SIA „Koksnes plūsmas datu centrs”
padomes ziņojums

Rīgā, 2022.gada 27.aprīlī

SIA „Koksnes plūsmas datu centrs” (KpDC) padomes darbība ir īstenota atbilstoši tās lēmumam par
piecu padomes locekļu atbildības jomām Sabiedrības pārvaldē: Claes Anders Rixon - padomes
priekšsēdētājs, Aldis Strankaļs – budžeta plānošanas un kontroles pamatprincipi, Inesis Ārgalis personāla politika, motivācijas un atalgojuma jautājumi, Mārtiņš Gaigals – stratēģijas un attīstības
plānošana un tās ieviešanas uzraudzība, Andris Balodis - risku vadība un iekšējā
kontrole, procesu auditi.
KpDC padome ir iepazinusies ar KpDC valdes sagatavoto 2021. gada pārskatu, kas sastāv no vadības
ziņojuma, finanšu pārskatiem, valdes priekšlikuma par peļņu un neatkarīgu revidentu ziņojuma, un
padome atbalsta gada pārskata apstiprināšanu dalībnieku sapulcē. Šī padomes ziņojuma
sagatavošanā, līdztekus gada pārskatam, ir izmantota arī cita informācija no valdes, ko padome ir
ieguvusi valdes darba pārraudzības procesā.
Padomes ieskatā KpDC darbība 2021.gadā ir vērtējama kā atbilstoša uzņēmuma stratēģijas mērķiem
un uzdevumiem un padomes uzraudzītajam uzņēmuma darbības plānam un budžetam 2021.gadam.
Pārskata periodā ir turpināts klientu interesēs attīstīt drošus un ērtus IKT pakalpojumus un pienācīgā
termiņā un kvalitātē sniegt klientiem IS izstrādes un uzturēšanas pakalpojumus atbilstoši kokmateriālu
pārdevēju un pircēju kokmateriālu uzskaites attīstības kopīgām pamatnostādnēm un KpDC vidēja
termiņa (2021.-2023.) stratēģijai:
•
•
•
•
•

KpDC ir nodrošinājis klientu vajadzībām nepieciešamo SLA definēto robežu ietvaros https://kpdc.lv/dpis
KpDC ir nodrošinājis IS DACE nozares kodu, dažādu klasifikatoru, adrešu reģistra datu, uzņēmumu
lomu, identitāšu un matricu uzturēšanu.
KpDC klientu skaits ir palielināts līdz 161 klientiem;
KpDC apgrozījums pret 2020.gadu ir palielināts par nepilniem 15 %.
KpDC kokmateriālu uzmērīšanas rezultātu automatizētā sagatavošanā ir sasniedzis šādu kvalitāti:
- Plānotais laiks TP sagatavošanai, no datu saņemšanas brīža ir 3 minūtes. Tur kur datu
apstrāde ir automatizēta. Tās ir visas AUI un sākot ar 2021. gada septembri, kraujmēra
uzmērīšanas dati, pastāvīgas uzmērīšanas vietās (kur datu ievade notiek sistēmā
Kadiķis). Faktiskais laiks ir 1,2 minūtes.
Automātiski sagatavoti TP, tur kur datu apstrāde ir automatizēta. Tās ir visas AUI un
sākot ar 2021. gada septembri, kraujmēra uzmērīšanas dati, pastāvīgas uzmērīšanas
vietās (kur datu ievade notiek sistēmā Kadiķis). Mērķis – 95% no visiem TP. Fakts –
98,3%
- Anulētie TP kuru anulēšanas iemeslu var ietekmēt sistēmas darbība. Mērķis ir ne
vairāk, kā 0,2% no kopējo automātiski sagatavoto TP skaita. Fakts – 0.1%

•

KpDC klientu IS izstrādes un uzturēšanas projektos ir nodrošinājis šādu izpildi:
Pēc SLA vidējam atbildes laikam ir jābūt 19h un vidējam izpildes laikam ir jābūt 94h
− Vidējais atbildes laiks 13h24m
▪ Kļūda, konsultācija, uzturēšana 8h36m
▪ Izmaiņu pieprasījums 26h42m
− Vidējais izpildes laiks 43h34m
▪ Kļūda, konsultācija, uzturēšana 29h59m
▪ Izmaiņu pieprasījums 84h49m
− Kopā izveidoti pieteikumi - 1390
▪ Atrisināti pieteikumi – 1334
▪ Pieteikumi, kuri netika risināti – 56
− 73% ir atrisināti nekontaktējot ar klientu
▪ 99% atbildēti pēc SLA politikas laikā
▪ 100% noslēgti pēc SLA politikas laikā

