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tendences



TEHNOLOĢIJU ATTĪSTĪBAS TENDENCES

DARBINIEKU 
MOBILITĀTE

un DIGITĀLĀ DARBA 
VIETA

LIETOTĀJU 
PIEREDZE

MOBILĀS 
IERĪCES

BIZNESA PROCESU 
ORIENTĒTI 
RISINĀJUMI

SOCIĀLIE MEDIJI

KOPLIETOŠANA 
UN 

IS ARHITEKTŪRA

INFORMĀCIJA
S 

PĀRVALDĪBA 
UN DROŠĪBA

LIELIE DATI un
ATVĒRTIE 

DATA

TĀLIZPĒTE



Ieguvumi no savstarpēji saderīgiem, uz 
biznesa procesiem orientētiem risinājumiem
• Administratīvo resursu ietaupījums
• Nepieciešamā informācija pieejama tad, kad tā nepieciešama
• Laika ietaupījums kļūdu labošanai, jo pieejami pareizi, viennozmīgi un 

konsekventi dati
• Lēmumu pieņemšanai pieejams analītisks, vadības skats
• Iespējams savietot dažādus moduļus dažādām funkcijām, ja tās 

sarunājas vienā valodā
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koksnes un kokmateriālu pirkšanas/pārdošanas līgumi:
(apjoma uzmērīšanas un kvalitātes novērtēšanas nosacījumi)

koksne

nauda

kokmateriālu ražošanas un transportēšanas pakalpojumu līgumi

testēšanas pārskats: apjoms&kvalitāterēķins par kokmateriāliem, pakalpojumiem

uzdevums 
mežizstrādei

uzdevums 
sortimentu 
transportēšanai

krautuvē esošie 
sortimenti un tās 
pieejamība (vizuāli)

saražotie 
sortimenti 
(harvestera galva)

esmu ceļā!

NOLIKTAVANOLIKTAVANOLIKTAVA

INFO

proporcijas
aprites laiks

riski

pieprasījums



skats uz nākotni



uzdevums 
mežizstrādei

uzdevums sortimentu 
transportēšanai

krautuvē esošie sortimenti un 
tās pieejamība (vizuāli)

saražotie sortimenti 
(harvestera galva)

esmu ceļā! pieprasījums

Operacionālo darbu vadība (OSS)

Meža 
apsaimniekošana

uzmērīšana



uzdevums 
mežizstrādei

uzdevums sortimentu 
transportēšanai

krautuvē esošie sortimenti un 
tās pieejamība (vizuāli)

saražotie sortimenti 
(harvestera galva)

esmu ceļā! pieprasījums

Operacionālo darbu vadība (OSS)

Meža 
apsaimniekošana

uzmērīšana

Meža apsaimnie-
košanas 

plānošana
Mežizstrādes plānošana un vadība

Transportēšanas 
plānošana un vadība

Ražošanas 
plānošana un 

vadība

StanForD10 Papinet

Uzmērīšanas 
plānošana un 

vadība



Operacionālo darbu vadība (OSS)

Funkcijas: 
- Mežu (mežkopība un 

cirsmas) darbu 
plānošana

- Mežu (mežkopība un 
cirsmas) darbu 
optimizācija, t.sk. 
ilgtermiņa un vidējā 
termiņā

- Dastošanas atbalsts

Datu kopas:
- Nogabali un nemežu

zemes (VMD un VZD) 
- Cirsmu apliecinājumi 

un pārskati
- Vides ierobežojumi 

(DAP, LAD)
- Meža infrastruktūra 

(MAC un MMS)

Funkcijas: 
- Cirsmu secību plānošana
- Cirsmu vērtēšana
- Slodžu plānošana
- Tehnikas pārvietošanas plānošana
- Datu apmaiņa starp meža mašīnām 

- No uzņēmuma uz meža mašīnām: darba uzdevumi
- Meža mašīnu darba vadīšana

- Saņemt darba uzdevum un strādāt ar to
- StanForD10 
- Ģeogrāfiskie dati
- Statusa atskaite

- Vadības pārskati un kontrole par transakcijām

Datu kopas:
- Hārvesteru faili StanForD10

- Darba uzdevumi
- Hārvesteru produkcijas faili
- Hārvesteru darba laika uzskaite

