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1. MEŽA NOZARES RAKSTUROJUMS  

Saskaņā ar FAO "2013 Global Forest Products Facts and Figures" visās galvenajās 

koksnes produktu grupās ražošanas apjomi dotajā laika periodā pasaules tirgū kopumā 

palielinājušies. 2013.gadā kokrūpniecībā pirmskrīzes - 2007.gada - rādītāji pārsniegti 

visās produktu grupās, izņemot zāģmateriālus. Eiropā izaugsmes tempi palēninājās 

sākot ar 2012.gadu, jo sevišķi Eiropas rietumos un dienvidos, kur ražošanas apjomi un 

patēriņš dažās koksnes produktu grupās tieši otrādi - samazinājās. Granulu rūpniecībā 

visu laiku augstākā rādītāja sasniegšanu - 22 miljonus tonnu - 2013.gadā veicināja 

īstenotā klimata un enerģētikas politika Eiropā. Līdz ar ražošanas attīstību auguši arī 

tirdzniecības apjomi. Koksnes plātņu un zāģmateriālu ražošanas apjomi un patēriņš 

vairumā pasaules reģionu 2013.gadā palielinājās. Tā, piemēram, zāģmateriālu kopējie 

izlaides apjomi sasniedza 421 miljonu kubikmetru, kas ir par 4,6% vairāk nekā 

2012.gadā un par 22% vairāk nekā 2009.gadā. Rekordaugsts saražotais apjoms 

2013.gadā tika sasniegts koksnes plātņu rūpniecībā - 358 miljoni kubikmetru, kas ir par 

7,8% vairāk nekā 2012.gadā un par 35% vairāk nekā 2009.gadā. Šajā sektorā rādītāju 

kāpumu sekmējusi galvenokārt straujāka attīstība Āzijā un Klusā okeāna reģionā, 

Latīņamerikā un Karību reģionā. 

Galvenie pasaules koksnes produktu pieprasījuma ietekmējošie faktori ilgtermiņā: 

 demogrāfiskās izmaiņas (pasaules iedzīvotāju skaits pieaugs no 6,4 miljrd. 

2005.gadā līdz 7,5 miljrd. 2020.gadā un 8,2 miljrd. 2030.gadā); 

 ekonomikas izaugsme nākotnē (pasaules IKP pieaudzis no 16 trilj.dolāriem 

1970.gadā līdz 47 trilj.dolāriem 2005.gadā un prognozē, ka uz 2030.gadu 

veidos gandrīz 100 trilj.dolārus); 

 reģionālās pārmaiņas (attīstības valstis veidoja liekāko daļu no IKP laika periodā 

np 1970.g. līdz 2005.gadam, taču straujais jaunattīstības, īpaši Āzijas, valstu 

ekonomikas izaugsmes tempu kāpums ieviesīs būtiskas korekcijas līdz 

2030.gadam šā brīža līdzsvarā); 

 vides politika un regulējums (vairāk meži un to platības tiks izslēgtas (nebūs 

pieejamas) koksnes ražošanai); 

 enerģētikas politika (biomasas izmantošana, ieskaitot koksni, tiks arvien vairāk 

veicināta un atbalstīta). 

Galvenie kokrūpniecības tirgus veicinošie faktori pasaulē būs: 

 Mājokļa tirgus atveseļošanās ASV un Eiropas mājokļa tirgus izaugsme 

 Iedzīvotāju novecošana veicinās mājokļa pieprasījumu; 

 Pieaugošais pieprasījums Āzijas tirgos; 

 Strukturālās izmaiņas Tuvajos Austrumos; 

 Zaļā būvniecība sekmēs koksnes izmantošanu; 

 Pieaugošs pieprasījums pēc legālās izcelsmes un sertificētas koksnes 

 

http://www.fao.org/forestry/35445-0e287e9c252335f2936d3cdc5b6bbd5ff.pdf
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BALTIJAS VALSTU REĢIONA TIRGUS RAKSTUROJUMS 

Baltijas valstis ir izveidojušas ārvalstu partnerattiecības un stabilu noieta tirgu koksnes 

resursiem, bet sakarā ar ierobežoto pieprasījumu un pārstrādes jaudu pieejamību 

valstu iekšējā tirgū, meža produktu nozare reģionā attīstās lielā mērā pateicoties 

eksportam.  

Visās trīs Baltijas valstīs kokrūpniecībai ir nozīmīga lomā valstu kopējā ekonomikā un 

tās ir lielākās apstrādes rūpniecības, ģenerējot nozīmīgus ieņēmumus valstu budžetos, 

nodarbinot ievērojamu skaitu cilvēku un radot pakalpojumus saistīto nozaru 

uzņēmumiem.  

