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Ievads 

Sistēma paredzēta kā Koksnes kustības uzskaites sistēmas papildmodulis forvardera 
atskaišu reģistrācijai, izmantojot Interneta pieslēgumu. 
 
Lai lietotu šo moduli, darbam var izmantot pārlūkprogrammu  

 Internet Explorer (versija 9.0 vai jaunāka),  
kā arī citas bezmaksas pārlūkprogrammas ar to jaunākajām versijām, kā piemēram: 
 

 Mozilla Firefox; 

 Google Chrome ; 

 Apple’s Safari; 

 Opera. 
 

Būtiski ir šīs pārlūkprogrammas regulāri atjaunināt, lai samazinātu iespējamās 
kļūdas un uzlabotu WEB ievades rīka ātrdarbību! 
Informācijai, operētājsistēmas Windows 2000 un Windows XP atbalsta Internet 
Explorer pārlūkprogrammas atjaunināšanu tikai līdz 8.0 versijai, lietojot šīs 
operētājsistēmas sekmīgam darbam Forvarderu atskaišu WEB ievades sistēmā jālieto 
kāda no augstāk minētajām bezmaksas pārlūkprogrammām ar to jaunākajām 
versijām. 
 
Pārvietojoties starp lapām, nedrīkst izmantot pārlūkprogrammas pogu <Back>! 

 
Pārlūkprogrammai jāļauj lietot JavaScript un jāļauj atvērt uznirstošos logus: 

1. Lietotāja autentifikācija 

Lai ievadītu forvardera atskaiti, jāveic sekojoši soļi: 
 

Forvardera atskaišu WEB ievades programmas autentifikācijas lapas 
atvēršana: https://cirsma.lvm.lv 

 
Katrai tehnikas vienībai tiek piešķirts lietotājvārds un parole. Katram lietotājam jābūt 
informētam par attiecīgās tehnikas vienības lietotāja vārdu un paroli, kas jāievada 
lietotāja autentifikācijas formā (sk. 1.att.): 
 

 
1.attēls 

 

Ievadot informāciju pa pievesto apjomu no vairākām tehnikas vienībām ikreizējā 
autentifikācija jāveic ar konkrētās tehnikas vienības lietotājvārdu un paroli. 
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Pēc lauku Lietotājs un Parole aizpildīšanas, lai sāktu darbu ar atskaites ievadi, ir 

jānospiež poga . 
 

Neveiksmīgas pieslēgšanās gadījumā ir iespējami šādi paziņojumi: 
 

• „Horizon serveris nav pieejams” – notiek programmas versijas maiņa, 
mēģiniet pieslēgties pēc vēlāka laika; 

• „Lietotājs <Lietotāja vārds> ar šādu paroli nav atrodams” – nepareizs 
lietotāja vārds vai parole – jāpārbauda lietotāja dati un jāmēģina 
atkārtoti pieslēgties sistēmai.  

Problēmu gadījumā jāsazinās ar LVM Mežizstrādes kontroles speciālistu 
tel. 25495594 (darba dienās no 8:30 – 17:00) 

2. Cirsmas izvēle 

Pēc lietotāja sekmīgas autentifikācijas ir pieejama forvardera atskaites  pamatforma, 
kur lietotājam jāpārliecinās, ka sistēma uzrāda pareizu pašreizējo datumu, 
mežizstrādes uzņēmuma, kurā strādā lietotājs, nosaukumu (sk. 2.att.). 
 
Lietotājam jāievada cirsmas ID. 
 

 

 2.attēls 

 
Lietotājam jānorāda cirsma, kurā notiek mežizstrādes darbi. To visvienkāršāk izdarīt, 
laukā „Cirsmas ID” ievadot cirsmas īso ID kodu. Lietotājs nevar norādīt tādu cirsmu, 
kurai sistēmā norādīts, ka tā ir pievesta. Lietotāja uzņēmumam jābūt arī sistēmā 
reģistrētam kā attiecīgās cirsmas izstrādātājam ar spēkā esošu līgumu. Ievadi nobeidz 

ar Enter vai nospiežot pogu . 
Ja cirsmas ID kods ievadīts pareizi, blakus laukā parādīsies darbu vadītāja vārds un 
uzvārds, citādi – paziņojums par kļūdu, un šajā gadījumā cirsmas ID ievade ir 
jāatkārto. 
Iespējams sekojošas kļūdas: 

 „Cirsma netika atrasta!” – norādīts sistēmā neeksistējošs ID kods;  

 „Cirsma tukša” – norādītajai cirsmai uzstādīta pazīme, ka visi cirsmā sagatavotie 

sortimenti pievesti krautuvē. 

