
MĒRĶIS: procesu un informācijas aprites efektivitātes uzlabošana kokmateriālu 
tilpuma noteikšanā ar grupveida metodi. 
izmaksu samazināšana kokmateriālu piegāžu plūsmā

IEGUVUMI
- tiks samazinātas kokmateriālu uzmērīšanas izmaksas
- tiks samazināts kļūdu skaits dēļ informācijas manuālas pārneses
- tiks samazināta (novērsta?) cilvēka subjektīvo, atšķirīgo darbību ietekme;
- tiks uzlabota piegāžu ķēdes efektivitāte un kvalitāte;
- tiks stiprināta stratēģija īstenot saprotamu biznesu, nekonkurēt ar mērījumu   
- tiks attīstītas iespējas piedalīties e-biznesa procesos



200 saiņi

2018.

- LĒMUMS PAR 
KONTROLSAIŅU SKAITU

- LĒMUMS PAR FINANSĒŠANU:
- VMF LATVIA
- GRAANUL INVEST
- LVM

- KONTROLMĒRĪŠANAS 
METODIKA

- KONTROLMĒRĪJUMU IZPILDE



2018.gada rezultāti (apaļkoksne)

+/- 5,0 % 9,5 %



2018.gada rezultāti (beramkravas)



Rezultātu izvērsta analīze un tālākie soļi

ANALĪZE un SECINĀJUMI:
1. Pa saiņiem (1.-4.)
2. Pa datu elementiem (H x L x P [kokm.garums]) x K

A. Koeficients
A.1.  Vidējais caurmērs
A.2.  Koeficients kopā

B. Ģeometrija
B.1.  Sortimentu garums
B.2.  Ģeometrija kopā



Kā ieviest LoadMon tehnoloģiju VMF LATVIA pakalpojumā?

- Ziņojums VKP par projekta rezultātiem un plānotajiem soļiem
- VMF LATVIA pakalpojuma metodes akreditācija (LATAK)
- VMF LATVIA un Graanul Invest līgums:

- Frekvence (10,6x10,6+6,4x6,4=153) un kontroles krautņu izvietojums
- Dati un to plūsmas automatizēšana (VMF LATVIA/Datu centrs)
- Testēšanas pārskats 
- Skenera periodiskas pārbaudes – veids un biežums

- VMF LATVIA līgums ar LVM 
- «soli pa solim» princips: izvērtējums 1x ceturksnī?
- Beramo kokmateriālu tilpuma noteikšana 

- pakalpojuma kvalitātes indikatori
- mērķi?

SAPROTAMS UN 
STABILS PROCESS  
(PAKALPOJUMS) 

2020.



Rezultātu izvērsta analīze un tālākie soļi

ANALĪZE un SECINĀJUMI:
1. Pa saiņiem (1.-4.)
2. Pa datu elementiem (H x L x P [kokm.garums]) x K

A. Koeficients
A.1.  Vidējais caurmērs
A.2.  Koeficients kopā

B. Ģeometrija
B.1.  Sortimentu garums
B.2.  Ģeometrija kopā

AUTOMATIZĒTĀS UZMĒRĪŠANAS PRECIZITĀTES UZLABOŠANA



Uzraudzība un kontrolmērījumu organizēšana

• 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



Precizitātes mērķi apaļajiem kokmateriāliem

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

• Novirze +/- 5 %
• Standartnovirze 9.5 %



PRECIZITĀTE 
uz 2019.septembri

BRUTO TILPUMS
MALKA
NOVIRZE - 0,3 %
STANDARTNOVIRZE 11,5%

TEHNOLOĢISKĀ KOKSNE
NOVIRZE - 2,9 %
STANDARTNOVIRZE 3,4 %

VIENS PĀRDEVĒJS



LOADMON CIEDRS APSE

Kraujmēra 
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Kraujmēra 
un šķeldas 

TP

LOADMON CIEDRS DACE

Papinet xml
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MIKROSERVISS
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Invoices

LOADMON KLIENTS

PIRCĒJS
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PĀRDEVĒJS
 .xml
 .pdf?
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APSE

Nākotnē

Arī “Invoice”, jeb
“galvenes” 
informācijai jābūt
automatizētai !
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MĒRĶIS: procesu un informācijas aprites efektivitātes uzlabošana kokmateriālu 
tilpuma noteikšanā ar grupveida metodi. 
izmaksu samazināšana kokmateriālu piegāžu plūsmā

IEGUVUMI
- tiks samazinātas kokmateriālu uzmērīšanas izmaksas
- tiks samazināts kļūdu skaits dēļ informācijas manuālas pārneses
- tiks samazināta (novērsta?) cilvēka subjektīvo, atšķirīgo darbību ietekme;
- tiks uzlabota piegāžu ķēdes efektivitāte un kvalitāte;
- tiks stiprināta stratēģija īstenot saprotamu biznesu, nekonkurēt ar mērījumu   
- tiks attīstītas iespējas piedalīties e-biznesa procesos

5,3 REIZES



PALDIES PAR IEGŪTO PIEREDZI

KOPĀ MUMS IZDEVĀS




