
LATVIJAS KOKMATERIĀLU PIRCĒJU UN PĀRDVĒJU BIEDRĪBU ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDŅU UN  
VMF LATVIA STRATĒĢIJAS (2016) ĪSTENOŠANAS GAITAS NOVĒRTĒJUMS UN PILNVEIDOŠANAS PRIEKŠLIKUMI (HORIZONTS 2024.) 

Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības nodibinājuma mērķis ir: 

 

PĀRSTĀVĒT, AIZSARGĀT KOKMATERIĀLU PIRCĒJU UN PĀRDEVĒJU TIESĪBAS UN INTERESES;  

AR SAVU DARBĪBU VEICINĀT NEATKARĪGAS, VIENOTAS, KVALITATĪVAS UN PRECĪZAS  

MEŽSAIMNIECĪBAS UN KOKRŪPNIECĪBAS PRODUKCIJAS UZMĒRĪŠANAS, VĒRTĒŠANAS UN UZSKAITES SISTĒMAS PILNVEIDOŠANU,  

KĀ ARĪ TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU METROLOĢIJAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBU BALTIJĀ. 

 

 

LATVIJAS KOKMATERIĀLU PIRCĒJU BIEDRĪBA  

Kopā ir 27 biedri 

Biedrībā (2017.-2020.) ir uzņemti 8 jauni  biedri:  

SIA "Jauda-koks", SIA "LatIgMa", SIA "Stiga RM", SIA "CIETKOKS", SIA "DIANA", SIA "Smiltene Impex", SIA "ERTE Grupa", SIA "KRAUSS"  

19 pilntiesīgi biedri 

Izstājušies 0 biedri   

Ir notikusi Biedrības vadītāja maiņa – pašreiz J.Menniks 

 

LATVIJAS KOKMATERIĀLU PĀRDEVĒJU BIEDRĪBA  

Kopā ir 14 biedri 

Biedrībā (2017.-2020.) ir uzņemti 6 jauni  biedri:  

SIA "Rīgas meži", SIA "Sodra Mežs", MPKS "Mežsaimnieks", SIA "KRAUZERS", SIA "DIŽOZOLS", MPKS "Ūsiņš" 

Izstājies: MPKS "Ūsiņš"   

7 pilntiesīgi biedri 

Ir notikusi Biedrības vadītāja maiņa – pašreiz G.Rozentāls 
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Vienotā konsultatīvā padome 

Kokmateriālu pircēju un pārdevēju vienotā konsultatīvā padome solidāri pārstāv un aizsargā Latvijas kokmateriālu pircēju biedrības un Latvijas kokmateriālu 

pārdevēju biedrības biedru un asociēto biedru intereses, ar mērķi veicināt vienotas, caurskatāmas, kvalitatīvas un precīzas mežsaimniecības un 

Kokrūpniecības produkcijas uzmērīšanas, novērtēšanas un uzskaites sistēmas efektīvu pilnveidošanu. 

 

Attīstības  virsmērķi 

Attīstības virsmērķi ir atbilde apstākļiem, kas pazemina nozares komersantu konkurētspēju un arī apsteidzoša rīcība ticamu un būtisku risku mazināšanai, 

kas šo konkurētspēju ietekmēs nākotnē: 

- Samazināt kokmateriālu ražošanas, transportēšanas un noliktavas procesu izmaksas 

- Stiprināt  biznesa  procesus  nozarē, galvenokārt  kokmateriālu  noliktavu vadību, un palielināt procesu efektivitāti 

- Atbalstīt legāla biznesa konkurētspēju tirgū  

 

 

Veiksmes faktori 

Lai  veiksmīgi  īstenotu  kokmateriālu  pircēju  un  pārdevēju  sadarbību  šādas kokmateriālu uzskaites informācijas sistēmas izveidē un izmantošanā ir kritiski 

svarīgi piepildīt šādus faktorus: 