Funkcijas:
- Transportēšanas darba uzdevumu 

plānošanas un optimizācija 
- Maršrutēšana
- TDU nodošana mašīnai
- Kokvedēju atskaite
- Transporta darba vadīšana

- Saņemt darba udevumu un 
strādāt ar to

- Ģeogrāfiskie dati
- Statusa atskaite

- Vadības pārskati un kontrole par 
transakcijām

Datu kopas:
- TDU 
- Ceļu tīkls un ierobežojumi
- Krautuvju atrašanās vieta un 

sortiments
- Pircēju/ piegādes atrašanās vietas

Funkcijas: 
- Kokzāģētavas 

operacionālā 
vadība

- Atlikuma 
kontrole

Funkcijas:
- Uzmērīšanas 

veikšana
- Kvalitātes 

kontrole
- Uzmērīšanas 

datu apstrāde 

Datu kopas:
- Testēšanas 

pārskats

Meža apsaimnie-
košanas 

plānošana
Mežizstrādes plānošana un vadība

Transportēšanas 
plānošana un vadība

Ražošanas 
plānošana un 

vadība

Uzmērīšanas 
plānošana un 

vadība



Uzņēmuma resursu plānošana un uzskaite (ERP)

uzdevums 
mežizstrādei

uzdevums sortimentu 
transportēšanai

krautuvē esošie sortimenti un 
tās pieejamība (vizuāli)

saražotie sortimenti 
(harvestera galva)

esmu ceļā! pieprasījumsMeža 
apsaimniekošana

uzmērīšana

Finanšu un 
resursu plānošana 

uzskaite
Finanšu un resursu plānošana uzskaite

Finanšu un resursu 
plānošana uzskaite

Finanšu un resursu 
plānošana uzskaite

Testēšanas 
pārskats 

Izmaksu 
atzīšana



Uzņēmuma resursu plānošana un uzskaite (ERP)

Funkcijas: 
- Finanšu plānošana

- Uzņēmumu resursu 
plānošana

- Naudas plūsmas 
plānošana

- Investīciju plānošana
- Plānotie apjomi
- TTV/NPV aprēķins

- Meža resursu uzskaite
- Pieaugumu aprēķins

Datu kopas:
- Nogabali un nemežu zemes 

(VMD un VZD) 
- Cirsmu apliecinājumi un 

pārskati
- Vides ierobežojumi (DAP, 

LAD)
- Meža infra (MAC un MMS)

Funkcijas: 
- Finanšu un resursu uzskaite
- Grāmatvedība

Finanšu un 
resursu plānošana 

uzskaite
Finanšu un resursu plānošana uzskaite

Finanšu un resursu 
plānošana uzskaite

Finanšu un resursu 
plānošana uzskaite

Testēšanas 
pārskats 

Izmaksu 
atzīšana



Uzņēmuma resursu plānošana un uzskaite (ERP)

uzdevums 
mežizstrādei

uzdevums sortimentu 
transportēšanai

krautuvē esošie sortimenti un 
tās pieejamība (vizuāli)

saražotie sortimenti 
(harvestera galva)

esmu ceļā! pieprasījums

Operacionālo darbu vadība (OSS)

Meža 
apsaimniekošana

uzmērīšana

Meža apsaimnie-
košanas 

plānošana
Mežizstrādes plānošana un vadība

Transportēšanas 
plānošana un vadība

Ražošanas 
plānošana un 

vadība

StanForD10 Papinet

Uzmērīšanas 
plānošana un 

vadība

Finanšu un 
resursu plānošana 

uzskaite
Finanšu un resursu plānošana uzskaite

Finanšu un resursu 
plānošana uzskaite

Finanšu un resursu 
plānošana uzskaite

Testēšanas 
pārskats 

Izmaksu 
atzīšana







principi



Vadošie principi

• Nozarei vienoti kodi un klasifikatori, piemēram
• Sortimenti
• Dalībnieku kodi (global ID)

• Vienots vārdu krājums

• Vienoti datu apmaiņas standarti, kas maksimāli balstīti uz 
starptautiskajiem standartiem