Gadījumā, ja lietotājam nav zināms cirsmas ID, bet ir zināms cirsmas GEO ID, 

nospiežot laukam Cirsmas ID blakus esošo pogu , tiek piedāvāts cirsmas izvēles 
saraksts (sk. 3.att.), kurā pārskaitītas tās cirsmas, kurām sistēmā reģistrēts ar 
lietotāja uzņēmumu spēkā esošs mežizstrādes līgums un cirsma nav reģistrēta kā 



5 

 

pievesta, kā arī cirsmas stadija sistēmā nav norādīta kā „slēgta” vai „izpildīts” un 
cirsmai norādīts ID numurs. 

 
 

3.attēls 

 
Lai izvēlētos cirsmu, lietotājam jānoklikšķina uz attiecīgā lauka.  
Ja saraksts ir garš un neievietojas vienā lapā, saraksta apakšējā daļā parādās 

navigācijas josla:  , kur ar bultiņu palīdzību 
iespējams pārvietoties uz citu lapu, vai arī atlasīt attiecīgo mežizstrādes darbu 
vadītāju, ierakstot tā vārdu vai vārda daļu meklētājā (sk. 4.att.). 

 
4.attēls 

Cirsmu sarakstu iespējams kārtot pēc jebkuras kolonnas. Ja kolonna sakārtota augošā 

vai dilstošā secībā, par to liecina  vai  atzīme pie kolonnas nosaukuma.  

Cirsmu sarakstu iespējams filtrēt arī pēc dažādiem kritērijiem nospiežot pogu  
(sk.5.att.). 
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5.attēls 

3. Sortimentu datu ievade 

Sortimentu tabulā ir pieejamas sekojošas kolonnas (sk. 6.att.), kur informācija tiek 
atspoguļota no konkrētās cirsmas mežizstrādes uzdevuma (MDU). 

 
6.attēls 

 

Kolonnas nosaukums Apraksts 

Sort.gr.kods Kods sortimenta grupas identifikācijai 

Grupas sastāvs Grupā ietilpstošo sugu un sortimentu sastāvs 

Klients Klients, kuram paredzēts atbilstošais sortiments 

Krautnējums Krautnējuma Nr., kā sortimenti tiek šķiroti augšgala 
krautuvē 

Pievestais apjoms atskaitē Attiecīgās sortimentu grupas, krautnējuma 
pievestais apjoms m3, kas tiek pārvietots uz 
augšgala krautuvi 

Pievestais apjoms kopā Kopējais, iepriekš pievestais attiecīgās sortimentu 
grupas apjoms m3, kas pārvietots uz krautuvi 

Sagatavots kopā Kopējais sagatavotais apjoms m3 konkrētajā cirsmā  
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Uzsākot pievestā apjoma ievadi, tabulas fons ir sarkanā krāsā (sk. 6.att.). Pēc pirmā 
ievadītā pievestā apjoma tabulas fons nomainās uz dzeltenu krāsu (sk. 7.att.) un 
aizpildītā pievestā apjoma aile iekrāsojas balta, un labajā ailes malā atzīmējas zaļš 

ķeksītis . 
 

 
7.attēls 

 
Pievestā apjoma norādīšanai atskaitē vienas rindas ietvaros var lietot tikai veselus 
skaitļus, tos var ievadīt ar klaviatūras skaitļu izvēlni vai ar klaviatūras augšējās un 
apakšējās bultiņu palīdzību ar vērtību soli 10 vienības. Pārvietojoties starp ievades 
laukiem, var lietot taustiņu Tab vai  nospiežot peles kreiso taustiņu uz ievades lauka. 
 
Sortimentu tabulā iespējams kārtot pēc visām kolonnām. Par kolonnas kārtošanu 

liecina   atzīme pie kolonnas nosaukuma. 