- atbalstīt un piedalīties pastāvīgā un kompetentā diskusijā par kokmateriālu tilpuma noteikšanas procedūru (nosacījumu) attīstību un,  ja  

nepieciešams, jaunu zināšanu ieguvē un nodošanā tirgus dalībniekiem; 

- veicināt  kokmateriālu  uzskaites - tai  skaitā  datu  un  mērīšanas iekārtu – standartizāciju un  standartu  prognozējamu  ieviešanu, ņemot  

vērā uzņēmumos jau veiktās un atbalstot plānotās investīcijas;  

- veicināt uzticama un efektīva,  kopīgi pārvaldīta kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma pieejamību un izmantošanu. 
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Pamatprincipi 

- kokmateriāli tiek uzmērīti vienreiz – to pārstrādes (piegādes) vietā un iegūtos rezultātus  izmantot  ir iespēja visiem  kokmateriālu plūsmas -

ražošanas  un darījumu ķēdes – tirgus dalībniekiem; 

- kokmateriālu tilpuma noteikšanas un kvalitātes novērtēšanas un rezultātu – atskaiti – kokmateriālu  pircējiem  un  pārdevējiem  atbildīgi  

nodrošina kompetents pakalpojuma sniedzējs, kurš arī pārvalda uzmērīšanas ierīces un datu plūsmas. Atskaites  ir  izmantojamas  

savstarpējos darījumos, nemērot kokmateriālus atkārtoti, tādējādi samazinot izmaksas šādas kopīgas sistēmas tirgus dalībniekiem; 

- kokmateriālu tilpuma noteikšanas un kvalitātes novērtēšanas izmaksas sedz kokmateriālu pircējs un pārdevējs. 

  

Biedrību kopīgie mērķi un virzieni 

MĒRĶI  

• Samazināt kokmateriālu ražošanas, transportēšanas un noliktavas procesu izmaksas 

• Stiprināt  biznesa  procesus  nozarē, galvenokārt  kokmateriālu  noliktavu vadību, un palielināt procesu efektivitāti  

• Atbalstīt legāla biznesa konkurētspēju tirgū 

VIRZIENI 

• Turpināt pilnveidot kopīgi  akceptētus  kokmateriālu tilpuma  noteikšanas un  kvalitātes novērtēšanas nosacījumus – precizitātes mērķus, standartus  

un procedūras 

• Turpināt pilnveidot nozares pamatdatu, klasifikatoru un kodu aprakstu un to pārvaldību 

• Piedalīties starptautiski papiNet datu standarta attīstībā  

• Attīstīt uzmērīšanas iekārtu standartu  

• Izmantojot reģionā un Latvijā pieejamās un attīstībā esošās informācijas sistēmas, turpināt projektus kokmateriālu plūsmas procesa soļu atbalstam  

ar mērķi efektīvāk vadīt kokmateriālu noliktavu visā plūsmas garumā 

• Proaktīvi piedāvāt valsts funkcijas izpildošām iestādēm automatizēti pieejamus - tikai to funkciju  izpildei nepieciešamos - kokmateriālu uzskaites 

datus,  tā dodot iespēju komersantiem mazināt resursu patēriņu komunikācijai ar valsts iestādēm 

• Balstoties uz šīs stratēģijas izpildes rezultātiem, aktualizēt šo Stratēģiju līdz 2024.gadam 
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JOMAS UZDEVUMI indikatori Līmenis 
 

Īstenot un aktualizēt kokmateriālu 
uzskaites stratēģiju, tai skaitā 
plānojot atbilstošas investīcijas 

Pārvaldītajās kapitālsabiedrībās (LKUUUV; VMF LATVIA, Koksnes plūsmas datu 
centrs) īstenot attīstības projektus, kas veicina  šo komersantu un 
pakalpojumu un visas nozares efektivitāti, automatizāciju un digitalizāciju, tai 
skaitā piesaistot publisku finansējumu. 

