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CIENĪJAMO LASĪTĀJ! 
 
Šī ir projekta RITS-Net pirmā ziņu lapa, kas elektroniskā formātā tiks 
izdota divreiz gadā. Ziņu lapa tiks nosūtīta RITS-Net projekta partneru 
ieteiktajiem potenciāli ieinteresētajiem lasītājiem visā Eiropā. Pieteikties ziņu 
lapas (versija angļu valodā) saņemšanai un atteikties no tās var RITS-Net 
projekta mājas lapā www.rits-net.eu. 

Katrā izdevumā būs informācija par projekta pasākumiem un svarīgi jaunumi 
no Eiropas institūcijām un ITS sabiedrības. Katra no ziņu lapām būs veltīta 
kādam no projekta partneru reģioniem. Mēs ceram, ka projekta ziņu lapās 
Jūs atradīsiet savam darbam noderīgu un interesantu informāciju un 
uzzināsiet par RITS-Net projekta aktualitātēm!  

 

RITS-Net projekta komanda 

 
 

  

http://www.rits-net.eu/
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RITS-NET JAUNUMI  

PAR RITS-NET 

“RITS-Net” jeb “Inteliģento transporta risinājumu 
tīkls reģionos” ir INTERREG IVC projekts, kas 
sākās 2012. gada martā. Projekta mērķis ir 
iepazīstināt Eiropas reģionus ar ITS lietotnēm, 
kas varētu palīdzēt risināt reģionālās transporta 
problēmas. Trīs gadu laikā projekta partneru 
reģioni izstrādās vietējos ITS plānus un sagatavos 
ieteikumus citiem reģioniem, kas vēlētos 
izmantot RITS-Net pieeju. 

RITS-Net partneri savstarpēji iepazīsies ar 
mobilitātes politiku īstenošanu savos reģionos 
un ITS izmantošanu mobilitātes problēmu 
risināšanā, kā arī mācīsies viens no otra un 
saņems atbalstu no ārējiem ekspertiem. Projekta 
laikā notiks vairāki reģionāli semināri, apmācības 
un pieredzes apmaiņās vizītes. Projekta ietvaros 
tiks organizēti 7 tematiskie semināri, kuros būs 
iespēja piedalīties plašākam vietējo interesentu 
lokam un viesiem no citiem Eiropas reģioniem. 
Tematiskie semināri palīdzēs padziļināt zināšanas 
par specifiskām ITS lietotnēm un identificēt 
labākos prakses piemērus Eiropā, kas digitālā 
veidā tiks apkopoti un būs pieejami projekta 
RITS-Net mājas lapā.  

Projekta mērķis ir palīdzēt partneru reģioniem 
plānošanas un mobilitātes stratēģiju īstenošanas 
procesā pilnībā izmantot ITS risinājumu 
potenciālu attiecībā uz tehniskajiem un arī 
pārējiem aspektiem, izstrādājot vietējam 
kontekstam atbilstošus ITS plānus.  

 

RITS-Net projektā piedalās partneri no 9 
dažādām Eiropas Savienības valstīm: Marke 
reģions (Itālija) – vadošais partneris; 
Dienviddublinas apgabala padome (Īrija); 
ANATOLIKI SA - Centrālās Maķedonijas reģionālā 
enerģijas aģentūra (Grieķija); Vidzemes 
plānošanas reģions (Latvija); Litijas Attīstības 
centrs (Slovēnija); Eiroreģions Plevena – Olta 
(Bulgārija); AustriaTech – Federālā tehnoloģisko 
rīcību aģentūra (Austrija); Gipuzkoa Transporta 
administrācija (Spānija); BIOKOM Pēčas pilsētas 
pārvalde (Ungārija). 

Projekta uzsākšanas sanāksme notika 2012.gada 
2. – 3.jūlijā Ankonā, Itālijā. 

 

 

RITS-Net ITS tēmas: 

-  lietotāja informācija 

-  satiksmes vadība 

-  sabiedriskā transporta pārvaldība 

-  e-kravas 
- transportlīdzekļu kontrole 

-  ārkārtas situāciju vadība 

-  automātiskie maksājumi 



 
 

 
 
Inteliģentie transporta risinājumi reģionos | www.rits-net.eu |  | Ziņu lapa Nr. 1 | Februāris 2013  3.lpp. 

VĪNĒ NORISINĀJĀS PIRMAIS 

STARPREĢIONĀLAIS SEMINĀRS 

RITS-Net projekta partneri tikās Vīnē 2013.gada 
12.-13.novembrī, kur notika AustriaTech 
organizētais pirmais starpreģionālais. 