•

KpDC ir datu platformas DACE attīstības ietvaros izstrādājis un piedāvā šādu funkcionalitāti:
- Atskaišu modulis. Klientu iespēja pašiem sagatavot kopsavilkuma atskaites dažādos
griezumos.
- Iespēja saņemt kravas digitālos pavaddokumentus klientu sistēmās, tai skaitā
uzmērīšanas vajadzībai.
KpDC projekta “Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas”, kas organizēts kā sadarbības
projekts ar SIA “Meža nozares kompetences centrs” (projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/004), ietvaros ir
izstrādājis stacionāru kraujmēra un beramo kravu uzmērīšanas iekārtas prototipu (KpDC Frame),
kas ļauj attālināti iegūt mērogojamu 3D kravas modeli ar WEB aplikāciju kamerālai datu mērījuma
veikšanai un datu nodošanai mērījuma rezultātu automātiskai sagatavošanai.

•

KpDC darbinieku skaits 2021. gadā bija 8.
KpDC 2021.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 53820 € [gada pārskata peļņas vai
zaudējumu aprēķins, 5.lpp.], ar ko ir lietderīgi ieskaitīt iepriekšējo gadu nesadalītajā peļņā.
Pamatojoties uz KpDC stratēģiju un noteiktajiem galvenajiem mērķiem, KpDC 2022.gada budžets un
darbības plāns tika sagatavots un sākts izpildīt, lai – augstas tirgus nenoteiktības apstākļos – 2022.gada
laikā īstenotu ieceres šādos virzienos:
-

Sertificēt uzņēmumu atbilstoši ISO 27001 standarta prasībām,
Izveidot funkcionalitāti, kas ietver lokālās instalācijas StanForD 2010 failiem
Nodrošināt StanForD 2010 failu pieejamību definētajiem adresātiem
Sākt piedāvāt pilnībā reorganizētu kokmateriālu uzmērīšanas datu ievadsistēmu pakalpojumu
Uzsākt sniegt kokmateriālu uzmērīšanas datu apstrādes KpDC Frame pakalpojumu
Nodrošināt kokmateriālu cenu piesaisti matricai dodot iespēju šos datus saņemt
Nodrošināt rēķinu izveidi un komunikāciju bez starpsistēmu datu komunikācijas
Uzsākt attīstīt kokmateriālu transporta pakalpojuma rēķina izveides funkcionalitāti
Turpināt attīstīt biznesa inteliģences risinājumus
Izstrādāt plānu un piedāvāt IKT konsultāciju un projektu vadības pakalpojumus
Palielināt klientu skaitu par 20 (salīdzinot ar 2021.)
Aktīvi piedalīties biedrības LIKTA darbā un ietekmēt normatīvās vides izmaiņas

Lai atbalstītu un paātrinātu e-dokumentu aprites ieviešanu nozares uzņēmumos, līdz 2022.gada
beigām transporta loģistikas kompānijām DACE platforma tiks piedāvāta bez maksas.
2022.gada 24.februārī notika Krievijas iebrukums Ukrainā un uzsākts karš Eiropā. Krievija un
Baltkrievija no dalītās pasaules ir saņēmušas dažāda mēroga sankcijas, kā rezultātā tirgus un
ekonomikas potenciālas izmaiņas faktiski padara neiespējamas nekādas prognozes, īpaši tās, kas
saistītas ar fizisku detaļu piegādi, lai arī uz šī ziņojuma pieņemšanu Sabiedrība turpina strādāt ar
iepriekš sagatavoto 2022.gada budžetu.
2021.gada laikā KpDC padome ir pildījusi savus pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem,
pārskatījusi finanšu atskaites un pārraudzījusi valdes darbu. 2021.gadā notika piecas padomes sēdes.
Sēdēs tika izskatīti jautājumi par KpDC stratēģiju, budžetu un saimnieciskās darbības plānu, to izpildi
un citi valdes ziņojumi. Ņemot vērā visu iepriekšminēto kopumā, KpDC valdes darbība 2021.gadā ir
vērtējama pozitīvi.
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