Attīstības 
ieguldījumu apjoms 
vidēji gadā, tūkst. € 

150 

Vienoties un izpildīt pamatprincipus kokmateriālu pircēju un pārdevēju kopīgi 
pārvaldītai kokmateriālu uzmērīšanai, novērtēšanai un uzskaitei –neizmantot 
mērījumus priekšrocību iegūšanai darījumos ar mērījumu un apmaksāt 
atbilstošu neatkarīgu pakalpojumu 
 

Biedri izmanto 
pakalpojumu 

100% 

Atbalstīt un veicināt VMF LATVIA pakalpojumu 
 

Uzņēmumu konkurētspējas 
palielināšanas nolūkā vadīt 
kopīgus izmaiņu procesus 
kokmateriālu plūsmas 
efektivitātes palielināšanai, 
apkopojot un analizējot ierosmes 
no meža īpašniekiem, 
pakalpojumu sniedzējiem un 
koksnes pārstrādes industrijas.  
 

Nostiprināt zināšanu un tehnoloģiju pārneses kanālus, kā arī nozarē uzkrātās 
pieredzes atbalsta platformu 

Zināšanas un 
tehnoloģijas 
atspoguļojas nozares 
standartos un 
informācijas 
sistēmās 
 

Pastāvīgi 

Formulēt nozares kopīgos indikatorus Biedrību kopīgās darbības visu trīs 
virmērķu īstenošanai: 
o Samazināt kokmateriālu ražošanas, transportēšanas un noliktavas 
procesu izmaksas 
o Stiprināt  biznesa  procesus  nozarē, galvenokārt  kokmateriālu  
noliktavu vadību, un palielināt procesu efektivitāti 
o Atbalstīt legāla biznesa konkurētspēju tirgū 
 

Ir formulēti vismaz 
trīs indikatori 

2023 
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Vadīt savu interešu formulēšanas 
un pārstāvniecības procesus 
sadarbībai ar valsti un citām 
nozarēm, īpaši jomās, kas saistītas 
ar vienotu datu, datu plūsmas un 
informācijas sistēmu izmatošanu.  
 

Palielināt dalībnieku pārstāvniecību Biedrībās, īpaši Latvijas kokmateriālu 
pārdevēju biedrībā 

Biedru skaita 
palielinājums vidēji 
gadā 
 

2 

Izvērtēt iespējas pilnveidot VKP reglamentu, papildinot ar dalībniekiem un 
atverot dalību arī darba grupās un komunikācijā. 
  

Aktualizēts VKP 
reglaments 

2022 

Vienoties par kokmateriālu 
uzmērīšanas un kvalitātes 
novērtēšanas nosacījumiem un 
izstrādāt atbilstošas kokmateriālu 
tilpuma uzmērīšanas un  kvalitātes 
novērtēšanas  - procedūras un 
standartus. 

 Ir aktualizēti valsts 
normatīvi 
 

pastāvīgi 

LVS STK 38  Izstrādāt uz reģistrēt Kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses 
pakalpojuma standartu 
 

Ir reģistrēts LVS 2022 

LVS STK 38  Izstrādāt uz reģistrēt kokmateriālu automatizētas uzmērīšanas 
iekārtu standartu 
 

Ir reģistrēts LVS 2022 

LVS STK 38  Izstrādāt uz reģistrēt apaļo kokmateriālu kvalitātes standartu 
 

Ir reģistrēts LVS 2021 

Kokmateriālu pircējiem/pārdevējiem kopīgi turpināt uzturēt un pilnveidot 
vienoties nozares pamatdatu, klasifikatoru un kodu aprakstu 
 

 pastāvīgi 

Kokmateriālu pārdevējiem un pircējiem kopīgi attīstīt un publicēt 
kokmateriālu tilpuma noteikšanas aprēķinos izmantojamo konstanšu un 
algoritmu kopumu 
 

 pastāvīgi 

Izveidot kokmateriālu uzmērīšanā un uzskaitē lietoto terminu definīciju 
vārdnīcu.  
 