• Vienota valodas uzbūve

• IT risinājumi veidojami modulāri 



Un citi svarīgi IS izstrādes principi

• Biznesa procesu efektivitāte caur procesu automatizāciju
• Savlaicīgas, kvalitatīvas informācijas pieejamība plānošanai, lēmumu 

pieņemšanai un kontrolei
• Uzlabots informācijas apmaiņas ātrums, kvalitāte un apjomi ar ārējām 

organizācijām, nodrošinot datu apmaiņu IS līmenī
• Uzlabota darba efektivitāte, vecinot vienotu mobilo aplikāciju un ierīču 

attīstību, tādejādi nodrošinot informācijas saņemšanu/ 
nodošanu/fiksēšanu darba pienākumu veikšanas vietā 

• Uzlabota informācijas drošību, mazinot ierobežotās pieejamības datu 
noplūdes risku un resursu ievainojamības riskus

• Optimizācijas un modelēšanas rīku attīstība 



kur esam šodien



Uzņēmuma resursu plānošana un uzskaite (ERP)

uzdevums 
mežizstrādei

uzdevums sortimentu 
transportēšanai

krautuvē esošie sortimenti un 
tās pieejamība (vizuāli)

saražotie sortimenti 
(harvestera galva)

esmu ceļā! pieprasījums

Operacionālo darbu vadība (OSS)

Meža 
apsaimniekošana

uzmērīšana

Meža apsaimnie-
košanas 

plānošana
Mežizstrādes plānošana un vadība

Transportēšanas 
plānošana un vadība

Ražošanas 
plānošana un 

vadība

StanForD10 Papinet

Uzmērīšanas 
plānošana un 

vadība

Finanšu un 
resursu plānošana 

uzskaite
Finanšu un resursu plānošana uzskaite

Finanšu un resursu 
plānošana uzskaite

Finanšu un resursu 
plānošana uzskaite

Testēšanas 
pārskats 

Izmaksu 
atzīšana



LVM iet…



Iespējami nozares riski 
(no LVM pieredzes)
• IS izstrādes pakalpojums ir dārgs
• Nav iespējams nopirkt
• IS izstrādātājs nevar saprast mūsu prasības, neatspoguļo nozares 

vajadzības un vērtības
• Veidojas risinājumi «ielāps uz ielāpa»
• Izstrādes process ievelkas ilgi un nekvalitatīvi



Ko dara LVM?

• Turpinām aktīvi attīstīt IT risinājumus dažādu procesu atbalstam, tai 
skaitā attīstot LVM GEO platformas funkcionālās iespējas sev un 
plašākam meža nozares uzņēmumu lokam

• Plānojam izveidot funkcionalitāti, kas atbalstītu:
• meža apsaimniekošanas plānošanu (jau pieejams jebkuram uzņēmumam)
• mežizstrādi
• loģistiku
• procesu optimizācija



Meža apsaimniekošanas plānošana

• Šobrīd, LVM GEO platformas piedāvātā:
• Funkcionalitāte, dati un servisi (arī ārējie) meža apsaimniekošanas plānošanai un kontrolei
• Integrācija ar Valsts meža dienesta datu bāzi
• Mežsaimniecisko darbu plānošanas atbalsts
• Cirsmu vērtēšanas funkcionālais atbalsts. Iespēja noteikt cirsmās sagatavojamos sortimentus 
• Web un mobilie risinājumi, izmantojot centralizētu datu bāzi

• Papildus iespējas
• Dastošanas failu imports risinājumā
• Informācijas apmaiņa starp zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem par zemes īpašumiem, 

maiņas un pārdošanas piedāvājumi
• integrācija ar katra uzņēmuma resursu pārvaldības sistēmu

• Telpiskās plānošanas optimizācija



Mežizstrāde

• Mežizstrādes uzņēmumu darbības atbalstam ir paredzēts izstrādāt 
vismaz šādu funkcionalitāti

• StanforD2010 standarta izmantošanas atbalsts
• Failu saņemšana risinājumā no harvesteriem
• Atbalsts darba uzdevumu nosūtīšanai no Web moduļa un saņemšana uz harvestera

mobilās app. Trīs veidu failu nosūtīšana uz harvesteru
• Iespēja harvesteriem nosūtīt HPR failus uz forvarderiem, lai tos izmantotu pievestā 

materiāla atskaites ģenerēšanai 

• Darbs ar cirsmu datiem
• Cirsmu izstrādes secības un jaudu plānošana, tai skaitā datu saņemšana uz mobilajām 

ierīcēm meistariem un harvesteriem (ģeogrāfiskie dati)
• Tehnikas pārvietošanas plānošana