Seminārā “Reģionālās transporta politikas 
mērķi un ITS loma” piedalījās tikai projekta 
partneri, un tā mērķis bija pārrunāt reģionālās 
mobilitātes problēmas un gūt pirmo ieskatu par 
ITS lietotnēm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katrs no partneriem iepazīstināja ar transporta 
politiku un nākotnes prioritātēm savā valstī, kā 
arī pamatoja savu iesaistīšanos RITS-Net 
projektā. Pirms semināra visi partneri bija veikuši 
sociālā tīkla analīzi, lai noteiktu vietējās 
ieinteresētās puses, ar kurām sadarboties 
projekta gaitā.  

Partneri uzskata, ka savstarpējā pieredzes 
apmaiņa ir ļoti vērtīga. Lai arī partneru reģioni 
atrodas dažādās Eiropas vietās, tiem ir daudz 
līdzību, un kopīgas problēmas var palīdzēt atrast 
kopīgus ITS risinājumus.  

Semināra materiāli ir pieejam projekta RITS-Net 
mājas lapā. 

Papildu informācija: Julia.Dueh@austriatech.at  

 

  

mailto:Julia.Dueh@austriatech.at
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PIRMAIS TEMATISKAIS SEMINĀRS PAR 

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU VADĪBU, PLEVENĀ, 

BULGĀRIJĀ, 2012.GADA 5.-6. DECEMBRĪ 

Projekta partneris Eiroreģions Plevena – Olta 
Bulgārijā organizēja pirmo tematisko semināru 
par ārkārtas situāciju vadību. Semināram bija 
vairākas apakštēmas: 

 Pašvaldībām saistošie Eiropas ITS Rīcības 
plāna pasākumi; 

 Labās prakses vadlīnijas par ITS ietekmi uz 
neaizsargātajiem ceļu lietotājiem un drošām 
autostāvvietām; 

 Nacionālo un reģionālo operatoru viedokļi 
par e-zvana ieviešanu visā Eiropā. 

Semināra gaitā partneru reģioniem bija iespēja 
iepazīstināt ar esošo situāciju vairāku pasākumu 
ieviešanā. Tika analizēti šādi pakalpojumi: 

 Glābšanas dienestu pakalpojumi, piemēram, 
informēšana par negadījumiem, 

 Glābšanas transportlīdzekļu pārvaldība,  
 Glābšanas pakalpojumu maršrutu vadība,  
 Luksofora signālu prioritātes noteikšana, 
 Sabiedriskā transporta drošība. 

 

 

 

 

 

Partneru reģionu pieredze tika salīdzināta ar 
labākajiem prakses piemēriem Eiropas līmenī. 
Eiropas pieredzi prezentēja eksperti no 
uzņēmumiem Swarco/Itālija un Kapsch/Bulgārija. 

Semināra otrā diena vairāk bija veltīta vietējām 
ieinteresētajām pusēm, ko Plevenas kolēģi bija 
uzaicinājuši piedalīties. Notika domu apmaiņa 
starp vietējiem dalībniekiem un Eiropas 
partneriem.  

Papildu informācija: nciobg@gmail.com 

 

OTRAIS TEMATISKAIS SEMINĀRS             

27.-28. FEBRUĀRĪ, VIDZEMĒ, LATVIJĀ 

Otrais RITS-Net tematiskais seminārs “ITS 
satiksmes pārvaldībai un mobilitātei” notika 
2013.gada 27.-28.februārī, Valmierā, Latvijā. 

Seminārā tika apskatīta situācija Eiropā attiecībā 
uz ITS politiku un tehnoloģijām, ko izmanto 
satiksmes pārvaldībai gan pilsētās, gan lauku 
reģionos. Īpaša uzmanība tika veltīta satiksmes 
vadībai un kontroles centru darbībai, kā arī 
sabiedriskā transporta pēc pieprasījuma 
ieviešanas stratēģijām. Seminārā piedalījās 
vairāki eksperti, kas prezentēja labās prakses 
piemērus Eiropā. Partneru reģioni pastāstīja par 
savu pieredzi un stratēģijām, kā arī tikās ar 
vietējām ieinteresētajām pusēm no Latvijas.  

Papildu informācija: Dagnija.Udre@vidzeme.lv 
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JAUNUMI NO ES INSTITŪCIJĀM UN ITS SABIEDRĪBAS 

TREŠĀ ES KONFERENCE PAR 

INTELIĢENTO TRANSPORTU EIROPĀ 

2012.gada 22.oktobrī Eiropas Komisija Vīnē 
organizēja 3. konferenci par inteliģento 
transportu Eiropā “Ceļā uz pirmajām īpašajām 
ITS aktivitātēm”.  

