
VKP IT darba grupas sanāksmes KOPSAVILKUMS 

Rīga, 20.03.2019., 15:00 -16:50 

Piedalās: A.Meirāns (LVM), A.Podnieks (LF), A.Strankaļs (PATA), E.Māsēns (BSW), E.Muižnieks (VMF), G.Reinfelds (SELF), 

I.Āboliņš (Rīgas meži), I.Bērzkalna (LVM), I.Kalmuks (VMF), J.Buļs (VMF), J.Kalniņš (Inčukalns Timber), J.Pavlova 

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

1. Jaunās IT komunikācijas platformas IT arhitektūra un datu plūsmas prezentācija par sākotnējās ieceres 

īstenošanas rezultātu un papiNet pilotprojekta noslēguma fāzes kalendāro plānu (prezentācija pielikumā) 

(M.Gaigals) 

 

NOLĒMA:  

1. Lūgt izsūtīt VKP IT DG aktuālās kodu un klasifikatoru aktuālās versijas (I.Kalmuks, 25.03.2019.) 

2. Lūgt izsūtīt atkārtotu aicinājumu saņemt paroles pieejai testa videi Biedrību biedriem (I.Kalmuks, 

29.03.2019.) 

3. Lūgt uzsākt testēt reālu testēšanas pārskatu failu plūsmu starp VMF LATVIA, SELF loģistika, Latvijas Finieris 

(J.Buļs, G.Reinfelds, A.Podnieks) 

4. Lūgt I.Kalmuku intensīvāk organizēt IT ekspertu sanāksmes jaunās komunikācijas platformas testēšanai un 

ieviešanai.  

  

2. Diskusija par platformas operatora (datu centra) darbības pamatprincipiem, to precizēšana un detalizācija 

(pamatprincipi pielikumā) (I.Kalmuks) 

NOLĒMA: 

1. Nākošajā sanāksmē izskatīt jautājumu par precīzu mandātu datu centram datu uzkrāšana; glabāšana un 

dzēšana, balstoties uz J.Kalniņa priekšlikumu definēt, ka testēšanas pārskata sagatavošanai nepieciešamo 

datu dzēšanas termiņš ir 3 mēneši pēc testēšanas pārskata sagatavošanas. (I.Kalmuks) 

 

3. SLA  (projekts pielikumā) (I.Kalmuks) 

NOLĒMA: 

1. Lēmumu organizēt, balstoties uz alternatīvu finansu aplēsēm un DG locekļu apsvērumiem - nākošajā 

sanāksmē. 

2. Lūgt sagatavot un izsūtīt VKP IT DG alternatīvu finansu aplēses (I.Kalmuks, 29.03.2019.) un sagatavot 

priekšlikumu, balstoties uz DG locekļu apsvērumiem, kas iesūtāmi I.Kalmukam līdz 12.04.2019. 

 

4. Komunikācijas platformas drošības testi (projekts pielikumā) (M.Gaigals) 

NOLĒMA: 

1. Atabalstīt sagatavoto priekšlikumu, dot mandātu M.Gaigalam komunicēt un saņemt piedāvājumus no 

minētajiem Pretendentiem, kā arī e-pastos informēt DG locekļus par saņemtajiem piedāvājumiem kopā ar 

izvērtējumu un priekšlikumu līdz 03.04.2019. 

2. Lūgt VMF LATVIA plānot slēgt līgumu par ārējiem drošības testiem. 

3. Līdz ārējo drošības testu rezultātu saņemšanai neizvērtēt citu drošības testu organizēšanu.  

 

5. IT attīstības plānošanas ieceres (netika izskatīts laika trūkuma dēļ) 

NOLĒMA: 

1. Iekļaut nākošās sanāksmes dienaskārtībā. 

Nākošās sanāksmes laiks un vieta: pēc drošības testu rezultātu saņemšanas. 

M.Gaigals. 


