
12.01.2023. Vienotās konsultatīvās padomes IT darba grupas sanāksme Nr.01/23 

 

Sanāksmes dalībnieki: 

VKP IT darba grupas locekļi: 

Aldis Deglis, SIA “Sodra Latvia” 

Aldis Strankaļs, AS “PATA”  

Andrejs Cvirko, AS “PATA” 

Andris Balodis, AS “Latvijas valsts meži”  

Artis Podnieks, AS “Latvijas Finieris” (attālināti Teams) 

Evija Čuplaka, AS “Stora Enso Latvija” 

Gundars Silavs, SIA “Piebalgas” 

Ivars, Kalmuks, SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” 

Ivo Lorencs, SIA “PATA” 

Jānis Buļs, SIA “VMF LATVIA” (attālināti Teams) 

Jānis Magaznieks, SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” 

Jānis Osis, SIA “Stiga RM” 

Mārtiņš Gaigals, SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” 

Raivo Ošis, SIA “Metsa Forest Latvia” 

Vilnis Freimanis, AS “Stora Enso Latvija” 

Žanis Bacāns, SIA “Sodra Latvia” 

Uzaicināts: 

Ainars Apfelbaums, SIA “Kurekss”  

Nepiedalās: 

Raitis Līcītis, SIA “Sodra Mežs” 

Juris Antoņevičs, “Metsa Forest Latvia” 

Sanāksmes vieta: Skaistkalnes iela 1, Rīga 

Sanāksmes vadītājs: Mārtiņš Gaigals 

 

Darba kārtība: 

1. Koksnes plūsmas datu centra prezentācija par esošajiem IT pakalpojumiem 

un diskusija par attīstības prioritātēm (I.Kalmuks, M.Gaigals): 

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

o VMF LATVIA pakalpojumu atbalstošo infomācijas sistēmu kopums. 

o Datu plūsmas attīstīšana (sertifikāti, sertifikātu nr., ciršanas apliecinājumu nr., 

transports, transporta nr.) 

o SLA    

2. Diskusija par nozares procesu standartizācijas nepieciešamību mašinizētā 

mežizstrādē (A.Balodis, I.Kalmuks): 

o StanForD2010 standarta failu apmaiņas funkcionalitātes izveide KpDC datu 

apmaiņas platformā 

o - harvestera darbības precizitātes vadības standarta izstrāde 

o - harvesteru mērījumu kontroles funkcijas attīstīšanas sadarbības stratēģija 

 



 

Sanāksmes ievadā sanāksmes vadītājs iepazīstina ar VKP IT darba grupas aktualizēto 

sastāvu un uzsver, ka konsultācijām un diskusijām ar tirgus dalībniekiem šī grupa ir 

atvērta, t.sk., balstoties uz Memorandu, LKF un LMĪB biedriem, kuri tika aicināti arī uz 

šo sanāksmi. 

 

1. Sanāksmes dalībnieki tiek iepazīstināti ar SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” paveikto 

stratēģijas īstenošanā, tai skaitā lomu un dalību arī nozares ārējos forumos – piemēram, 

dalību Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas darbībā un 

diskusijās par Eiropas Zaļā kursa īstenošanu, piemēram kokmateriālu izcelsmes datu 

definēšanā.  

I.Kalmuks detalizētāk izvērš vēstījumu par datu apmaiņas platformas DACE 

funkcionalitāti un darbību:  

1.1. dažādu biznesa dokumentu apmaiņas īpatsvara izmaiņām, kas liecina, ka 

arvien vairāk tiek iesniegti transportēšanas darba uzdevumu, kokvedēju 

atskaites un piegādes fakta faili;  

DISKUSIJA: 

A.Apfelbaums jautā, par šo failu izmantošanas iespējām. I.Kalmuks skaidro, ka pamatā 

dati tiek izmantoti testēšanas pārskatu sagatavošanas automatizēšanai. A.Balodis 

papildina, ka LVM izvērtē arī iespēju aicināt kokmateriālu pircējus precizēt noslēgtos 

piegāžu līgumus – īpaši attiecībā uz kokmateriālu piegādes fakta konstatēšanu, lai arī 

viņi varētu izmantot šādu datu plūsmu. 

Sanāksmes dalībnieki atzīst, ka ir precizējams arī jautājums par e-pavadzīmju 

glabāšanu, lai nodrošinātu arī to izdrukāšanu, piemēram kontrolējošu institūciju 

pieprasījumu gadījumos. 

1.2. testēšanas pārskatu gatavošanai nepieciešamo vienotas datu ievades un 

datu apstrādes informācijas sistēmu kopumu. 

1.3. ieceri – atbildot uz pieprasījumu no vairākiem tirgus dalībniekiem, papildināt 

datu plūsmu no transportēšanas darba uzdevuma līdz testēšanas pārskatam 

(tai skaitā attēlot arī .pdf failos) ar  

- Sertifikāta veids 
- Sertifikāta numurs 
- Kokmateriālu izcelsmes vieta (pašreiz tā pamatā ir ciršanas apliecinājuma numurs) 
- Pārvadātājs 
- Transporta reģistrācijas numurs 

DISKUSIJA: 

Sanāksmes dalībnieki atbalsta minētās informācijas plūsmas organizēšanu un 

atspoguļošanu testēšanas pārskatos. 