 

 

Augstā līmeņa konferences mērķis bija apspriest 
ITS Rīcības plāna un ITS Direktīvas 2010/40/ES 
ieviešanas rezultātus. Trešā paneļdiskusija bija 
veltīta pirmajam viedās mobilitātes 
izaicinājumam  – Eiropas multimodālajam 
ceļojumu plānotājam.  

Visu prezentāciju materiāli ir pieejami šeit: 
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/eve
nts/2012_10_22_its_conference_en.htm 

 

 

SEMINĀRS PAR ILGTSPĒJĪGA 

TRANSPORTA KAPITALIZĀCIJU 

Starpreģionu sadarbības programma INTERREG 
IVC Tematiskās kapitalizācijas iniciatīvas 
programmas ietvaros 
organizēja tematisko 
semināru par ilgtspējīgu 
transportu. Seminārs notika 
Briselē, 2012.gada 
15.novembrī.  

Semināra mērķis bija 
prezentēt esošo situāciju šajā 
jomā Eiropas līmenī un 
veicināt pieredzes apmaiņu starp projektiem, 
kas risina līdzīgus jautājumus. Tika apspriesti 
projektu rezultāti un sasniegumi, identificēta to 
pievienotā vērtība, nostiprinātas zināšanas 
konkrētajā jomā un izstrādāti ieteikumi politikas 
līmenī. 

Semināra rezultāti būs pieejami vēlāk.  

Sīkāka informācija par INTERREG programmas 
kapitalizācijas pasākumiem: 
http://www.interreg4c.eu/news_cap_Themati
c_Workshops.html 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/events/doc/2012-10-22/2012_10_22_panel-iii.zip
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/events/doc/2012-10-22/2012_10_22_panel-iii.zip
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/events/2012_10_22_its_conference_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/events/2012_10_22_its_conference_en.htm
http://www.interreg4c.eu/news_cap_Thematic_Workshops.html
http://www.interreg4c.eu/news_cap_Thematic_Workshops.html
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DUBLINĀ NOTIKS 9. EIROPAS ITS 

KONGRESS UN IZSTĀDE 

9. Eiropas ITS kongress un izstāde notiks 
2013.gada 4.–7.jūnijā Dublinas Kongresu centrā. 

Dublinas 2013.gada Kongresa galvenais uzsvars 
būs uz politikas noteiktajiem ITS risinājumiem 
pretstatā tehnoloģiju vadītajiem risinājumiem. 
Īpaša uzmanība tiks veltīta izmantotajiem 
risinājumiem un inovatīvajiem pētījumiem, kas 
cenšas atrisināt reālas problēmas un paaugstina 
naudas vērtību mūsdienu problemātiskajā 
ekonomiskajā vidē.  

Sīkāka informācija: www.itsineurope.com 

 

DIVI PARALĒLI INTERREG PROJEKTI PAR 

ITS: POSSE + POLITE 

INTERREG IV C programma finansē vēl divus 
projektus, kas pēta ITS risinājumus: POSSE & 
POLITE. Starp visiem trijiem projektiem ir 
jānodrošina sinerģija, un tiem vienam otru ir 
savstarpēji jāpapildina.  

 

 

 

 

POSSE (Promoting Open Specifications and 
Standards in Europe – Atvērtu specifikāciju un 
standartu veicināšana Eiropā) tika izstrādāts ar 
nolūku veicināt sapratni par nepieciešamību pēc 
atvērtām ITS specifikācijām un standartiem 
autotransporta pārvaldībai. Projekta galvenais 
mērķis ir paaugstināt transporta administratīvo 
iestāžu kapacitāti atvērto specifikāciju un 
standartu ieviešanā. Projekts POSSE veicinās 
zināšanu pārnesi starp esošajiem atvērtajiem 

standartiem un specifikācijām un institūcijām, 
kas vēlas virzīties uz atvērtajām sistēmām.  

www.posse-openits.eu 

POLITE (Policy Learning in Information 
Technologies for Public Transport 
Enhancement – Informāciju tehnoloģiju 
izmantošana sabiedriskā transporta attīstībai) 
mērķis ir veicināt sabiedriskā transporta 
izmantošanu, paaugstinot izpratni par 
infomobilitātes pakalpojumiem, uzlabojot 
vietējo, reģionālo un valsts infomobilitātes 
politiku un nodrošinot ceļotājiem adekvātu un 
pilnīgu informāciju par pieejamajām iespējām. 
POLITE partneri šos mērķus centīsies sasniegt, 
daloties pieredzē un zināšanās.  

www.polite-project.eu/ 

 

 

 

 

 

RITS-Net koordinators: 

Marke reģions (Itālija) 
Roberta Ruggeri 
roberta.ruggeri@regione.marche.it  

http://www.itsineurope.com/
http://www.posse-openits.eu/
http://www.polite-project.eu/
mailto:roberta.ruggeri@regione.marche.it

