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* transporta vienībā = kravā var būt vairākas dalītas kravas (papiNet - sekvences): vairāki sortimenti  un/vai vairāki pircēji vai pārdevēji 
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Attaisnojuma dokuments ir dokuments, kurš apliecina 
uzņēmuma saimnieciskā darījuma esamību, un pamatojoties 
uz attaisnojuma dokumentu drīkst veikt ierakstus 
grāmatvedības reģistros. 

Savukārt preču piegādes dokuments ir dokuments, kurš 
apliecina preču piegādes un saņemšanas faktu. Preču 
piegādes dokumentu izmanto, lai noteiktu preču izcelsmi un 
piederību preču saņemšanas un izsniegšanas vietās. 

Uzņēmums, kurš preču piegādes veic nepārtraukti ilgstošā 
laikposmā, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, 
pamatojoties uz preču piegādes dokumentiem par laikposmu, 
kas nav ilgāks par kalendāra mēnesi, var sagatavot vienu 
attaisnojuma dokumentu.



Attaisnojuma dokumenta obligātie rekvizīti
• dokumenta autora nosaukums (ja autors ir fiziska persona – tās vārds un uzvārds);

• dokumenta autora reģistrācijas numurs (fiziskai personai personas kods);

• ārējam attaisnojuma dokumentam – arī juridiskā adrese (ja dokumenta autors saskaņā ar likumu jāreģistrē) 
vai adrese (ja dokumenta autors saskaņā ar likumu nav jāreģistrē), bet ja dokumenta autors ir fiziskā 
persona, – arī personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adrese;

• dokumenta veida nosaukums;

• dokumenta datums;

• dokumenta reģistrācijas numurs;

• paraksts (izņemot likumā noteiktos gadījumus);

• atsevišķiem attaisnojuma dokumentu veidiem – arī citi tiesību aktos noteiktie obligātie dokumenta rekvizīti;

• saimnieciskā darījuma dalībnieki, norādot katra saimnieciskā darījuma dalībnieka nosaukumu (vai vārdu un 
uzvārdu), reģistrācijas numuru (vai personas kodu) un adresi;

• saimnieciskā darījuma apraksts, pamatojums un mērītāji (mērvienība, daudzums, vienas vienības cena, 
summa).

(Likuma „Par grāmatvedību” 7.pants).
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DACE attīstība
IR IZSTRĀDĀTS (esošā abonēšanas pakalpojuma ietvarā)

• Transporta pavadzīmju (papīrs) ievads piegādes vietā 

 «galvas» dati automatizēti uz TP 

• Visi testēšanas pārskati .xml papiNet un vienotā .pdf formā  

PAŠREIZ IZSTRĀDĒ

• TP kopsavilkumi (jauns pakalpojums):
• izvēlētā laika posmā
• izvēle pa Pircējiem vai Pārdevējiem
• izvēle pa dimensijām (caurmēri, garumi)
• izvēle pa konkrētiem brāķu veidiem
• ..?

• Testēšanas pārskati .xml papiNet pa nogriežņiem  (jauns pakalpojums)

• Pakalpojuma attīstība VMF LATVIA:
• AUI pieslēgšana visās līnijās 
• Kraujmēra uzmērīšanas datu ievades un apstrādes automatizēšana

PRIORITĀRĀS IECERES

• rēķinu funkcionalitātes izstrāde

• transporta darba uzdevuma manuāla ievada DACE uzlabošana

• atbalsts Pircējiem piegādes fakta reģistrācijai («vārtu» automatizēšana piegādes vietā) 

• sertifikātu un saistīto dokumentu reģistrācijas pie organizācijas funkcionalitātes izstrāde 

• mežizstrādes StanForD 2010 (papiNet) dokumentu plūsmas atbalsta funkcionalitātes izstrāde 



Rēķini par kokmateriāliem
KONCEPTUĀLI

• Rēķinam nepieciešamā «galvas» informācija ir dati no e-pavadzīmes (darba uzdevuma, atbildes 
un piegādes fakta) – secīgi testēšanas pārskata

• Rēķinam nepieciešamā informācija par apjomu un kvalitāti ir dati no testēšanas pārskata

• Unikālais numurs ir e-pavadzīmes numurs

• Matrica (šobrīd jau ir abu vai vienas puses matricas akcepts):
• Cena tiek piesaistīta matricai
• Matricai var tikt piesaistīts arī līguma numurs

• Rēķinu funkcionalitāte ir izstrādājama vienai kravai un arī ar konfigurāciju kā summa definētam 
laika periodam:

• Uzskaitītas pavadzīmes, summētas sortimentu grupas, reizināts ar cenu

• Rēķinu funkcionalitātē ir iekļaujams nodokļu aprēķins

• Piegāde: .xml (papiNet) vai/un .pdf DACE vai e-pasts + .xls e-pastā (pēc pieprasījuma) 

• Mērķis uzsākt pakalpojumu līdz 2020.gada beigām 

• Vīzijas cena pakalpojumam 
• mērvienība: par kubikmetriem
• pieņemot kopējo KpDC kokmateriālu rēķinu pakalpojuma  apjomu 500.000 m3 /mēnesī
• 0.015 €/ m3



Rēķini par transporta pakalpojumiem
KONCEPTUĀLI

• Rēķinam nepieciešamā «galvas» informācija ir dati no e-pavadzīmes (darba uzdevuma, 
atbildes un piegādes fakta) – secīgi testēšanas pārskata

• Rēķinam nepieciešamā informācija 
• Nemainīgā:

• par kokmateriālu apjomu ir dati no testēšanas pārskata
• par attālumu – pēc noklusējuma no darba uzdevuma

• Konfigurējamā (pagaidām neprognozējamas izmaksas IT izstrādē):
• ?
• ?

• Rēķinu funkcionalitāte ir izstrādājama par katru kravu un tad – vajadzības gadījumā  -
rēķini summējami vienā

• Rēķinu funkcionalitātē ir iekļaujams nodokļu aprēķins

• Piegāde: .xml (papiNet) vai/un .pdf DACE vai e-pasts + .xls e-pastā (pēc pieprasījuma) 



RĒĶINI

Piedāvājums VKP IT DG lemt:

- konceptuāli atbalstīt nozarē rēķinu ģenerēšanas funkcionalitātes 
izstrādi, balstoties uz biznesa dokumentu datu plūsmu

- pašreiz akceptēt rēķinu ģenerēšanas funkcionalitāti par 
kokmateriāliem un par transportēšanas pakalpojumiem

- vispirms uzsākt kokmateriālu rēķinu funkcionalitātes izstrādi 
2020.gadā, pēc tam secīgi – rēķinus par kokmateriālu transportu   


