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Prezentācijas saturs

1. Informācija par darbību:

1.1. grupveida uzmērīšana izmantojot foto apstrādes tehnoloģijas

1.2. grupveida uzmērīšana ar automatizētu uzmērīšanas iekārtu

1.3. Individuālā uzmērīšana (AUI) – VMF LATVIA precizitātes vadība

2. Informācija par iecerēm



1.1. grupveida uzmērīšana izmantojot 
foto apstrādes tehnoloģijas

Izstrāde: 2018. gada janvāris – 2019. gada oktobris

Investīcijas: 37163,- EUR

Mērķis:

Nodrošināt attālinātu grupveida uzmērīšanu un kvalitātes novērtēšanu,
izmantojot foto apstrādes tehnoloģiju.

Mērķa klienti:

Pircējiem, kas iepērk grupveidā uzmērāmos sortimentus un izmanto 
uzmērīšanas pakalpojumu pēc izsaukuma.



Pakalpojuma process un atbildība

VMF LATVIA Foto 
interneta lietotne

Testēšanas 
pārskats

PapiNET

VMF LATVIA

Pavadzīme

VMF LATVIA 
Foto aplikācija

Aplikācijas lietotājs 
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2.1 Kontrolsaiņi

2.2 Kontrolsaiņu
uzmērīšana



Metodes precizitāte pa sortimentiem

*Balstoties uz Vienotās konsultatīvās padomes definētajām ģenerālkopām:
+/- 5.0% sistemātiskā novirze (kopējais vai tehnoloģiskais tilpums)
9.5% standartnovirze
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Sortimentu grupa

Kontroles 
saiņu 
skaits

Sistemātiskā 
novirze

(+/- 5.0 %*)

Standartnovirze
(9.5 %*)

III šķiras zāģbaļķi, taras 
kluči

27 +0.6% 7.1%

Papīrmalka, tehnoloģiskā 
koksne

91 -3.1% 8.2%

Malka, tehnoloģiskā malka 16 -2.2% 10.7%

Finierkluči 13 +4.0% 6.0%

Kopā 147 -0.6% 8.3%



Metodes precizitāte pa sortimentiem

*Balstoties uz Vienotās konsultatīvās padomes definētajām ģenerālkopām:
+/- 7.0% sistemātiskā novirze (kopējais vai tehnoloģiskais tilpums)
9.5% standartnovirze
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Sortimentu grupa
Kontroles

saiņu
skaits

Sistemātiskā 
novirze

(+/- 7.0 %*)

Standartnovirze
(9.5 %*)

III šķiras zāģbaļķi, taras 
kluči

27 +2.7% 9.6%

Papīrmalka, tehnoloģiskā 
koksne

91 -1.6% 8.7%

Malka, tehnoloģiskā malka 16 -1.5% 11.6%

Finierkluči 13 +3.8% 11.0%

Kopā 147 +0.4% 9.4%



Ieguvumi

• Nav nepieciešama vieta koklaukumā, jo kokmateriālus uzmēra uz autotransporta

• Mazāks individuāli pārmērāmais kontrolsaiņu apjoms (saiņi nevis kravas)

• Saīsinās pakalpojuma sniegšanas laiks:

• Piegāde → Uzmērīšana = 1 darba diena

• Uzmērīšana → Testēšanas pārskats (automatizēta sagatavošana)

• Klientiem samazinās izmaksas 



Klienti un apjomi

Augusts – oktobris, 2019

Piegāžu veids Klienta veids
Klientu 
skaits

Testēšanas 
pārskatu 

skaits

Apjoms, 
m3

Regulārās
Zāģētavas 4 223 6683.22

Finierkluču koklaukumi 1 98 3316.84

Neregulārās Neregulārie 1 3 99.6

Kopā 6 324 10 099.66

2019. gada novembrī plānots uzsākt sadarbību ar vēl 9 klientiem.



Pakalpojuma cena

Līdz 31.12.2019. – saskaņā ar noslēgtiem līgumiem
No 01.01.2020. – 0,25 EUR/m3

Cena ietver:
• Apmācības
• Uzmērīšanu/kvalitātes vērtēšanu
• Testēšanas pārskatu sagatavošanu
• Kontroli – kontrolsaiņu uzmērīšanu/kvalitātes vērtēšanu
• Informācijas sistēmas un tās uzturēšana
• Atbalstu



Soļi sadarbības uzsākšanai

1) Līgums (Pircējs – VMF LATVIA) par grupveida uzmērīšanu ar foto 
apstrādes  tehnoloģiju 

2) Pircēja reģistrēšanās Koksnes plūsmas datu centrs (KpDC) noslēdzot 
līgumu un aplikācijas instalēšana (piekļuve KpDC)

3) Lietotāju (Pircēja) apmācības



1.2. grupveida uzmērīšana 
ar automatizētu uzmērīšanas iekārtu

• Ierīce veic automātisku kraujmēra uzmērīšanu (apaļie 
kokmateriāli un šķeldas), izmantojot lāzerskenēšanas
tehnoloģiju

