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Loģistikas jēdziens 
 
Terminam "logistics", ņemot vērā to, kādā nozīmē tas 
lietots, latviešu valodā var atbilst vārdi "loģistika", 
"apgāde", "nodrošinājums". 

Līdz XX. gadsimta 90. gadiem jēdzienu parasti izteica ar 
vārdu savienojumu "materiāltehniskā apgāde". Tagad 
pakāpeniski ieviests termins "loģistika" ar jaunu saturu, 
kas paredz tehnoloģiski augstākā līmenī plānotus un 
organizētus apgādes procesus un nodrošinājumu. 
 
 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija 
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Loģistikas jēdziens 
 
Loģistika ir ekonomiski efektīvas izejvielu, krājumu, 
gatavās produkcijas un ar to saistītās informācijas 
plūsmas no to izcelsmes vietas uz patēriņa vietu 
plānošanas, realizācijas un kontroles process, ar mērķi 
nodrošināt klienta prasības. 
 
 

Loģistikas vadības padome 
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Loģistikas jēdziens 
 
Loģistika ir ar laiku saistīta resursu pozicionēšana, vai 
pilnas piegādes ķēdes stratēģiska vadība: 

 piegādes ķēde ir notikumu secība, kas ir paredzēta 
klienta prasību izpildīšanai; 

 tā var iekļaut iepirkšanu, ražošanu, sadali un atkritumu 
iznīcināšanu, kas saistīta ar transportu, uzglabāšanu un 
informācijas tehnoloģijām; 

 loģistikas pielietošana ir būtiska piegādes ķēžu efektīvā 
vadībā; 

 transports ir neatņemama piegādes ķēdes sastāvdaļa, 
ne tikai starp notikumu starpposmiem, bet visā procesā.  

 
Lielbritānijas Loģistikas un Transporta Institūts 
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Loģistikas jēdziens 
 
Loģistika ir aktivitāšu kopa, kas saistīta ar visu procesu 
plānošanu, apstrādi un vadību, kas nodrošina ražošanas 
plūsmu no piegādātāja uz patērētāju 
 
 

Davis J.Closs. Positioning Information In Logistics 
/The Logistics Handbook. James F.Robeson, William C.Copacino, Howe 

R.Edwin.HD38.5.L615, The Free Press, New York, 1994. 
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Loģistikas definīcija 
 
Loģistika ir darbību (procesu), kuras ir orientētas uz 

piegādes ķēžu plānošanu, projektēšanu un vadību, kopa. 
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Loģistikas “7 P” likums 
 
1. Pareizais produkts 
2. Pareizajā laikā 
3. Pareizajā daudzumā 
4. Pareizajā vietā 
5. Pareizajā cenā 
6. Pareizajā stāvoklī 
7. Pareizajam klientam 
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Tipiskās loģistikas darbības 
 
Galvenās darbības: 

 klientu apkalpošana, 
 transportēšana, 
 krājumu vadība 
 informācijas plūsmu vadība 

 
Papildus darbības: 

 noliktavu saimniecība, 
 rīcība ar materiāliem/precēm, 
 iepirkumi, 
 sadarbība ar ražošanas nodaļu, 
 informācijas plūsmu nodrošināšana 
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Loģistikas galvenie uzdevumi 
 
Izmantojot dažādas metodes un tehnoloģijas, panākt, lai 
vajadzīgās preces un pakalpojumi tiktu nogādāti norādītajā 
vietā, savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē. 
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Loģistikas mērķi 
 
1. Izmaksu samazināšana - vērsta uz mainīgo izmaksu 

samazināšanu, kas saistītas ar preču/pakalpojumu 
pārvietošanu un uzglabāšanu. 

2. Kapitālieguldījuma samazināšana - vērsta uz 
investīciju apjoma minimizēšanu loģistikas sistēmā. 
Ieguldījumu rentabilitātes palielināšana ir 
pamatuzdevums.  

3. Apkalpošanas līmeņa paaugstināšana - vērsta uz 
lielāku ienākumu apjoma radīšanu nekā izmaksas, kas 
ir saistītas ar šāda apkalpošanas līmeņa 
nodrošināšanu. 
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Loģistikas sistēmas efektivitātes kritēriji 
 

 Finansiālais kritērijs - cik dārgi tas maksās? 