Apkopot atsevišķā 
dokumentā 

2023 
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Ar mērķi padarīt kokmateriālu uzmērīšanu efektīvāku izvērtēt iniciatīvas jaunu 
– īpaši attēlu - tehnoloģiju ieviešanā kokmateriālu uzmērīšanas izmaksu 
samazināšanai, attīstot atbilstošus iekārtu un datu standartus 
 

Izstrādāts un 
reģistrēts standarts  

2022 

Piedalīties starptautiski papiNet  attīstībā 
 

Latvijai ir savs 
pārstāvis darba 
grupā 
 

pastāvīgi 

Sākt īstenot  pakalpojuma kopīgas 
pārvaldības pilnveidošanu 

Izveidot LATAK akreditētas organizācijas sertifikācijas un inspekcijas sistēmu 
kokmateriālu uzmērīšanā 

LKUUV ir LATAK 
akreditēta 
organizācija 
 

2022 

Sertificēt kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu VMF LATVIA 2022 
 

Sertificēt kokmateriālu uzmērīšanas iekārtas Visas, ko izmanto 
VMF LATVIA 
 

2023 
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VMF  LATVIA 

 

MĒRĶI: 

• Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu un tā ilgtspējīgu pieejamību pircēju un pārdevēju kopīgi definētā 

mērķu līmenī 

• Neatlaidīgi  palielināt  kokmateriālu  uzmērīšanas  un  uzskaites  pakalpojumu uzticamību,  palielinot  informācijas  aizsardzību,  un  uzturot  

augstas  lojalitātes prasības personālam 

• Izmantot  peļņu  no  kokmateriālu  uzmērīšanas  un  uzskaites  pakalpojumiem  to ilgtermiņa pieejamības stiprināšanai un investīcijām attīstībā 

• Palielināt kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu apjomu  

 

VIRZIENI: 

• Kļūt klientu vajadzībām draudzīgākam 

• Turpināt automatizēt un pilnveidot biznesa un vadības procesus VMF LATVIA sniegto pakalpojumu ietvarā, tai skaitā izvērtējot un piedāvājot 

iespējas samazināt partneru procesu izmaksas 

• Palielināt kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu apjomu 

• Ieviest inovatīvas, attēlu tehnoloģijas ar mērķi padarīt gan efektīvāku kontroles atbalsta funkciju kokmateriālu uzmērīšanas procesā, gan samazināt 

izmaksas uzmērīšanas pakalpojumam ar grupveida uzmērīšanas metodi. 
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TAKTISKIE UZDEVUMI (ar sarkanu saturiski jaunie pilnveidojumi): 

Mērķi Uzdevumi Indikators Līmenis 
 

Izmantot peļņu no 
kokmateriālu uzmērīšanas un 
uzskaites pakalpojumiem to 
ilgtermiņa pieejamības 
stiprināšanai un investīcijām 
attīstībā 

 Investīcijas attīstībā, vidēji gadā, 
tūkst € 

30 

 Peļņa ik gadus >0 
 

Samazināt personāla izmaksu īpatsvaru pakalpojumu pašizmaksā  % 65 
 

Samazināt kokmateriālu uzmērīšanas izmaksas klientiem, ieviešot 
inovatīvas automatizētas uzmērīšanas, t.sk attēlu tehnoloģijas 

šādu tehnoloģiju izmantošanas 
īpatsvars grupveida uzmērīšanā 
2024.gada sākumā 
 

80% 

Viena kubikmetra uzmērīšanas 
klientu izmaksu izmaiņas vidēji 
gadā   

<0 

Plānot un VMF LATVIA īstenot personāla atalgojuma pieaugumu 
ietverot ilgtermiņa ieguvumus, piemēram iemaksas pensiju fondos 

Atalgojuma pieaugums vidēji 
gadā, % 
 

+7% 

Turpināt automatizēt VMF LATVIA biznesa procesu datu apstrādi un 
plūsmas un vadības procesus plānošanā un kontrolē 
 

Kopīgi ar KpDC ir izstrādāts un 
īstenots plāns 

2021 

Kļūt klientu vajadzībām 
draudzīgākam. 

