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Valsts gatavība ieviest e-CMR 
pavadzīmi

 Satiksmes ministrija ir izstrādājusi konceptuālo ziņojumu ar mērķi
pamatot elektroniskā kravas starptautiskā autopārvadājumu līguma (e-
CMR pavadzīmes) nepieciešamību Latvijai, kā arī informēt Ministru
kabinetu par galvenajām e-CMR pavadzīmes priekšrocībām.

 Konceptuālais ziņojums izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2021.
gada 4. martā (prot. Nr.9 - 21.§, VSS-188).

 Šobrīd konceptuālais ziņojums ir precizēts atbilstoši saņemtajiem
atzinumiem no iesaistītajām institūcijām un nosūtīts atkārtotai piecu
dienu elektroniskai saskaņošanai.

 Ņemot vērā to, ka e-CMR pavadzīmes ieviešana Latvijā ir saistīta ar
jauna procesa apgūšanu pārvadātājiem, ieviešot elektroniskā kravas
starptautiskā autopārvadājumu līgumu (e-CMR pavadzīmes), līdztekus
e-CMR pavadzīmēm paredzēta iespēja pavadzīmes noformēt arī
rakstveidā.

2



Digitālais Transporta un loģistikas 
forums (DTLF)

DTLF tika izveidots 2015.gadā ar mērķi Dalībvalstu institūciju
pārstāvjiem, privāta sektora pārstāvjiem, Komisijas pārstāvjiem
kopīgi risināt jautājumus par informācijas tehnoloģiju attīstību
transporta nozarē. DTLF apvieno ~ 100 dalībniekus, kur lielāka
daļa ir no privātā sektora un daļa no dalībvalstu institūcijām.

Pašlaik galvenais uzdevums ir atbalstīt / asistēt Eiropas
Komisijai deleģēto aktu izstrādē saistībā ar EIROPAS
PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2020/1056
(2020. gada 15. jūlijs) par kravu pārvadājumu elektronisku
informāciju (eFTI) ieviešanu.

Eiropas Komisijas plānotais laika grafiks paredz, ka 2023. gada
februārī būtu jābūt izdotiem deleģētiem aktiem par eFTI
Regulas ieviešanu un tehniskajām specifikācijām.

Informācija - www.dtlf.eu
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http://www.dtlf.eu/


Sadarbība ar citām valstīm

 Latvija ir Baltijas jūras vienotā
DIGINNO projekta dalībvalsts,
kura ietvaros ar Eiropas
Kopienas iniciatīvas INTERREG
finansējumu tika veikta
priekšizpēte un sagatavots
lietderības ziņojums.

 Latvija, Krievija un IRU
sadarbojas ekspertu līmenī, lai
sagatavotu priekšnosacījumus
e-CMR pavadzīmes darbības
uzsākšanai
autopārvadājumiem starp
Latviju un Krieviju.

 Latvija regulāri piedalās
ANO rīkotajās darba
grupās.

 E-CMR protokolam
pievienojusies
Uzbekistāna,
pievienošanos uzsākusi arī
Vācija.

 Pasaules tirdzniecības
organizācijas dalībvalsts
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Atvērtie jautājumi

 Vai e-CMR jau sākotnēji vai nākotnē
pielāgojama ar eFTI platformu?

 Kāda saistība ieviešamajai e-CMR sistēmai
ar eFTI regulu?

 VAS «Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs» kā e-CMR pavadzīmes ieviesējs?

 Vai e-CMR pavadzīmes ieviešanai, ir
nepieciešami secinājumi arī no tālākajiem
projektiem, kā piemēram, DIGINNOCAP vai
NDPTL?

 Vai nepieciešama e-CMR augsta līmeņa
sistēmas arhitektūra un vienota
starptautiska datubāze?
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Paldies par uzmanību!


