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Koksnes plūsmas datu centrs

1. Koksnes plūsmas datu centra prezentācija par esošajiem IT pakalpojumiem un diskusija par attīstības

prioritātēm (I.Kalmuks, M.Gaigals):

• .xml un .pdf failu plūsmas analīze dokumentu ķēde.

• VMF LATVIA pakalpojumu atbalstošo infomācijas sistēmu kopums.

• Datu plūsmas attīstīšana (sertifikāti, sertifikātu nr., ciršanas apliecinājumu nr., transports, 

transporta nr.)

• SLA

2. Diskusija par nozares procesu standartizācijas nepieciešamību mašinizētā mežizstrādē (A.Balodis, I.Kalmuks):

• StanForD2010 standarta failu apmaiņas funkcionalitātes izveide KpDC datu apmaiņas platformā

• harvestera darbības precizitātes vadības standarta izstrāde

• harvesteru mērījumu kontroles funkcijas attīstīšanas sadarbības stratēģija

Dienas kārtība



KpDC Stratēģija
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PUSES pārdevējs pircējs

PRECE sortiments suga sertifikāts izcelsme

PIEGĀDE transports iekraušana piegādāšana
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E – pavadzīme 

Dokumenta «Pavadzīme» elektroniskā dokumenta versija 
Autopārvadājumu likuma kontekstā, ko lieto kā:

• «Pārvadājuma dokumentu» MK noteikumu 877. izpratnē un 

• «Kravas pavaddokumentu» MK noteikumu 744. izpratnē. 
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DARBĪBAS 
UZDEVUMI 
2022.-202
ISO/IEC 
27001:2013.  
Sertifikācijas sfēra: 
Koksnes plūsmas 
datu apstrāde, 
uzturēšana un 
pieejamība. 3.

KpDC

Serveri: 11gab.
Dati: 1500GB (1,5TB)
RAM: 62GB

Datu dublējums 
2 Eiropas līmeņa 
datu centros

Testi pēc OWASP 
standarta 
(OpenWebApplication
SecurityProject).

3 gadu laikā, nav bijis neviens, 
pat pietuvināts SLA robežai,  
incidents. Max. pieļaujamā 8 
stundu nepieejamība. Realitātē 1 
gadījums, kad sistēma nebija 
pieejama 1stundu 20 min.



2. Diskusija par nozares procesu standartizācijas nepieciešamību mašinizētā mežizstrādē (A.Balodis, I.Kalmuks):

• StanForD2010 standarta failu apmaiņas funkcionalitātes izveide KpDC datu apmaiņas platformā

• harvestera darbības precizitātes vadības standarta izstrāde

• harvesteru mērījumu kontroles funkcijas attīstīšanas sadarbības stratēģija



Informācijas un materiālu plūsma. Uzskaite un kontrole

Loģistika un komunikāciju tehnika
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StanForD
(Standard for Forest machine Data and Communication)

Datu apmaiņas standarts ar meža mašīnām
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Harvesteru mērīšanas sistēmu atbilstības kontroles 
process

Mežizstrādes 
pakalpojuma 

sniedzēja 
harvestera
operators

Ārējais auditors (VMF LATVIA)
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No StanForD uz 
StanForD2010

Darba uzdevums
(APT; ENV (OIN, PIN, SPI) un PDF)Uzņēmuma
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Operators

Darbuzņēmējs

Darbuzņēmējs
Ražošanas un ražīguma atskaites (Excel)

• Sākot ar 2020.gadu, AC un KC harvesteriem 
jānodrošina datu apmaiņa StanForD2010 standartā. 

• Sākot ar 2023. gadu, BKC harvesteriem jānodrošina 
datu apmaiņa StanForD2010 standartā.

Attīstība  
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