Loģistika

• Loģistikas procesu atbalstam ir paredzēts izstrādāt funkcionalitāti, kas 
nodrošina vismaz

• Platformu, kas ļautu veikt loģistikas automātisko optimizāciju, 
izmantojot pieejamos datus:

• Pieejamās krautuves un sortimenti tajās
• Piegādes vietas un to pieprasījums
• Pieejamie kokvedēji

• Izmantojot papiNet standarta :
• Datu nodošana no uzņēmuma resursu vadības sistēmām uz darbu plānošanas Web

platformas moduli, nodrošinot
• Transportēšanas darba uzdevumu nosūtīšanu
• Kokvedēju atskaišu saņemšanu



Uzņēmuma resursu plānošana un uzskaite (ERP)

uzdevums 
mežizstrādei

uzdevums sortimentu 
transportēšanai

krautuvē esošie sortimenti un 
tās pieejamība (vizuāli)

saražotie sortimenti 
(harvestera galva)

esmu ceļā! pieprasījums

Operacionālo darbu vadība (OSS)

Meža 
apsaimniekošana

uzmērīšana

Meža apsaimnie-
košanas 

plānošana
Mežizstrādes plānošana un vadība

Transportēšanas 
plānošana un vadība

Ražošanas 
plānošana un 

vadība

StanForD10 Papinet

Uzmērīšanas 
plānošana un 

vadība

Finanšu un 
resursu plānošana 

uzskaite
Finanšu un resursu plānošana uzskaite

Finanšu un resursu 
plānošana uzskaite

Finanšu un resursu 
plānošana uzskaite

Testēšanas 
pārskats 

Izmaksu 
atzīšana



Uzņēmuma resursu plānošana un uzskaite (ERP)

Operacionālo darbu vadība (OSS)

Meža apsaimnie-
košanas 

plānošana
Mežizstrādes plānošana un vadība

Transportēšanas 
plānošana un vadība

StanForD10 Papinet

Uzmērīšanas 
plānošana un 

vadība

Finanšu un 
resursu plānošana 

uzskaite



Uzņēmuma resursu plānošana un uzskaite (ERP)

Operacionālo darbu vadība (OSS)

Meža apsaimnie-
košanas 

plānošana
Mežizstrādes plānošana un vadība

Transportēšanas 
plānošana un vadība

Uzmērīšanas 
plānošana un 

vadība

Finanšu un 
resursu plānošana 

uzskaite

LVM GEO Datubāze LVM GEO
Stratēģiskā
plānošana

Telpiskā 
plānošana LVM GEO Mobile



Uzņēmuma resursu plānošana un uzskaite (ERP)

Operacionālo darbu vadība (OSS)

Meža apsaimnie-
košanas 

plānošana
Mežizstrādes plānošana un vadība

Transportēšanas 
plānošana un vadība

Uzmērīšanas 
plānošana un 

vadība

Finanšu un 
resursu plānošana 

uzskaite

LVM GEO Datubāze LVM GEO Mobile
GEO Hārvest
(daļēji 2017, 

2018)



Uzņēmuma resursu plānošana un uzskaite (ERP)

Operacionālo darbu vadība (OSS)

Meža apsaimnie-
košanas 

plānošana
Mežizstrādes plānošana un vadība

Transportēšanas 
plānošana un vadība

Uzmērīšanas 
plānošana un 

vadība

Finanšu un 
resursu plānošana 

uzskaite

LVM GEO Datubāze LVM GEO Mobile
GEO LOG

(daļēji 2017, 
2019)



Uzņēmuma resursu plānošana un uzskaite (ERP)

Operacionālo darbu vadība (OSS)

Meža apsaimnie-
košanas 

plānošana
Mežizstrādes plānošana un vadība

Transportēšanas 
plānošana un vadība

Uzmērīšanas 
plānošana un 

vadība

Finanšu un 
resursu plānošana 

uzskaite

LVM GEO Datubāze LVM GEO
Stratēģiskā
plānošana

Telpiskā 
plānošana LVM GEO Mobile

GEO Hārvest
(daļēji 2017, 

2018)