 

Veikt rūpīgu analīzi klientu atsauksmēm, to tendencēm un attiecīgu 
darbības plānošanu. 
 

Ir pilnveidota komunikācija ar 
klientiem 

2021 

Pilnveidot klientu apmierinātības mērījumus 
 

Ir formulēti efektīvi indikatori 2023 

Pilnveidot atbilstošu personāla motivācijas sistēmu  Motivācijas sistēma ir ieviesta  2022 
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Piedāvāt atbilstošus risinājumus, lai – balstoties uz analīzi par 
iemesliem, kādēļ pakalpojums no Biedrību biedru puses ne vienmēr tiek 
izmantots pilnībā – piegādātu pakalpojumu pilnībā 

Biedri pakalpojumu izmanto 
pilnībā 

2023 

Formulēt kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma 
pamatprincipiem atbilstošu pamata pakalpojumu. 
Papildus  - atbilstoši klientu vajadzībām un šai stratēģijai – izveidot arī 
papildpakalpojumus. 
 

Pakalpojumu apraksts ir 
izstrādāts un ieviests 

2022 

Sadarbībā ar kokmateriālu tirdzniecībā iesaistītajiem kokmateriālu 
uzmērīšanas pakalpojumu attīstīt tā, lai vienkāršotu gan apmaksu, gan 
kokmateriālu tirdzniecību – t.i. uzmērīšanu apmaksāt tikai  pircējiem, 
bet pusi no izmaksām iekļaut (atskaitīt) kokmateriālu cenā 
 

Ir pārveidota apmaksas sistēma 
 
 

Ne ātrāk kā 
2022.gadā 

Neatlaidīgi palielināt 
kokmateriālu uzmērīšanas un 
uzskaites pakalpojumu 
uzticamību, palielinot 
informācijas aizsardzību, un 
uzturot augstas lojalitātes 
prasības personālam 
 

PIlnveidot iekšējās procedūras un to izpildes kontroli. Datu drošības un informācijas 
aizsardzības incidentu skaits 
gadā 

0 

Ieguldījumi konfidencialitātes 
risku mazināšanai, % no gada 
plānotā apgrozījuma 

0,2 

Nodrošināt efektīvu un 
ilgtspējīgu kokmateriālu 
uzmērīšanas pakalpojumu un 
tā ilgtspējīgu pieejamību 
pircēju un pārdevēju kopīgi 
definētā mērķu līmenī 

Nodrošināt pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās valsts un biznesa 
akreditācijas un sertifikāciju Latvijas un Zviedrijas tirgos 
 

 pastāvīgi 

Palielināt kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu apjomu pakalpojuma apjoma izmaiņas 
pret koku ciršanas apjoma 
izmaiņām Latvijā, % 

>0 

Nodrošināt kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu publiskajos 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un atbilstoši VKP procedūrām un 
izmantotajiem LVS 

 pastāvīgi 
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BIEDRĪBU GALVENIE KOPĪGIE ATTĪSTĪBAS PROJEKTI 

 
Grupveida uzmērīšana: 
Iespējamais publiskais finansējums MNKC; atbalsta intensitāte 35%-55% 

 

• Tilpīguma koeficienta novērtēšanas automatizēšana  

• Ģeometrisko parametru uzmērīšanas automatizēšana 
 
 
Individuālās uzmērīšana AUI: 
Iespējamais publiskais finansējums MNKC; atbalsta intensitāte 35%-55% 

 

• Koku sugu atpazīšana  

• Apaļo kokmateriālu mizas novērtēšana   

• Apaļo kokmateriālu kvalitātes vērtēšana (sēnes, plaisas u.c. vainas) 
 
 

Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsta sistēmas pilnveidošana efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā: 
Iespējamais publiskais finansējums LAD; atbalsta intensitāte 90% 

 

• 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, t.sk precizitātes vadības standarta izstrāde;  

• Komunikācija nozarē un sabiedrības izglītošana. 
 

 

 