 Laika kritērijs - vai tas notiks īstajā laikā? 

 Drošības kritērijs - cik droši tas ir? 
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Piegādes ķēdes modelis 
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Piegādes ķēdes modelis 
 
Piegādes ķēde - procesu kopa, kuri savā starpā ir saistīti 
ar nozīmīgām saitēm: 

SC = < P, N >, 
kur P – procesi 
      N – nozīmīgas saites  
 
Procesi (P) ir saistīti ar objektu 
iepirkšanu, uzglabāšanu un sadali 
 
Nozīmīgas saites (N) ir dažādu veidu 
transportēšana un pārvietošana 
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Loģistikas strukturālais modelis 
 
 

IZPILDELEMENTI

STRATĒĢIJA

Tehniskais 
aprīkojums

Uzraudzība un 
izmaiņu vadība

Piegādes un 
sadales kanālu 
veidošana

Klientu 
attiecību 
vadība 

Pakalpojumu 
tīkla 
plānošana

STRUKTŪRA

Transporta 
operāciju vadība

Materiālu  un 
informācijas plūsmu 
vadība

FUNKCIJAS

Vadlīnijas un 
procedūras
(Visaptveroša 
kvalitātes vadība)

Informācijas 
sistēmas

Noliktavu 
saimniecība
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Loģistikas lēmumu pieņemšanas līmeņi 
 
Loģistikas lēmumi tiek pieņemti stratēģiskā, taktiskā un 
operatīvā līmenī: 
 
1. Stratēģiskais līmenis ietver lēmumus, kuri ir saistīti ar 
galvenajām problēmām un tie ir daļa no uzņēmuma stratēģiskā 
plāna, kurš atspoguļo uzņēmuma mērķus un veidus kā tos 
sasniegt ilglaicīgā periodā. Stratēģiskiem lēmumiem ir ilglaicīgs 
efekts. Tas ietver sevī lēmumus, kas attiecās uz noliktavu un 
rūpnīcu skaita, ietilpības un atrašanās vietas noteikšanu, un 
materiālu plūsmu cauri loģistikas tīklam. 
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2. Taktiskais līmenis ietver sevī lēmumus, kas ir saistīti ar 
ražošanas un tirgus organizatoriskajiem jautājumiem. Taktiskie 
lēmumi tiek atjaunoti jeb precizēti vienreiz ceturksnī vai gadā. 
Šis līmenis ietver sevī pirkšanas un ražošanas lēmumus, 
noliktavas politikas plānošanu un transportēšanas stratēģijas 
izveidi, iekļaujot patērētāja apgādes biežumu. 
 
3. Operatīvais līmenis ietver sevī lēmumus, kas tiek pieņemti 
ikdienas darbībā un tiek izpildīti īsā laika posmā, turklāt, 
operatīvos mērķus sasniedz, pieņemot lēmumus par 
detalizētiem organizatoriskiem plāniem. Šis līmenis ietver 
tādas uzņēmuma darbības kā grafika sastādīšanu, 
maršrutēšana, kravas mašīnu ielādēšana. 
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Piegādes ķēžu plānošanas līmeņi 
 

Līmenis Tipiskais 
nosaukums Kas parasti tiek nolemts (daži piemēri) 

Stratēģis-
kais 

(3 gadi) 

Piegādes 
ķēdes 

plānošana 

Sadales centru, rūpnīcas, krājumu 
izvietošana, elastīgums vai rezerves krājumi, 
push/pull ražošanas plānošanas pieejas 

Taktis-
kais 

(1 gads) 

Tirdzniecības 
un operāciju 
plānošana 

Produkcijas apjomi katrai produkta grupai, 
garantijas krājumi, krājumu mērķa līmeņi, 
transportēšanas parametri (kravas automašīnu 
noslogotības veids), vidēja izmantotā transporta 
ietilpība, izmaksas un skaidras naudas 
pieprasījums nākamajam plānošanas periodam 

