
VKP IT darba grupas sanāksmes KOPSAVILKUMS 

Cisco Webex, 12.05.2020., 14:00 -16:00 

Piedalās:  
A.Meirāns (LVM), A.Podnieks (LF), A.Strankaļs (PATA), E.Muižnieks (KpDC), G.Reinfelds (SELF), 
I.Āboliņš (Rīgas meži), I.Bērzkalna (LVM), I.Kalmuks (KpDC), J.Buļs (VMF), J.Čeksters (LVM), 
J.Magaznieks (VKP), J.Osis (Stiga RM), J.Antoņēvičs (Metsa), L.Iļjins (LF), M.Miglāns (SELF), M.Gaigals 
(VKP), M.Zvejnieks (Graanul Invest), R.Ošis (Metsa), U.Subačs (Metsa). 
1. Kokmateriālu piegāžu ķēdes procesi /prezentācija pielikumā/ (M.Gaigals) 
Diskusija: 
G.Reinfelds vērš uzmanību uz to, ka transporta pakalpojumu attaisnojuma dokuments tiek gatavots uz 
pakalpojumu kopsavilkuma (piemēram - par laika periodu) pamata. 
G.Reinfelds vērš uzmanību, ka ir uzņēmums, kur faktiski norēķiniem par transporta pakalpojumu 
kokmateriālu apjoms netiek ņemts vērā – bet pamata attālums, kā dati tiek ģenerēti kokvedēja 
aplikācijas sistēmā. 
J.Osis un A.Strankaļs savukārt norāda, ka nepieciešami ir abi šie kritēriji.    
 
NOLĒMA: 
1.1. Pieņemt zināšanai un izmantot turpmākai procesu standartizācijas izstrādei.  
 
2. Informācija par IS DACE darbības stabilizēšanu, veiktajiem funkcionalitātes papildinājumiem un 
iecerēm attīstībā /prezentācija pielikumā/ (I.Kalmuks) 
Diskusija: 
R.Ošis norāda, ka ir uzņēmumi, kur rēķinu gatavošana jau ir automatizēta. 
Dalībnieki uzsver, ka praksē privātajiem kokmateriālu piegādātājiem attaisnojuma dokumenta 
sagatavošanu veic paši Pircēji. 
Dalībnieki noskaidro, ka pavadzīmes manuāla ievada funkcionalitāte ir KpDC esošā abonēšanas 
pakalpojuma ietvarā, kā arī to, ka “galvenes” ir redzamas tiem abonentiem, kam datu avots to ir 
atļāvis – to nodrošina IS DACE piekļuves tiesību loģika. 
U.Subačs noskaidro, ka nav plānots mainīt nozares uzņēmumu stratēģisko lēmumu par datu standarta 
papiNet ieviešanu un izmantošanu, kā arī to, ka IS DACE pilna funkcionalitāte e-pavadzīvmju izveidē un 
izmantošanā ir pieejama klientiem jau vismaz pusgadu. 
G.Reinfelds aicina nozares uzņēmumus sākt “sarunāties digitāli”. 
 
NOLĒMA: 
2.1. Pieņemt zināšanai. 
 

3. Attaisnojuma dokumentu (rēķinu) automatizētas sagatavošanas funkcionalitātes izstrādes 

koncepts IS DACE /prezentācija pielikumā/ (I.Kalmuks) 

Diskusija: 

Dalībnieki, kas pauda savu attieksmi – atbalsta šādas funkcionalitātes izstrādi. 

I.Bērzkalna norāda uz kompetences robežām šai darba grupai – t.i., kā lēmums nekādā veidā 

neattiecas uz ieguldījumu funkcionalitātes izstrādes ekonomiskās atdeves izvērtējumu un biznesa riski 

ir jāuzņemas KpDC un tās pārvaldes institūcijām.  

 

NOLĒMA: 
3.1. konceptuāli atbalstīt nozarē rēķinu ģenerēšanas funkcionalitātes izstrādi, balstoties uz biznesa 
dokumentu datu plūsmu. 
3.2. pašreiz akceptēt rēķinu ģenerēšanas funkcionalitāti par kokmateriāliem un par transportēšanas 
pakalpojumiem. 
3.3. vispirms uzsākt kokmateriālu rēķinu funkcionalitātes izstrādi 2020.gadā, pēc tam secīgi – rēķinus 
par kokmateriālu transportu. 
 

Nākošās sanāksmes laiks un vieta: pēc vajadzības, ne vēlāk kā pēc 3 mēnešiem. 
M.Gaigals. 