Meža nozares īpatsvars iekšzemes kopproduktā Latvijā 2014. gadā sasniedza 5,2 %, 

Igaunijā 2012. gadā 4,9 % (tikai kokapstrāde 2,2 %), Lietuvā 2014. gadā 4,9 % .  

Joprojām nozīmīgs apaļo kokmateriālu apjoms neapstrādātā veidā tiek eksportēts, un 

lai arī lielākā daļa no tiem ir zemākas kvalitātes apaļie kokmateriāli arī šeit saskatāms 

neizmantotais kokrūpniecības potenciāls. 2014. gadā Latvija eksportēja 3,8 milj. m3 

(2015.g. 2,9 milj. m3), Igaunija 2,8 milj. m3, Lietuva 1,7 milj. m3 apaļo kokmateriālu.  

Baltijas valstu meži ir lēni augoši, ziemeļu platuma grādu meži ar vidējo gada 
pieaugumu līdz 8m³ / ha / gadā. Šie augšanas apstākļi nodrošina labu krāsu, blīvumu 
un augstas kvalitātes koksni, kas ir salīdzinoši dārgāka tās pievilcīgā izskata un izturības 
dēļ. Valsts meža zemes ir ilgtspējīgi apsaimniekotas un rūpīgi uzturētas, tādēļ 
neraugoties uz lēnākiem pieauguma tempiem ir izveidojusies izcila koksnes krāja. 
Galvenās saimnieciskās koku ir skujkoki priede un egle, bet no lapkokiem bērzs, apse 
un melnalksnis  

Baltijas valstīs teritorijas reljefs pieļauj mehanizētu mežizstrādi un nepārtraukti 
attīstībā esošā autotransporta infrastruktūra padara efektīvu kokmateriālu 
pārvadāšanu. Baltijas valstīs valdošie klimatiskie apstākļi atļauj koksnes ieguvi un 
piegādes gandrīz visu gadu. Baļķi tiek piegādāti zāģētavām vai ostām ar kravas 
automašīnām vidēji no 100-150 km attālumu  un salīdzinoši nedaudz izmantojot 
dzelzceļu sistēmu. Baltijas valstīs ir standartizēti skujkoku sortimentu  izmēri un 
kvalitātes pakāpes, ieskaitot augstas kvalitātes. 

Baltijas valstīs ir modernas, labi attīstītas kokzāģētavas, bērza saplākšņa, granulu un 
koksnes plātņu ražotnes, kā arī efektīva mežizstrādes un transporta infrastruktūra. 
Apvienotā Karaliste ir lielākais zāģmateriālu eksporta partneris, bet arī citas Eiropas 
valstis, Ziemeļāfrika un Āzija ir Baltijas valstu nozīmīgs zāģmateriālu tirgus. 

Lai gan meža nozares Baltijā ir stabilas, tās ir pakļautas dažām problēmām, kas ietekmē 
arī tirgu. Būtiskākā no tām ir liels skaits mazu  privāto mežu īpašumu un neattīstīta 
kooperācija. Valdības vai valsts īpašumā esošās meža zemes ir būtisks un neatņemams 
posms meža produktu ražošanas ķēdē visā Baltijā. Valsts meži piegādā aptuveni pusi 
no tirgū ienākošajiem resursiem, izmantojot tiešās piegādes līgumus ar nozares 
uzņēmumiem pirmapstrādē un tirgotājiem. Lai gan ir daudz privāto meža īpašnieku, 
kas pārvalda savus īpašumus paši vai kooperējoties, arvien pieaug tā daļa, kas pieder 
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meža investoriem, kuri aktīvi meklē iespēju iegādāties jaunu zemi ar mežu, vai 
apmežošanai. Tas ir radījis situāciju, kurā jau aktīvi iezīmējas privāto īpašnieku 
pārvaldīta komerciāla kokmateriālu tirdzniecība.  

Raksturojums 

 

Latvija  Lietuva Igaunija Kopā 

Kopējais ciršanas apjoms, 
milj. m3 

 

12.8 7,6 10,0 30,4 

Eksports, milj. m3 

 

3,8  1,3 2.8 7,9 

Imports, milj. m3 1,3 0,3 0.2 1,8 

Valsts mežu komerciālais  
apsaimniekotājs 

Akciju sabiedrība 
“Latvijas valsts 
meži” 

Uredijas (42) Riigimetsa 
majandamise keskus 
(RMK) 

 

Valsts mežu īpatsvars, % 49 50 39  

Ciršanas apjoms valsts 
mežos, milj. m3 

5,6 3,8 3,4 12,8 

Meža nozares eksports, 
miljardi € 

2,04 0,87 1,15 4,06 

Eksports, €/m3(dom) 159 114 115 134 

Lai gan kopumā meža nozare ir stabila, tomēr aptuveni 15 procenti no koksnes ražas 
ir papīrmalka, produkts, kam ir ļoti ierobežotas iespējas patēriņam reģionā. Koksnes 
izejmateriāli, izņemot vērtīgus zāģbaļķus un finierklučus, reģionā tiek izmantoti 
sekojoši:  