Operatī-
vais 

Galvenās 
produkcijas 

un ražošanas 
laika grafika 
sastādīšana 

Produkcijas apjomi un produkcijas vienības 
sinhronizācija, transportēšanas secība, 
iepirkšanas secība, detalizēta ražotspējas 
izmantošana katrai darba maiņai 
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Loģistikas informācijas sistēmas 
 
Loģistikas informācijas sistēmas ir interaktīva struktūra, 
kas sastāv no personāla, iekārtām un darbībām 
(tehnoloģijām), kas apvienotas kopējā informācijā, kuru 
izmanto loģistikas menedžments, lai plānotu, regulētu, 
koordinētu, kontrolētu un analizētu loģistikas sistēmas 
darbību 

Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. – R.: Vaidelote. 2003 
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Loģistikas informācijas sistēmas 
 
Loģistikas informācija ir ziņojumi par preču un 
pakalpojumu ražošanu, sadali un patēriņu, kas eksistē un 
cirkulē dažādās ekonomiskās darbības objektos, kam ir 
būtiska nozīme šo darbību vadīšanā 
 
Loģistikas informācijas plūsma ir informācijas kopums, 
kas rādās un cirkulē loģistikas sistēmas iekšienē vai starp 
loģistikas sistēmu un ārējo vīdi, un kurš ir nepieciešams 
loģistikas operāciju veikšanai un kontrolei 
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Loģistikas informācijas plūsmas 
 

 iekšējās un ārējās, atbilstoši cirkulējot loģistikas 
sistēmā vai starp loģistikas sistēmu un ārējo vidi; 

 horizontālās, kuras attiecas uz vienu loģistikas 
sistēmas hierarhijas līmeni; 

 vertikālas, kuras virzās no augšējā loģistikas sistēmas 
menedžmenta līmeņa uz zemāko, un vice versa; 

 ieejošās un izejošās, kuras atbilst loģistikas sistēmas 
ieejām un izejām. 
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Loģistikas informācijas plūsmas 
 

Loģistikas 
funkcijas 

Uzdevumi Informācijas plūsma 

Sagāde  nodrošināt materiālu 
atbilstību ražošanas 
prasībām  

iepirktās preces vai 
pakalpojumu apraksts, 
raksturojumi, daudzums, cenas, 
izmēri, termiņi, kā arī pārdevēja, 
pircēja un starpnieka rekvizīti, 
izcelsmes sertifikāti utt. 

Ražošana  materiālo plūsmu vadība: 
uzglabāšana, fasēšana, 
iesaiņošana, novietošana utt.  

informācija par izejvielām un 
tehnoloģiskajiem procesiem, 
standartiem, gala produkta 
raksturojumiem, kvalitāti utt.  

Sadale  savstarpēji saistītu funkciju 
komplekss, kas tiek realizēts 
materiālu plūsmas sadales 
procesā starp dažādiem pircējiem 

piegādes grafiki, glabāšanas 
un transportēšanas noteikumi  
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Loģistikas informācijas plūsmas 
 

Loģistikas 
funkcijas 

Uzdevumi Informācijas plūsma 

Transportēšana nodrošināt kravu piegādes 
operativitāti, samazināt 
piegādes laikus un preču 
krājumu daudzumus  

kravu kustības maršruti, 
piegādes termiņi, piegādātāju 
un saņēmēju dati, kravas 
apraksts utt.  

Krājumu vadība nodrošināt ražošanas un 
pārdošanas nepārtrauktību  

ražošanas procesā esošo 
materiālu daudzums, gatavās 
produkcijas daudzums 
noliktavās, pasūtījumu un 
piegāžu termiņi.  

