integrēto komersantu sistēmu skaits - 21.

• Ir integrēta ar EMDAS, VRS, RBP OIS, ES SSN. 
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SKLOIS pašlaik III

• SKLOIS lietotāji:

- 37 publiskās pārvaldes iestādes;

- 223 komersantu organizācijas.

• Apstrādāto kuģu vizīšu skaits (katra kuģa ienākšana un 

iziešana no ostas ir viena vizīte): 
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Gads Vizīšu skaits

2016 6967

2017 7222

2018 7759

2019 7487

2020 6756

2021 5317



SKLOIS pašlaik IV

• Elektronisko dokumentu skaits SKLOIS:

Katrs kuģis ienākot vai izejot iesniedz noteiktu skaitu elektroniskus 
dokumentus, kurus izvērtē publiskās pārvaldes iestādes un osta, un sniedz atļauju  
kuģa ienākšanai vai iziešanai no ostas. 

Vidējais vienas vizītes dokumentu skaits  - 17 dokumenti. Šāda apjoma 
dokumentu apstrādi būtiski atvieglo un paātrina elektroniska dokumentu aprite.
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Gads Dokumentu skaits

2016 120 431

2017 123 992

2018 133 199

2019 129 159

2020 120 887

2021 95 515



Tā izskatās plānotais jūras 
«vienlogs»…..



SKLOIS funkcionālie bloki

Pamata funkcionalitāte:
Pilns ziņošanas process jeb ostu formalitātes (visas deklarācijas);
Kravas iekraušanas/izkraušanas elektroniska saskaņošana;
Kuģa apgādes elektroniska saskaņošana ar VID Muitas pārvaldi;
Ostas un ostas iekārtu drošības datu bloks jeb ostu aizsardzība;
Operatīvā informācija ostā; 
Navigācijas maksas uzskaite un kontrole;
6 e-pakalpojumi;
Atvērtie dati un e-adrese;
Pieeja Kuģu reģistra datiem.

Atbalsta funkcionalitāte:
Notifikācijas jeb paziņojumi lietotājiem;
Atskaites, pārskati, izdrukas;
Eksporta deklarācijas automātiska slēgšana;
ATA/ATD automātiska reģistrācija;
Karte;
Administrēšanas rīki.

Tehniskās lietas:
Datu pārņemšana no citas vizītes vai citas deklarācijas;
Pilnvarojumi;
Datu augšupielāde - MS Excel formas un XML saskarnes;
Lietojamības un interfeisa atvieglojumi;
Datu apstrādes audits;
Integrācija ar ārējām sistēmām – OIS, EMDAS, REIS, AIS, LJA UVVIS, komersantu IS un citas.



Kāds izskatās SKLOIS ?
www.sklois.lv www.msw.lv

Komersantu darba vieta

http://www.sklois.lv/
http://www.msw.lv/


Kāds izskatās SKLOIS ?
www.sklois.lv www.msw.lv

Iestāžu darba vieta

http://www.sklois.lv/
http://www.msw.lv/


SKLOIS ieguvumi

• Nodrošina elektronisko 
dokumentu un informācijas 
apriti ar valsts institūcijām, kas 
veic kravu un kuģu kontroli, 
saskaņā ar «vienloga» principu .

• Veic centralizētu un elektronisku 
datu apstrādi kravu operācijām.

• Izstrādāta kravas datu loģistika 
līdz «preces līmenim».

• Ir integrēta ar Eiropas 
jūrniecības sistēmām.

• Ir integrēta ar uzņēmēju 
sistēmām valstij nepieciešamo 
formalitāšu apjomā. 

• SKLOIS centralizētā vide un 
iespējas būtiski apsteidz gala 
lietotāju iespējas un resursus.

* „e-loģistika” - maksimāli tiek elektronizēti un 
savstarpēji integrēti visi pakalpojumi (t.sk. nepieciešamā 
informācijas apmaiņa), kas saistīti ar kravu pārvadājumu 
nodrošināšanu, neatkarīgi no kravu pārvadājumu veida 
(jūras, auto, dzelzceļš).
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Kur SKLOIS ir e-loģistika? 
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► Ir pilnībā elektronizēta un savstarpēji integrēta visa kravas datu plūsma
kuģim ienākot vai izejot no ostas – kuģa manifests, izkraušanas paziņojums,
reāli izkrautā krava, iekraušanas paziņojums, kuģa manifests;

►Kravas datu apstrāde notiek līdz preces līmenim – nodrošina jebkuru
atskaišu vai datu apmaiņas ar citām sistēmām iespējamību, tiek izmantotas
starptautiskas kodu sistēmas (HS, EORI un tml.);

►Ir formalizēti visi procesi un lomas – darbību kopums, kas nodrošina kravas
datu apstrādes procedūru izpildi to savstarpējā sadarbībā (kuģa aģents, kravas
aģents, stividors, kontrolējošās valsts pārvaldes iestādes);

►IKT resursu izmantošana – tehnoloģijas, kas nodrošina kuģu ziņošanas un
kravas datu apstrādes procedūru efektīvu izpildi;

► Datu apmaiņas programmatūras saskarņu pieejamība – iespēja datu
apmaiņai ar citiem transporta veidiem un citām sistēmām;

►Normatīvā bāze – tiesību aktu kopums, kas nosaka obligātās prasības un ir
nepieciešams vienotu prasību izvirzīšanai un efektīvai sistēmas darbībai .



SKLOIS nākotne jeb nākamais 
solis

SKLOIS 2015 & SKLOIS 2021  - lokāla valsts informācijas sistēma, 
kas nodrošina kuģošanas un kravas datu apstrādi, kā arī ziņu 

sniegšanu ES SSN sistēmai

SKLOIS 2025

ES līmeņa vienloga informācijas sistēma (vienots datu apjoms, 
vienots lietotāju interfeiss, datu augšupielāde, klasifikatori)

Multimodālas kravu pārvadājumu platformas būtiska daļa

Eiropas Regula (2019/1239), ar ko 

izveido Eiropas Jūras vienloga 

sistēmas vidi 

Multimodālu kravu pārvadājumu 

attīstība, RRF un ERAF finanšu 

instrumenti



Paldies par uzmanību.

Jūsu jautājumi ?

Turpmākajai saziņai:

satiksmes.ministrija@sam.gov.lv