 Divas Igaunijas celulozes ražotnes izmanto - Horizon Pulp & Paper papīrmalku 
un reizēm šķeldas, Estonian Cell apses papīrmalku 

 Plātņu ražotnes - KRONOSPAN Riga izmanto papīrmalku un malku,  
 Ikea Industry Lietuva malku un šķeldas,  
 Lielākā daļa atlikušo šķeldu nonāk reģionālajās granulu ražotnēs un enerģijas 

ražotnēs. Lielākais pircējs Graanul Invest pērk gan šķeldas, gan malku 
(industriālo koksni). 

 Malka un mežizstrādes atliekas tiek izmantotas siltuma un enerģijas iegūšanai  

Papīrmalkas pārpilnība ir radījusi tirgus izaicinājumus un iespējas Baltijā. Kā minēts 
iepriekš, eksporta tirgum, jo īpaši uz Zviedriju un Somiju, ir izšķiroša nozīme, lai reģionā 
attīstītos kokrūpniecība. Aptuveni 80-85 procenti no papīrmalkas tiek eksportēta uz 
Zviedriju un Somiju. Dominējošais papīrmalkas un celulozes šķeldu gala tirgus ir 
Zviedrija. Kaut arī papīrmalkas eksports uz Skandināviju, nereti ir kritisks, meža  nozare 
Baltijas valstīs pierāda, ka savstarpēji izdevīgas partnerattiecības ir efektīvs veids, lai 
uzturētu atvērtus tirgus, vienlaikus saglabājot mežsaimniecību ilgtspējīgu un nozares 
rentablas. Nozīmīgas investīcijas celulozes ražošanā Somijā (MetsäGroup Äänekoski) 
un Zviedrijā (Södra  Mörrum un Varo) stiprina šo partnerību nākotnē. Veselīgu 
konkurenci papīrmalkas tirgū ar Ziemeļvalstīm rada ne tikai Kronospan veiktās 
investīcijas Rīgā, bet arī investīcijas Vācijā Zellstoff Stendal. Koksnes resursu tirgu 
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Baltijas valstīs ietekmē arī atšķirības transporta loģistikā, Igaunijā dominē jūras 
transports, ko pastiprina arī tas, ka daļa saimniecisko mežu atrodas uz salām. Savukārt 
Lietuvā gan importā, gan eksportā būtisks ir dzelzceļš, tā piemēram pa dzelzceļu uz 
Poliju katru gadu izved ap 0,5 milj. m3 koksnes.  

Visi trīs valstis mežu apsaimniekotāji darījumos ar pieredzējušiem partneriem izmanto 
ilgtermiņa līgumus: Igaunijā 5 gadu līgumi ir 80%, Lietuvā 70%, Latvijā 70%, bet ar 
noteikumu, ka pircējam, tiem resursiem kam ir iespējams, pārstrādei jābūt Latvijā. 

Šāda valsts mežu apsaimniekotāju politika rada atšķirību arī koksnes resursu tirgū. Tā 
Lietuvā un Igaunijā vietējie kokapstrādes uzņēmumi arī ilgtermiņa darījumos konkurē 
ar eksportētājiem un šajās valstīs ir lielāks zāģbaļķu eksports. 

Augstais mežainums, salīdzinoši zemas ražošanas izmaksas, ostu pieejamība un 
īpašuma nodokļi rada diezgan labvēlīgus nosacījumus granulu ražošanai  Baltijas 
valstīs. Kā pašu patēriņš, iekšzemes koksnes granulu tirgus joprojām ir samērā neliels 
un to galvenokārt apkalpo vietēji – salīdzinoši mazie ražotāji. Viens no tā iemesliem ir 
tas, ka Baltijas pilsētās ir centralizētās apkures sistēmas un biomasa, ko izmanto 
siltuma ieguvei lielākoties lētas koksnes šķeldas. Šķeldas izmanto arī kombinētā 
siltuma un enerģijas (CHP) ražotnēs.  

Uz ASV, Kanādas un Krievijas fona ilgu laiku Igaunija, Latvija un Lietuva bija gandrīz 
neatpazīti spēlētāji koksnes granulu eksporta tirgū, Šobrīd Latvija ir kļuvusi par vadošo 
eksportētāju Eiropas Savienībā, bet Igaunija 2014. gadā bija ceturtā lielākā. Globāli, 
2014. gadā tika ražoti 27.1 miljoni tonnu granulu, apmēram puse vai 13 500 000 ražots 
ES. Kopējā ražošana Baltijas valstīs 2014. gadā sasniedza 2,65 miljonus tonnu, no kā 
lielākā daļa tika eksportēts. Graanul Invest šobrīd ir lielākais koksnes granulu ražotājs 
ES. Iegūt lielāko ražotāju 
statusu Eiropas Savienībā 
tam palīdzēja Latgran 
iegāde, kas bija lielākais 
granulu ražotājs Latvijā ar 
četrām ražotnēm, 
sasniedzot aptuveni 600 
tūkstošus tonnu granulu 
ražošanas apjomu. 
Graanul Invest tagad 
darbojas 11 granulu 
rūpnīcas četras Igaunijā, 
sešas Latvijā un viena 
Lietuvā. 2016. gadā 
uzņēmums plāno saražot 
2,15 miljonus tonnu 
koksnes granulu 
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MEŽA NOZARES LOMA LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBĀ 