Noliktavu 
vadība 

visos materiālu plūsmu 
kustības posmos pastāv 
objektīva nepieciešamība pēc 
speciāli aprīkotām vietām, lai 
uzglabātu krājumus  

kravas daudzums, svars, 
nomenklatūras numurs, 
glabāšanas termiņi un 
noteikumi  
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Informācijas resursu vadīšana 
 

 novērtē, kāda informācija ir nepieciešama katrā 
loģistikas līmenī; 

 dokumentu vadība, dokumentu apmaiņas procesa 
optimizācija, elektronisku dokumentu izmantošana; 

 datu vadības sistēmas izstrāde un ieviešana. 
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IT izmantošana loģistikā 
 

 Dokumentācijas sastādīšanas un vadības līdzeklis 

 Darbības vizualizēšana – iespēja novērot darbības 
procesus un noteikt tajos vājas vietas 

 Procesu izsekošana un kontrole/vadība 

 Lēmumu pieņemšanas atbalsts 
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Loģistikas informācijas sistēmas 
 
 
 
 

 Loģiskā struktūra – atspoguļo sistēmas 
būtību: algoritmi, likumi, galvenie darbības 
principi, metodoloģijas, tehnoloģijas, 
procedūras, topoloģija, instrukcijas, protokoli. 

 
 Fiziskā struktūra – tehniskais nodrošinājums, 

kas kalpo kā programmatūras ekspluatācijas 
vide un programmnodrošinājums. 

 Programmnodrošinājuma izstrāde ir 
svarīgāka stadija informācijas sistēmas 
fiziskās struktūras izstrādē. 

 

>=< FL ISISIS ,

LIS

FIS
TEH
FIS
PROG
FIS

Loģiskā struktūra 
nosaka fizisko 
struktūru 
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LIS organizatoriskā struktūra 
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LIS funkcionālā struktūra 
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LIS izmantošanas hierarhija 
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LIS: transakciju un analītiskās 
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LIS: transakciju un analītiskās 
 

Aspekts Transakciju IS Analītiskās IS 
Laika faktors Pagātne un tagadne Nākotne 

Mērķis Komunikācija, transakciju 
apstrāde 

Prognozēšana, lēmumu 
pieņemšana 

Redzesloks Tuvredzīgums Tālredzīgums 
Datubāze Neapstrādāta un neizanalizēta 

informācija 
Objektīvi un apstrādāti dati 

Reakcijas 
laiks 

Reālā laika Reālā laika un partijas apstrādes 

Funkcija Aizstāt vai neizmantot 
darbaspēku 

Koordinēt dublējošus vadības 
lēmumus 
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LIS: salīdzinājums  
 

Sistēmas veids  Plānošanas 
periods 

Funkcija Analīzes 
biežums 

Plānoša
nas laiks 

Izpildes laiks 

Stratēģiskās 
optimizācijas 
modelēšanas 
sistēma 

1-5 gadi Maksimizēt 
ieņēmumus 

Vienreiz 
gadā 

1-2 
mēneši 

10-60 min. 

Taktiskās 
optimizācijas 
modelēšanas 
sistēma 

12 mēneši Minimizēt 
kopējas 

izmaksas  

Vienreiz 
mēnesī 

1 nedēļa 60-120 min. 

Ražošanas 
plānošanas 
optimizācijas 
sistēma 

3 mēneši Minimizēt 
krājumu 

izmaksas 

Vienreiz 
nedēļā 

1 diena 10-30 min. 
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Sistēmas veids  Plānošanas 
periods 

Funkcija Analīzes 
biežums 

Plānoša
nas laiks 

Izpildes laiks 

Loģistikas 
optimizācijas 
modelēšanas 
sistēma 

3 mēneši Samazināt 
loģistikas 
izmaksas 

Vienreiz 
nedēļā 

1 diena 10-30 min. 

Ražošanas 
grafikplānošana
s optimizācijas 
sistēma 

7-28 dienas Samazināt 
ražošanas 
izmaksas 

Vienreiz 
dienā 

30 min. 10 min. 

Sadales 
grafikplānošana
s optimizācijas 
sistēma 

7-28 dienas Samazināt 
sadales 

izmaksas 

Vienreiz 
dienā 

30 min. 10 min. 

Materiālu 
plānošanas 
sistēma 

7-28 dienas Nav 
piemērojam

a 

Vienreiz 
nedēļā 

1-3 st. 60 min. 
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Sistēmas veids  Plānošanas 
periods 

Funkcija Analīzes 
biežums 

Plānoša
nas laiks 

Izpildes laiks 

Sadales 
plānošanas 
sistēma 

7-28 dienas Nav 
piemērojam

a 

Vienreiz 
nedēļā 

1-3 st. 60 min. 

