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BIEDRĪBAS

Paveikts

• 14 jauni biedri: 8 pircēji un 6 pārdevēji

• LVS 82:2020

• Digitālas komunikācijas platforma un datu centrs
• IS DACE
• papiNet datu standarts

• VKP
• Precizitātes mērķi un procedūras
• Klasifikatori, kodi
• Kokmateriālu kvalitātes standarta izstrāde
• Konstantes, algoritmi - RAUKUMI

• LKUUV 
• Projekti
• Publiskais finansējums

• Komunikācija
• darbs un svētki 

Uzdevumi 

• LVS
• uzmērīšanas trešā puse

• uzmērīšanas iekārtas

• kokmateriālu kvalitāte

• LKUUV 
• Sertifikācijā

• Inspekcijā

• Investīcijas attīstībā
• LKUUV, KpDC, VMF  

turpināt 
Iesākto



Bez publiskā projektu līdzfinansējuma 
mums iespējams tik raiti neveiktos 

2014.-2021. ir apstiprināti un īstenoti (vai šogad tiks pabeigti) projekti 

• ar publiskā finansējuma apjomu 720 174 eiro 

• ar atbalsta intensitāti 45%-100%. 

1. Apaļo kokmateriālu tilpuma individuālās uzmērīšanas metožu precizitātes 
ietekmējošo faktoru un optimizācijas iespēju izpēte 2014/2015.

2. Apaļo kokmateriālu automatizētās uzmērīšanas datu vadības sistēma 2018. 

3. Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas 
vienādojumu izpēte. 2019-2021

4. Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas 2019-2021 

5. Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsts sistēmas izstrāde efektīvākai 
mežsaimniecības sistēmas attīstībai Latvijā 2019-2021. 

6. Informatīvu materiālu izveide apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā kokmateriālu 
pircēju un pārdevēju izglītošanai 2020 



Kokmateriālu plūsmas uzmērīšanas un uzskaites 
attīstības nākotnes publiska finansējuma iespējas

• AUTOMATIZĀCIJA
• Grupveida uzmērīšana

• Tilpīguma koeficienta novērtēšanas automatizēšana
• Ģeometrisko parametru uzmērīšanas automatizēšana

• Individuālās uzmērīšana AUI:
• Koku sugu atpazīšana
• Apaļo kokmateriālu mizas novērtēšana
• Apaļo kokmateriālu kvalitātes vērtēšana (sēnes, plaisas u.c. vainas)

• PĀRVALDĪBA
• Mežizstrādes procesa efektivitātes palielināšana ar procesā nepieciešamo un iegūto

datu apriti StanForD 2010 un papiNet datu standartā;
• Kokmateriālu uzmērīšanas precizitātes vadības efektivizācija;
• Kokmateriālu tilpuma un kvalitātes noteikšanas pakalpojuma sertifikācijas un 

inspekcijas procesa izveide;
• Atbalsta izstrāde harvestera uzmērīšanas ierīču darbības precizitātes uzlabošanai
• Komunikācija nozarē un sabiedrības izglītošana.



paveikts

PERSONĀLS
• Izmaksu īpatsvars 82% -> 75% -> 65% mērķis
• Augstākā izglītība 71% -> 65% -> 50% mērķis

• ir izveidota cieša sadarbība ar Ogres tehnikumu

• Atalgojuma pieaugums vidēji gadā  +3% + ap 3% (pensiju fondos) -> 7% mērķis
• ekspertu mainība 2020.gadā 32% -> 10% mērķis 

PROCESS
• VKP noteiktie precizitātes mērķi
• IT kompetences koncentrētas biedrību datu centrā

• Ir nodrošināta tieša datu plūsma no ārējām automatizētām uzmērīšanas ierīcēm
• Jebkurš klients var saņemt elektronisku testēšanas pārskatu

• 2020.gadā 6.1 % no uzmērītā tilpuma ar FotoWeb
• Izveidota risku vadības funkcija



tendences
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2023. +

• Kļūt klientu vajadzībām draudzīgākam

• Izstrādāt un īstenot kopā ar datu centru kopīgu IS attīstības plānu

• Kā arī
• Ieguldījumi tehnoloģiskajā attīstībā 30 K €

• Jaunas tehnoloģijas grupveida uzmērīšanā 80% uz 2024

• Klienta izmaksu izmaiņas uzmērīšanā uz m3 <0

• Informācijas drošības incidenti 0

• Ieguldījumi konfidencialitātes risku mazināšanā,

% no gada apgrozījuma 0,2

• Uzmērīšanas un ciršanas apjoma izmaiņas >0
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