
VKP IT darba grupas sanāksmes KOPSAVILKUMS 

Rīga, 05.06.2019., 14:00 -15:30 

Piedalās: A.Meirāns (LVM), A.Podnieks (LF), E.Māsēns (BSW), E.Muižnieks (VMF), I.Bērzkalna (LVM), I.Kalmuks (KpDC), J.Buļs 

(VMF), J.Vasiļevičs (PATA), L.Iļjins (LF), M.Gaigals (VKP), U.Subačs(Metsa) 

1. IS DACE ārējo drošības testu rezultāti un tālākā rīcība. prezentācija pielikumā (M.Gaigals; I.Kalmuks) 

M.Gaigals informē, ka ir saņemti testu rezultāti no WeAreDots. Par to saturu seko I.Kalmuka prezentācija. Plānoto 

darbību kalendārais plāns ir: 

- līdz 7.06. novērst un pārtestēt 3.katergorijas nepilnības 

P.S. Seminārā 7.06. WeAreDots prezentāja, ka 3.kategorijas drošības nepilnību vairs nav 

-  24.nedēļā novērst citas drošības un konfigurāciju nepilnības 

- 25.nedēļā retstēt un sagatavot pilnu testu un retestu rezultātu atskaiti 

NOLĒMA:  

1. Pieņemt zināšanai. 

 

2. Reālas datu plūsmas novērtējums. prezentācija pielikumā (I.Kalmuks) 

Testēšanas pārskati Stiga RM tiek gatavoti automatizēti pilnā jaunā procesā (max 2 min) un pieejami IS DACE.  

05.06. ir veikts pirmais tests SELF Loģistika piegādēm LF ar visu 4 papiNet dokumentu plūsmu. Reālās kravas dokumentu 

plūsmas demonstrēšana ir sagatavota jau uz 7.06. semināru. 

P.S. Seminārā 7.06. tika prezentēta reāla datu un dokumentu plūsma kravai. 

NOLĒMA: 
1. Pieņemt zināšanai. 

 

3. Kodu un klasifikatoru akcepts. pielikumā (I.Kalmuks) 

NOLĒMA: 

1. Akceptēt “Kokmateriālu sortimentu un brāķu klasifikatori un kodi” 

 

4. SLA akcepts pielikumā (I.Kalmuks) 

NOLĒMA: 

1. Akceptēt “IT pakalpojuma līmeņa vienošanās” ar pakalpojuma pieejamību 7/24 

2. I.Kalmukam līdz nākošajai VKP IT darba grupas sanāksmei (25.09.) sagatavot piedāvājumu SLA procesuālai sadaļai: 

konflikti, pieteikumi, palīdzības dienests u.tml.  

 

5. Datu uzkrāšanas, glabāšanas un dzēšanas darba uzdevums (I.Kalmuks) 

 NOLĒMA: 

1. Testēšanas pārskatu glabāšanas un dzēšanas darba uzdevumu dos VMF LATVIA atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

(pašreiz 5 gadi).  

2. 1x nedēļā dzēst vai neatgriezniski anonimizēt 3 un vairāk mēnešu vecu papiNet dokumentu saturu (pašreiz: TDU, 

KVA, PF).  

3. I.Kalmukam līdz nākošajai VKP IT darba grupas sanāksmei (25.09.) sagatavot precizējumus un definīcijas šī lēmuma 

izpildei. 

6. IT attīstības plānošanas ieceres Izvilkums no Startēģijas pielikumā (M.Gaigals) 

M.Gaigals iepazīstināja ar analīzi un apsvērumiem tālākai IT atbalsta plānošanai. 

I.Bērzkalna ierosina plānošanā dalīt VMF LATVIA pakalpojumu (TP) no papiNet dokumentu aprites IT atbalsta 

plānošanas, kā arī meklēt plašākas diskusijas iespējas arī ārpus VKP IT darba grupas. 

U.Subačs norādīja uz atšķirībām IS atbalstā un biznesa modeļos dažāda izmēra kompānijām; mainīgo tirgus konjunktūru 

(un izmantojamām specifikācijām, matricām); citiem apstākļiem, kas nosaka tirdzniecību – piemēram apmaksas riskus.    

NOLĒMA: 

1. PIeņemt zināšanai. 

 

Semināra 7.06. materiāli ir pieejami www.lkuuv.lv  

Nākošās sanāksmes plānotais laiks un vieta: 25.septembris 2019., plkst 14:00, Skaistkalnes iela 1. 

M.Gaigals. 

http://www.lkuuv.lv/