Prognozēšanas  
sistēma 

1 ned. līdz 5 g. Nav 
piemērojam

a 

Mainās mainās 10 sek. -10 
min. 

Uzņēmuma 
resursu 
plānošanas 
sistēma 

Nav piemērojama Reāla laika Nav  
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LIS: piemēri 
 

 Uzņēmumu resursu vadības sistēmas (ERP). 
 Lēmumu atbalsta sistēmas (LAS). 
 Elektroniskā komercija. 
 Telemātika (intelektuālās transporta sistēmas): informācijas 
tehnoloģiju un telekomunikācijas kompleksu sasniegumu 
integrēšana tradicionālajās transporta nozarēs. 

 Telemātika ostās: informācijas sistēmas ostas iekšējām un 
ārējām operācijām, izveidojot vienotu ostu sistēmu. Tiek 
organizēta komunikācijas starp dažādām ostām, muitām un 
no piekrastes attālinātajiem transporta operatoriem, lai 
nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu transporta ķēdi starp 
dažādām ostām. 
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LIS: piemēri 
 

 Novērošanas un kontroles sistēmas - konteineru novērošanai: 
ir ļoti svarīgas pasūtītājam, lai zinātu, kad pienāks krava un 
kad var plānot tās pārstrādi un pārkraušanu. 

 Datu elektroniska apmaiņa (EDI) ir datorizēta informācijas 
apmaiņa starp standartizētas formas datu izmantotājiem un 
tiem, kas apkalpo modernās telekomunikācijas tehnoloģiju. 
Efektivitātes paaugstināšana loģistikā tiek sasniegta uz ātras 
informācijas pārraides un apstrādes rēķina, bet datu 
precizitāte un ticamība – samazinot papīra dokumentu 
daudzumu un datu ievadīšanas kļūdu iespējas. EDI standartu 
lietošana loģistikā pastāvīgi paplašinās un tagad apmēram 
200 tūkst. uzņēmumu Eiropā un vairāk kā 250 tūkst. 
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LIS: piemēri 
 

 Kravas novērošanas un kontroles sistēmas ir visjaunākās un 
pašas svarīgākās kontroles sistēmas transportā un loģistikā. 

 VMI (Vendor Management Inventory): piegādātāja pārvaldīti 
preču krājumi. 

 GPS sistēma nodrošina kādu preču vai objekta izsekošanu un 
koordinātu noteikšanu. GIS sistēma loģistikas jomā veicina 
datu vākšanu, analīzi, glabāšanu un grafisko vizualizēšanu, 
kas sekmē noteiktu un atbilstošu transportēšanas ceļu izveidi. 

 Biometrija atvieglo strādnieku identifikāciju, strādnieku 
personīgas informācijas glabāšanu, tiek pielietota pasažieru 
plūsmas vadībā, darba laika noteikšanai un fiziski emocionāla 
stāvokļa uzskaitei, nodrošina un ievēro kvalitātes standartu 
apkalpošanu. 
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LIS: piemēri 
 

 Svītrkodēšana būtiski atviegloja un padarīja ērtāku un 
efektīvāku noliktavas preču identifikāciju. Svītrkods atrodas uz 
katras preces vai objekta, kurš satur unikālu kodu un 
informāciju par preci. Nolasīt informāciju iespējams ar speciāla 
skenera palīdzību, kas paātrina un atvieglina preces 
inventarizāciju, uzskaiti un dažādas darbības ar tām. 

 RFID tehnoloģija tiek pielietota, lai identificētu, sekotu, veiktu 
transportēšanu, novērotu, sakārtotu un atrastu neierobežotu 
preču un objektu daudzumu. Salīdzinājumā ar svītrkodēšanu, 
galvenā RFID priekšrocība ir tas, ka nav nepieciešama 
objektu tieša redzamība un vienlaicīgi tā spēj uztvert vairākus 
transponderus. RFID transponderi satur daudz vairāk 
informācijas par objektu, ir vairāk pasargāti no apkārtējas 
vides bojājumiem, var tikt pārrakstāmi vairākas reizes. 
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