
Latvijas Kokmateriālu pircēju un Latvijas Kokmateriālu 
pārdevēju biedrību 

Vienotajai konsultatīvajai padomei 2022.gada 24. februārī

Koksnes plūsmas datu centra (KpDC) stratēģijas projekts



Misija

Ar digitālu komunikācijas platformu un pakalpojumiem atbalstīt efektīvu 
kokmateriālu piegāžu ķēdes procesu tirgū:

• B2B informācijas apriti, 

• datu un informācijas drošu pārvaldību,

• kokrūpniecības produkcijas precīzu un kvalitatīvu uzmērīšanu un 
uzskaiti.



Vīzija

Visiem tirgus dalībniekiem līdzvērtīgi ir pieejami:

• KpDC uzturēti pamatdati, datu standarti un datu plūsmas informācijas 
sistēmu un infrastruktūras platforma,

• KpDC nodrošinātas stingru standartu prasības attiecībā uz datu un 
informācijas konfidencialitāti,

• KpDC atbalsts efektīvāku un izdevīgāku sadarbības biznesa modeļu 
attīstībā,

• KpDC veicināti jaunu biznesa sistēmu risinājumi un pakalpojumi IT tirgū, 

• KpDC pakalpojumi kokmateriālu uzmērīšanas tirgus dalībniekiem -
informācijas tehnoloģiju kompetences un datu validēšana



Darbības pamatprincipi 

• Galvenokārt komutators – biznesa sistēmu risinājumus lai piedāvā IT tirgus

• Starptautiski papiNet un  StanForD2010 datu standarti 

• Atbalsta klientu vajadzības darbībām ar datu (dokumentu) ievadi un saņemšanu gan 
automatizēti, gan manuāli. 

• Klientu datu drošība ir prioritāte: uztur informācijas drošības vadības sistēmu atbilstoši 
ISO 27001 standarta prasībām.

• Pakalpojumu līmeņa vienošanās (SLA) nosacījumus  nosaka konsultācijās ar klientiem.

• Uztur matricu – kokmateriālu pirkšanas/pārdošanas un uzmērīšanas darba uzdevuma 
specifikāciju, tajā skaitā funkcionalitāti - kokmateriālu pircējiem un pārdevējiem izveidot 
un apstiprināt matricas saturu.

• Veic datu saņemšanu un apstrādi kokmateriālu uzmērītājiem,

• «Testēšanas pārskats” pēc noklusējuma ir pieejami gan kokmateriālu pircējam, gan  
pārdevējam.

• Par datu saturu un tās saglabāšanu ir atbildīgs to autors un saņēmējs. 



DARBĪBAS 
UZDEVUMI 
2022.-2023.

Kokmateriālu plūsmas
e-pavaddokumentu komunikācijas
platformas DACE darbība

Kokmateriālu uzmērīšanas datu 
ievades, saņemšanas un apstrādes 
atbalsts

Pakalpojumu attīstība



KpDC

Informācijas drošība - ISO 
27001:2013 sertifikācija 2022. gadā

Katra konkrēta uzņēmuma IS&T 
risinājumu atbalsts

Esot LIKTA biedram, pēc iespējas 
ietekmēt, normatīvās vides izmaiņas

Transporta loģistikas kompānijām 
iepazīšanās tarifs 0 € 2022. gadā



UZMĒRĪŠANA

Uzmērīšanas datu apstrādes pieejamība tirgū.

VMF LATVIA uzmērīšanas datu ievadsistēmu 
pilnīga reorganizācija līdz 2022.gada maijam.

KpDC Frame - uzsākt ne vēlāk kā 2022.gada 
septembrī, līdz 2024.gadam sasniedzot 2,5 miljonu 
kubikmetru apjomu. 

Pilnībā automatizēt KpDC Frame kokmateriālu 
tilpuma noteikšanas funkcionalitāti 



JAUNI 
PAKALPOJUMI

Kokmateriālu Pārdevēja rēķins 2 soļos. 

• 2022.gada 1.pusgadā kokmateriālu cenu piesaiste 
matricai un grupēto kopsummu pieejamība platformā

• Līdz 2023.gada 2.ceturksnim rēķinu izveide un 
komunikācija KpDC platformā  

Līdz 2022.gada jūnijam StanForD 2010 failu 
automatizēta saņemšana un nodošana, 

Turpināt attīstīt biznesa inteleģences (BI) 
risinājumus, nodrošinot atskaišu vai 
kopsavilkumu rezultātu datu eksportu.
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• Stratēģijas projekts izsūtīts klientiem 19.01.22, ieteikumi līdz 
09.02.22.

Nav konceptuālu pretrunu, vēl vairāk – ir atbalsts, PALDIES!
Ieteikumi –
• Ātrāka virzība ar e-pavadzīmēm, ar izpratni, ka «lielākajiem jāsāk».
• Digitālā komunikācija – ātrāku ieviešanu stimulētu, ja maksātu gala 

pircējs, jo tieši apmaksas politika tiek uztverta kā bremzējošais 
faktors.



Paldies,


