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Rauda
Raudas ir vienas no visbiežāk sastopamajām un noķeramajām zivīm 
mūsu ūdeņos. Nevajag bīties no raudu nelielajiem izmēriem – tā ir to 
pagatavošanas priekšrocība. Raudās ir daudz kalcija un dzelzs, tajās ir 
maz tauku, tāpēc tās ir vērtīgas uzturā. Apceptas raudas marinē sīpolos 
– garšos debešķīgi!

Rutilus rutilus (L.) 
latviski: rauda. 
vāciski: Plötze. 
zviedru: mört. 
igauņu: särg. 
lietuviešu: kuoja.
angliski: roach, dace. 



Biznesa komunikācijas platforma
DACE

Investors
Latvijas kokmateriālu pircēju biedrība

Latvijas kokmateriālu pārdevēju biedrība

Operators
KOKSNES  PLŪSMAS DATU CENTRS , SIA

KpDC

Projekts
Latvijas kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība, SIA

LKUUV 



Misija

Ar meža nozares datu drošu pārvaldību atbalstīt efektīvu, visas 
kokmateriālu piegāžu ķēdes procesu un informācijas apriti, Latvijas
Kokmateriālu pircēju un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrību
kopīgu nosacījumu ietvarā un atbalstīt mežsaimniecības un 
kokrūpniecības produkcijas precīzu un kvalitatīvu uzmērīšanu un 
uzskaiti.



Vīzija

KpDC ar saviem informācijas komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumiem
rada un uztur vienotu pamatdatu, datu standartu un datu plūsmas
informācijas sistēmu un infrastruktūras platformu, piedalās efektīvāku
un izdevīgāku sadarbības bizensa modeļu attīstībā, veicina jaunu
biznesa sistēmu risinājumu un pakalpojumu rašanos tirgū, kas balstīti
uz minēto datu plūsmu un standartiem, kā arī nodrošina kokmateriālu
uzmērīšanas testēšanas pārskatu sagatavošanai nepieciešamo
informācijas tehnoloģiju kompetences un datu validēšanas
pakalpojumus VMF LATVIA.     



PLATFORMAS DARBĪBAS PRINCIPS 

Biznesa soļi (plānošana, uzdevumi, atskaite) 

Biznesa dokumenti

KLASIFIKATORI, KODI, DATU STANDARTS, MASTERDATI



Biznesa komunikācijas platformas OPERATORA
Pamatprincipi

• VKP pieņem lēmumus par KpDC stratēģisko attīstību, drošību, servisa 
līmeņiem, datu glabāšanas ilgumu

• KpDC pildīs inteliģenta un efektīva «komutatora» funkcijas

• KpDC biznesa dokumentus nodos tikai paredzētajiem adresātiem

• papiNet datu standarts

• lietotnes, lai varētu izmantot arī manuāli

• KpDC izveidos un uzturēs pamatdatus (masterdata) un «matricu»

• KpDC atbalstīs VMF LATVIA ar IT kapacitāti

• KpDC veicinās brīvu konkurenci biznesa sistēmu risinājumiem tirgū



TRANSPORTA 
UZDEVUMS

E PAVADZĪME
PIEGĀDES 

FAKTS
TESTĒŠANAS 

PĀRSKATS 

A     B    O    N    Ē    Š    A    N    A 

€ p a r   d o k u m e n t u



ABONĒŠANA

• Tiesības organizācijai pieslēgt savus lietotājus

• Organizācijas, lietotāja, transporta vienības identitātes pārvaldība

• Pamatdatu, klasifikatoru, kodu vienota uzturēšana

• Tiesības (kā pircējam vai pārdevējam) piedalīties «matricas» izveidē

• Tiesības un iespējas saņemt un iesniegt dokumentus 



DACE

Pēdējais lūdzu apmaksā rēķinu!



Pieņēmumu modelis par komunikācijas platformu

0,02 eiro 
kubkmetrā

200 tūkstoši 
izmaksas gadā

10 miljoni

kubikmetru

MANĀ UZŅĒMUMĀ 
NO DATU ATBALSTA IR 
JĀVAR GŪT POZITĪVU 
EFEKTU VISMAZ
2 EIROCENTI UZ 
KUBIKMETRU



Dažu 
uzņēmumu 
iniciatīva

Pilotprojekts 
ar dažu 
uzņēmumu 
pārstāvniecību

(vadības 
grupas)

Abu Biedrību 
pilotprojekts ar 
13 uzņēmumu 
pārstāvniecību 
(vadības grupa)

KpDC izveide 
izstrādātās 
komunikācijas 
platformas 
pakalpojumu 
sniegšanai

KpDC IT 
pakalpojuma 
un attīstības 
nosacījumu 
vadība no abu 
biedrību VKP
(IT darba 
grupa)



SOĻI

• DROŠĪBAS TESTI UN TO REZULTĀTI

• BIZNESA DATU PIRMĀS PLŪSMAS UN TO IEGUVUMU UN/VAI IESPĒJU 
NOVĒRTĒJUMS

• SEMINĀRS – DEMONSTRĀCIJA, ANALĪZE, REKOMENDĀCIJAS  (MAIJA BEIGAS)

• IEPAZĪŠANĀS TARIFI

• KONSULTATĪVS ATBALSTS LIETOTĀJIEM UN TULKOTĀJU IZSTRĀDĒ

• SEMINĀRS – DEMONSTRĀCIJA, ANALĪZE, REKOMENDĀCIJAS  (NOVEMBRIS)

• PAKALPOJUMA STABILIZĀCIJA, 2020.GADA BUDŽETS UN DARBĪBAS PLĀNS 




