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VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs»
• Dibināta 2006

• Pamatbizness - autoceļu uzturēšana, būvmateriālu (dolomīts, 
grants, smilts) ražošana

• Uzturamo autoceļu kopgarums pārsniedz 20 000km

• Kopējo darbu skaits vairāk kā 300

• Darba devējs vairāk kā 1 200 darbiniekiem

• Apgrozījums 2020.gadā € 82,5M

Informācija komercdarbības jautājumos
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Īsi par svarīgāko
• Rēķinu digitalizācija – rēķinu apstrādes sistēma,

• Darbu uzskaites sistēma,

• Ceļazīmju digitalizācija un autoparka vadība.



Digitalizācijas 
pievienotā vērtība

1. Atvieglot darbu;

2. Automatizēt (mainīt) 

procesus;

3. Ērti un vienkārši lietot;

4. Integrēt ar citām sistēmām;

5. Ietaupīt resursus.



Fitekin: rēķinu 
apstrādes sistēma

Projekta sākums: 2019. gads

Projekta ieviešana: 2020.gads

Aktuālā situācija: 

• ~ 200 lietotāji;

• ~ 25 000 rēķini gadā;

• ~1 500 automatizācijas plūsmas;

• Integrācija ar 4 sistēmām: e-

pasts, eAdrese, DVS, ERP
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Rēķinu digitalizācijas 
ieguvumi

• Dokumentu aprites ātrums,

• Vienota vide dokumentiem,

• Kontrole un atskaites,

• Integrācija ar citām sistēmām,

• *Gatavība kovidam



Digitāla veikto darbu 
uzskaites sistēma (LIUR)

• Līgumu izmaksu uzskaites 

risinājums (liur.lau.lv);

• Pienākums pret pasūtītāju;

• Uzskaites detalizācija:

o Vieta (objekts, posms);
o Laiks;
o Darbu veids;
o Materiāli;
o Tehnika;
o Darbinieki.



Digitāla veikto darbu 
uzskaites sistēma (LIUR)

• Sistēmas moduļi:

• Darbu lapas;
• Defektu akti;
• Meteo;
• Plāni;
• Tehnika;
• Ceļazīmes;
• Atskaites;
• Līgumi;
• Dokumenti;
• Materiāli*;
• Tabeles* u.c.



















Ceļazīmju 
digitalizācija un 
autoparka vadība
• Digitālas ceļazīmes – iespēja, 

nevis pienākums;

• GPS u.c. sistēmu integrācija;

• Mobilitāte (lietotne);

• Procesu un domāšanas maiņa;

• Izaicinājumi.



LIUR mobilā lietotne

• Meteo

• Dežūras

• Ceļazīmes

• LVC posmi

• 400+ Android un iOS lietotāji



LIUR izmantošana 
uzņēmumā

• ~ 900 lietotāji, tai skaitā:

o Latvijas Valsts ceļi,

o Satiksmes ministrija,

o Pašvaldības.

• Integrācijas risinājumi ar  

7 citām sistēmām (ERP, GPS, 

HR, BI, LVC, Waze u.c)
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