• VMF LATVIA sagatavo testēšanas pārskatus, veic ierīces 
uzraudzību un kontroli



VMF LATVIA uzraudzība 
un kontrolmērījumu organizēšana –

apaļie kokmateriāli

• Uzraudzība:
• Informācijas par programmatūras versiju 

izmaiņām nosūtīšana uz loadmon@vmf.lv

• Regulārā pārbaude – 1x mēnesī (+/- 2 cm)

• Kalibrēšana – 1x gadā (10x +/- 1 cm)

• Kontrolmērījumi:
• Auto un saiņa izvēle pēc nejaušības

• Ārējo kokmateriālu marķēšana

• Saiņa individuāla uzmērīšana



Precizitāte apaļajiem kokmateriāliem
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Sortimentu grupa
Kontroles

saiņu
skaits

Sistemātiskā 
novirze

(+/- 5.0 %*)

Standartnovirze
(9.5 %*)

Papīrmalka, tehnoloģiskā 
koksne

26 -1.3% 6.2%

Malka, tehnoloģiskā malka 32 -3.2% 7.9%

Kopā 58 -2.4% 7.2%

* Procedūrā Nr. VKP4/2019 noteiktie precizitātes mērķi.
Kopējais vai tehnoloģiskais tilpums:

Novirze +/- 5 %
Standartnovirze 9.5 %



• Kontrolmērījumi:
• Augstuma atmērījumu 

veikšana

• Kravas kastes ģeometrijas 
pārmērīšana

VMF LATVIA uzraudzība 
un kontrolmērījumu organizēšana –

smalcinātā koksne 



Precizitāte smalcinātai koksnei 

*VMF LATVIA definētie mērķi:
+/- 5.0% sistemātiskā novirze (kopējais vai tehnoloģiskais tilpums)
7.5% standartnovirze
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Sortimentu grupa
Kontroles

kravu
skaits

Sistemātiskā 
novirze

(+/- 5.0 %*)

Standartnovirze
(7.5 %*)

Smalcinātā koksne 5 -1.9% 1.1%

Kopā 5 -1.9% 1.1%



• Smalcinātā koksne (2019, maijs-septembris) – 13 tūkst. ber.m3

• Apaļie kokmateriāli (2019, jūlijs-septembris) – 105 tūkst. m3

Uzmērītais apjoms



1.3. Individuālā uzmērīšana (AUI) –
VMF LATVIA precizitātes vadība



Ielasīt
kontrolsortimentu

datus sistēmā

Sagatavot atskaiti 
par pēdējiem 6 

mēnešiem

Novirze virs ± 3% 

Sagatavot novirzes novēršanas plānu            un

Vienojoties ar 
darba vietu 

apturēt
uzmērīšanu

Vai tā ir VMF 
LATVIA novirze

Vai tā ir 
metodiskā 

novirze

Līdz 2 darba 
dienām

Apmācības par 
mizas tipa un 

vairuma 
noteikšanu

• Raukums
• Mizas 

dubultbiezums

• Garums
• Caurmērs 

Novirze robežās ± 2-3% 

Precizitātes atskaite

Priede Egle

Tilpuma sistemātiskā novirze 2.6% 3.8%

Caurmērs 2.7% 3.4%

Garums 2.3% 2.7%

Mizas tips un vairums - -

Mizas dubult biezums - -

Raukums -0.8% 1.8%

Tilpuma sistemātiskās novirzes, ja izmantojam 
kontrolmērnieka uzmērītos lielumus



Novērst novirzi

Organizēt ārpus 
kārtas 

kalibrēšanu un 30 
kokmateriālu 

uzmērīšanu ar 1 
m soli

Apstrādāt datus 
un rezultātus

Novirze virs ± 3% Novirze zem ± 3% 

Atjaunot 
uzmērīšanu

Sagatavot novirzes 
novēršanas plāns

1 darba nedēļa

2 darba dienas

Ja novirze nav novērsta, 
informējam iesaistītās puses vai 

publicējam mājas lapā

Jauns precizitātes 
atskaites periods



2. Informācija par iecerēm (2020)

1. Nemainīt pakalpojumu cenas

2. Testēšanas pārskati KpDC:

✓ ātri (2 minūtēs)

✓ ērti ( PapiNET datu standarts *.xml ; *.PDF)

3. Samazināt cilvēku darbu grupveida uzmērīšanā:

➢ foto apstrādes tehnoloģijas

➢ kokmateriālu kraujmēra tilpuma noteikšana ar automatizētu uzmērīšanas iekārtu



Paldies par sadarbību !

Jānis Buļs
SIA VMF LATVIA
Valdes priekšsēdētājs
Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004
Mob. tālr. +371 29470949
buls@vmf.lv

mailto:buls@vmf.lv