M.Gaigals prezentē kokmateriālu plūsmas “no meža līdz kokapstrādei” nepieciešamo 

biznesa datu saturu un ilustrē ar piemēriem dažādo interpretāciju un terminoloģiju 

dažādos ar šo saistītos normatīvos dokumentos. Diskusijai tiek piedāvāta atbalstīta “e- 

pavadzīme” jēdziena definīcija: 

““E-pavadzīme” ir dokumenta «Pavadzīme» elektroniskā dokumenta versija 

Autopārvadājumu likuma kontekstā, ko lieto kā: «Pārvadājuma dokumentu» MK 

noteikumu 877. izpratnē un «Kravas pavaddokumentu» MK noteikumu 744. izpratnē.”  

DISKUSIJA: 

Sanāksmes dalībnieki atbalsta M.Gaigala piedāvāto attīstības rezultāta principu pilnveidot 

procesus tā, lai kokmateriālu plūsmas biznesu atbalstošo datu digitalizācija notiktu pēc 

iespējas plūsmas sākumā (tuvāk “mežam”) un tālāk pēc iespējas izvairīties no šo datu 

atkārtotas pārrakstīšanas vai manuālas ievades dažādās informācijas sistēmās. Tiek 

atbalstīta arī iecere turpināt attīstīt datu ievadi, lai tā kļūtu pēc iespējas ērtāka lietotājam.   

Ž.Bacāns komentē, ka kokmateriālu pārvadāšana var notikt arī bez to īpašnieku maiņas, 

kas arī būtu jāatbalsta ar datu plūsmu. I.Kalmuks apliecina, ka esošā funkcionalitāte to 

atbalsta. 

G.Silavs uzsver nepieciešamību attīstīt piegādes fakta datu apmaiņas funkcionalitāti ar IT 

pakalpojumu, kas atbalstītu kravu identificēšanu koklaukumā. 

V.Freimanis vērš uzmanību, ka ir svarīga ne tikai datu apmaiņa, bet arī informācijas sistēmu 

atbalsts šo datu izmantošanā, kā piemēru minot aplikāciju, ar kuras palīdzību – piesakot 

prognozēto ierašanās laiku - varētu novērst transporta rindu veidošanos. Sanāksmes 

dalībnieki šādas pakalpojuma izstrādes prioritāru vajadzību vērtē dažādi. 

1.4. Service level agreement (SLA) 

DISKUSIJA: 

Sanāksmes dalībnieki, balstoties uz informāciju par esošā SLA izpildes faktiskajiem 

rezultātiem un augstāka SLA ieviešanas rezultātā iespējamu izmaksu pieaugumu, atbalsta 

pašreiz nemainīt SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” pakalpojumu SLA. 

2. Sanāksmes dalībniekiem tiek apliecināts, ka, atbilstoši SIA “Koksnes plūsmas datu 

centrs” stratēģijai, 2023.gadā ir plānots pabeigt izstrādāt IS DACE funkcionalitāti, kas 

atbalstītu datu komunikāciju mežizstrādes procesu atbalstam ar meža mašīnām 

StanForD2010 standartā (ATP, PRD, KTR, DRF, FVA faili). Diemžēl gan publisks 

finansējums šai – nozares organizāciju atbalstītajai IT attīstībai – pēc iesniegtā projekta 

izvērtēšanas Lauku atbalsta dienestā ir Zemkopības ministrijas atteikts, kā “jau iesākts” 

projekts. Tas nemaina stingro apņemšanos stratēģiju īstenot. 

 

 



DISKUSIJA: 

A.Balodis nāk ar iniciatīvu nozarē veidot plaši izmantotu standartu diviem būtiskiem 

mežizstrādes organizēšanas procesiem, kas nākotnē atbalstītu gan mežizstrādes 

efektivitātes palielināšanu, gan kokapstrādei nepieciešamo kokmateriālu sagatavošanas 

kvalitāti, gan mežizstrādes pakalpojumu saprotamu tirgus attīstību un godīgu konkurenci: 

- informācijas un datu plūsma no mežizstrādes   

- harvesteru mērīšanas sistēmu atbilstības kontrole 

V.Freimanis uzsver, ka ir nepieciešams vairāk informācijas par šo pakalpojumu iepirkumu 

organizēšanu tirgū, kā arī, to, ka jau esošās kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites 

attīstības stratēģijas prioritātes prasa rūpīgu šādam projektam pieejamo resursu 

izvērtēšanu.  

R.Ošis un A.Strankaļs konceptuāli atbalsta priekšlikumu, prognozējot, ka vidējā termiņā, 

šādu standartu izstrāde un plaša ieviešana ir neizbēgama. 

Sanāksmes dalībnieki atbalsta M.Gaigala priekšlikumu informēt Latvijas kokrūpniecības 

federāciju (un tās attiecīgās dalīborganizācijas) par šādu iniciatīvu, lūgt LVM dalīties ar jau 

veiktajām iestrādēm un iekļaut Vienotās konsultatīvās padomes tuvāko sanāksmju 

dienaskārtībā dziļāku diskusiju, ko balstītu izvērstākā darbības konceptuāla plāna 

piedāvājumā. Pēdējo organizēt tiek lūgts Jānis Magaznieks.  

Noslēgumā. 

Sanāksmes dalībnieki atbalsta šādas, iespējams tikai informatīvas, VKP IT darba grupas 

sanāksmes ir lietderīgi atsākt organizēt periodiski vismaz reizi 3…4 mēnešos, ko lūdz 

nodrošināt M.Gaigalam. 

Pielikumā. 

Prezentāciju .ppt fails, arī pieejams www.lkuuv.lv  

 

Protokolu sagatavoja M.Gaigals 

 

25.01.2023. 

http://www.lkuuv.lv/