GEO LOG
(daļēji 2017, 

2019)



noslēgumā…



Uzņēmuma resursu plānošana un uzskaite (ERP)

uzdevums 
mežizstrādei

uzdevums sortimentu 
transportēšanai

krautuvē esošie sortimenti un 
tās pieejamība (vizuāli)

saražotie sortimenti 
(harvestera galva)

esmu ceļā! pieprasījums

Operacionālo darbu vadība (OSS)

Meža 
apsaimniekošana

uzmērīšana

Meža apsaimnie-
košanas 

plānošana
Mežizstrādes plānošana un vadība

Transportēšanas 
plānošana un vadība

Ražošanas 
plānošana un 

vadība

StanForD10 Papinet

Uzmērīšanas 
plānošana un 

vadība

Finanšu un 
resursu plānošana 

uzskaite
Finanšu un resursu plānošana uzskaite

Finanšu un resursu 
plānošana uzskaite

Finanšu un resursu 
plānošana uzskaite

Testēšanas 
pārskats 

Izmaksu 
atzīšana



Operacionālo darbu vadība (OSS)

Funkcijas: 
- Mežu (mežkopība un 

cirsmas) darbu 
plānošana

- Mežu (mežkopība un 
cirsmas) darbu 
optimizācija, t.sk. 
ilgtermiņa un vidējā 
termiņā

- Dastošanas atbalsts

Datu kopas:
- Nogabali un nemežu

zemes (VMD un VZD) 
- Cirsmu apliecinājumi 

un pārskati
- Vides ierobežojumi 

(DAP, LAD)
- Meža infrastruktūra 

(MAC un MMS)

Funkcijas: 
- Cirsmu secību plānošana
- Cirsmu vērtēšana
- Slodžu plānošana
- Tehnikas pārvietošanas plānošana
- Datu apmaiņa starp meža mašīnām 

- No uzņēmuma uz meža mašīnām: darba uzdevumi
- Meža mašīnu darba vadīšana

- Saņemt darba uzdevum un strādāt ar to
- StanForD10 
- Ģeogrāfiskie dati
- Statusa atskaite

- Vadības pārskati un kontrole par transakcijām

Datu kopas:
- Hārvesteru faili StanForD10

- Darba uzdevumi
- Hārvesteru produkcijas faili
- Hārvesteru darba laika uzskaite

Funkcijas:
- Transportēšanas darba uzdevumu 

plānošanas un optimizācija 
- Maršrutēšana
- TDU nodošana mašīnai
- Kokvedēju atskaite
- Transporta darba vadīšana

- Saņemt darba udevumu un 
strādāt ar to

- Ģeogrāfiskie dati
- Statusa atskaite

- Vadības pārskati un kontrole par 
transakcijām

Datu kopas:
- TDU 
- Ceļu tīkls un ierobežojumi
- Krautuvju atrašanās vieta un 

sortiments
- Pircēju/ piegādes atrašanās vietas

Funkcijas: 
- Kokzāģētavas 

operacionālā 
vadība

- Atlikuma 
kontrole

Funkcijas:
- Uzmērīšanas 

veikšana
- Kvalitātes 

kontrole
- Uzmērīšanas 

datu apstrāde 

Datu kopas:
- Testēšanas 

pārskats

Meža apsaimnie-
košanas 

plānošana
Mežizstrādes plānošana un vadība

Transportēšanas 
plānošana un vadība

Ražošanas 
plānošana un 

vadība

Uzmērīšanas 
plānošana un 

vadība

Finanšu un 
resursu plānošana 

uzskaite
Finanšu un resursu plānošana uzskaite

Finanšu un resursu 
plānošana uzskaite

Finanšu un resursu 
plānošana uzskaite

Testēšanas 
pārskats 

Izmaksu 
atzīšana



Secinājumi un aicinājums

• Vadām mērķtiecīgi IS izstrādes
• Ar vienotiem IS izstrādes principiem
• Ar mērķi – savstarpēja savietojamība un modulāra funkcionalitāte

• Turpinām veidot vienotu valodu 
• Caur datu standartiem 
• Ar vienotu datu pārvaldību



Paldies par uzmanību!


