VKP IT darba grupas sanāksmes KOPSAVILKUMS
Rīga, 25.09.2019., 14:00 -16:00
Piedalās: A.Meirāns (LVM), A.Podnieks (LF), Ā.Dzērvāns (LVM), E.Māsēns (BSW), E.Muižnieks (KpDC), G.Reinfelds (SELF), I.Āboliņš
(Rīgas Meži), I.Kalmuks (KpDC), J.Vasiļevičs (PATA), L.Iļjins (LF), M.Gaigals (VKP), J.Magaznieks (LKUUV), M.Miglāns (SELF),
R.Ošis (Metsa), R.Tomme (Dizozols), U.Subačs(Metsa)
1.

Latvijas meža nozares pārstāvniecība papiNet datu standarta attīstībā (Forest Wood Supply Group), info par grupas
darbu 11./12.09.2019. Rīgā. (I.Kalmuks)
Pielikumā: papiNet darba grupas sanāksmes 11./12.09.2019. kopsavilkums.
NOLĒMA:
1. Aicināt I.Kalmuku
a. ievietot KpDC mājas lapā informāciju par papiNet datu standarta attīstību
b. plānot KpDC budžetā resursus Latvijas meža nozares pārstāvniecībai papiNet datu standarta attīstībā
(Forest Wood Supply Group)
2. PIeņemt zināšanai
a. iespēja piedalīties darba grupu darbā ir, informējot I.Kalmuku
b. VKP astiprinātie kodi ir nodoti papiNet.

2.

Nozares datu plūsmas semināra plānošana un organizēšana. (I.Kalmuks)
NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai:
a. seminārs ar pilnas kokmateriālu piegāžu ķēdes (“pie ceļa” -> “rūpnīca”) biznesa dokumentu plūsmas
demonstrāciju ir plānots 29.novembrī
N.B. Uz šī sanāksmes kopsavilkuma sagatavošanas brīdi ir kļuvis zināms precizēts datums: 6.decembris.
b. semināra veiksmīgai norisei ir vēlamas brīvprātīgo prezentācijas par dalību datu plūsmā, pieredzi un
priekšlikumiem.

3.

IS DACE funkcionālai attīstībai nepieciešamo sagatavošanās soļu plānošana. (I.Kalmuks)
NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai:
a. 2020.gadā ir plānota informācijas sistēmas darbības “noskaņošana” un sagatavošanās darbu veikšana
funkcionālai attīstībai 2021. gadā
b. LKF īsteno lobiju, lai pārliecinātos par VID un Valsts Policijas atbalstu e-pavadzīmes ieviešanai praksē
N.B. Uz šī sanāksmes kopsavilkuma sagatavošanas brīdi ir notikusi kopīga sanāksme ar minētajām valsts uzraudzības un
kontroles organizācijām, prezentēta IS DACE un ir atzinīgi novērtēta e-pavadzīmes un citu e-dokumentu atbilstība
normatīviem un ieviešanas uzsākšana meža nozarē.

4.

Ar IS DACE darbību saistītie jautājumi:
Pielikumā: I.Kalmuka prezentācija
4.1. Drošības audits
NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai, ka visas 3.,2. un daļa 1.kategorijas nepilnības ir novērstas saskaņā ar WeAreDots atkārtota
audita rezultātiem.
2. Akceptēt I.Kalmuka argumentēto un piedāvāto sarakstu 1.kategorijas nepilnību ignorēšanai.
3. Nākošo drošības auditu organizēt, izmantojot esošā līguma ar WeAreDots nosacījumus 2020.gadā pēc vajadzības.
4.2. SLA
NOLĒMA:
1.
Pieņemt zināšanai, ka VKP ir akceptējis IT DG izskatīto SLA projektu.
2.
Aicināt I.Klamuku nekavējoties ievietot SLA KpDC mājas lapā www.kpdc.lv , pievienojot jau iepriekš
komunicētos IS darbības robežvērtības aprakstošos rādītājus, kā stabiltitāte, veiktspēja u.c.
4.3. Datu pārvaldības darba uzdevumu izpildei nepieciešamo definīciju akcepts
NOLĒMA:
1.
Pieņemt zināšanai I.Kalmuka piedāvāto definīciju.
2.
Aicināt I.Kalmuku atkārtoti izvērtēt klientu vēlmes un normatīvo vidi un nākt ar argumentētu priekšlikumu par
datu dzēšanu dažādos datu laukos.
M.Gaigals.