4. Sortimentu grupu kodi  

4.1. Skuju koku un lapu koku zāģbaļķu, taras kluču, mietu virpošanai 
sortimentu grupu kodi 

Paraugs: 
 A B C D E 

      Sortimentu grupas kods: 14x18 EP 2 ZB (3.6) AK 
 

Skaidrojumi: 

A - Sortimentu grupā ietilpstošo sortimentu caurmēra grupa. Ja sortimentu grupas 
koda sākumā ir viens skaitlis (piemēram, 14 EP 2ZB KA), attiecīgajā sortimentu grupā 
ietilpst sortimenti ar caurmēru virs šī lieluma. Piemēram, ja sortimentu grupas kods 
ir  14 EP 2 ZB KA, šajā grupā ietilpst sortimenti ar caurmēriem 14x18, 18x28 un 28<. 

 
B - Sortimentu grupā ietilpstošās koku sugas. Kodu nosaukumos izmantoto sugu 
atšifrējumi: 

Kods Nosaukums 

A APSE 

B BERZS 

E EGLE 

LK Lapu koki 
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M MELNALKSNIS 

Malka MALKA 

Os OSIS 

Oz OZOLS 

P PRIEDE 

 

C - Sortimentu grupā ietilpstošo sortimentu kvalitātes iedalījums. Kodu nosaukumos 
izmantoto kvalitātes iedalījumu atšifrējumi: 
 

Kods Nosaukums 

ZB Zāģbaļķi 

1ZB Pirmās šķiras zāģbaļķi 

2ZB Otrās šķiras zāģbaļķi 

3ZB Trešās šķiras zāģbaļķi 

TARA Taras kluči 

MIETI Mieti virpošanai 

D - Sortimentu grupā ietilpstošo sortimentu garumi. Grupas nosaukumā garumu 
norāda tām grupām, kur ietilpst sortimenti ar vienu vai diviem garumiem. 
Sortimentu garumi norādīti metros un rakstīti iekavās. Ja sortimentu grupā ietilpst 
vairāk garumu, grupas kodā garums var nebūt norādīts. 
E - LVM uzskaites sistēmas kods. 

4.2. Malkas, papīrmalkas un finierkluču sortimentu grupu kodi 

Kods Nosaukums 

MALKA (3.0) Malka 

PM SK (3.0) Skuju koku papīrmalka 

TK SK (3.0) Skuju koku tehnoloģiskā koksne 

PM B (3.0) Bēzra papīrmalka 

PM A (3.0) Apses papīrmalka 

MALKA Os/Oz 

(3.0) 
Oša, Ozola malka 

FIN B FL 

Bērza finierkluči 
 

Pēdējie divi burti ir LVM uzskaites 
sistēmas kods 
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5. Specifikācijas logs 

Forvardera atskaites rindu labajā pusē ir pieejama informatīva poga , ar kuras 
palīdzību var atvērt specifikācijas logu ar krautnējumā ietilpstošo sugu, sortimentu 
un garumu (sk. 8.att.). 
 

 
8.attēls 

6. Darba beigas 

Gadījumā, ja kokmateriāli no cirsmas tiek izvesti pilnībā, lietotājam tas jāatzīmē: 

 
Tādā gadījumā konkrēto cirsmu forvardera atskaites aizpildīšanai izvēlēties vairs 
nevarēs. Šo cirsmas atzīmi sistēmā var atcelt LVM darbinieki. 

Atskaitē ievadītos datus var saglabāt sistēmā, nospiežot pogu , 

savukārt, atteikties no atskaites nosūtīšanas iespējams, nospiežot pogu iziet . 
Veiksmīgas saglabāšanas gadījumā lietotājam jāsaņem paziņojums „Nosūtīta 
forvardera atskaite ar N rindu(ām)”, kur N ir rindiņu skaits, kurām daudzums nav „0” 
(sk. 9.att.). 
 

 
 

9.attēls 

 
Nospiežot pogu „Autorizēties vēlreiz”, lietotājam tiek piedāvāts aizpildīt 
autentifikācijas informāciju un sākt jaunu darba sesiju. 
 
 