NODARBINĀTĪBA 

 

Meža nozarē strādā aptuveni 5% Latvijā nodarbināto. 2013.gadā vidēji meža nozarē 
nodarbināti gandrīz 54 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. 2014.g. prognozes liecina, ka 
nozarē nodarbināto skaits pieaudzis par ~5%. 

 

Aptuveni puse no apjoma jeb 23 tūkstoši darbinieku nodarbināti koksnes, koka un 
korķa izstrādājumu ražošanā. Pēc tam visvairāk tika nodarbināti mežsaimniecības un 
kokmateriālu sagatavošanas jomā, t.i. aptuveni 25% jeb 10 tūkst. darbinieki. Savukārt 
mēbeļu ražošanas jomā nodarbināti nepilni 7 tūkstoši strādājošo. Sākoties 
ekonomiskajai krīzei, samazinājās nodarbināto skaits nozarē, tomēr pēdējos gados 
vērojama neliela augšup kāpjoša tendence. Tā kā nodarbināto skaits meža nozarē 
salīdzinot ar pirms krīzes līmeni ir samazinājies, bet nozares izaugsmes tempi ir bijuši 
diezgan augsti, tad darbaspēka produktivitāte ir paaugstinājusies gandrīz visās meža 
nozares apakšnozarēs.  

 
Darbaspēka produktivitāte ciešā mērā saistīta ar bruto darba samaksas apjomu. 
Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā vērojams mēneša vidējās bruto darba samaksas 
kāpums. Vislielākā mēneša vidējā bruto samaksa saglabājusies mežsaimniecības un 
mežizstrādes jomā, t.i. nedaudz virs 800 EUR (2014.gadā). Šo periodu laikā vērojams 
darba samaksas pieaugums 15% apmērā, bet attiecībā pret iepriekšējo gadu 6% 
apmērā. Otra lielākā bruto darbam samaksa ir papīra un to izstrādājumu ražošanā, t.i. 
800 EUR (uz 20014.gadu), tās kāpums pret 2010. un 2013.gadu attiecīgi ir 16% un 6%. 
Abās iepriekš minētājās ražošana nozarēs mēneša vidējā bruto darba samaksa ir 
augstāka nekā valstī vidēji kopumā. 
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PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA 

 

Meža nozares devums Latvijas iekšzemes rūpniecības kopproduktā vienmēr ir bijis 
nozīmīgs. Joprojām tā ir vienīgā nozare Latvijā, kas spēj uzrādīt pozitīvu tirdzniecību 
bilanci (saldo), kad saražoto produkciju eksportē vairāk nekā ieved (importē). Meža 
nozares īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā laika periodā no 2008.gada līdz 
2012.gadam svārstā robežā no 4-6%. Uz 2012.gadu meža nozares kopējās saražotās 
produkcijas ieguldījums iekšzemes kopproduktā mērāms gandrīz 700 milj.EUR 
apmērā. 

 
 

EKONOMIKA 

 

Meža nozare ir viena no lielākajām un nozīmīgākajām eksporta nozarēm valstī, tās 
konkurētspēja ir būtiski augusi, operatīvi spējot pielāgoties eksporta tirgus prasībām. 
Daudzās Eiropas, kā arī citās valstīs, pazīst Latvijas koksnes produktu ražotājus un, 
neskatoties uz ekonomiskām grūtībām globālajos tirgos, mūsu ražojumi ir pieprasīti.  
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Meža nozares eksports desmit gadu laikā ir dubultojies, sasniedzot 2 miljardu eiro 
ienākumus. 2014. gadā meža nozares eksporta ienākumi pārsnieguši 2 miljardu eiro 
robežu. Globālā inflācija un augstākas pievienotās vērtības preces ir galvenie meža 
nozares stūrakmeņi eksporta pieaugumam par 160 milj. eiro pērn salīdzinājumā ar 
2013. gadu. Zemkopības ministrijas Meža resursu departamenta apkopojums pēc 
Centrālās statistikas pārvaldes datiem liecina, ka pērn ir pieaudzis arī eksporta pārsvars 
pār importu. Proti, 2014. gadā tas sasniedzis rekordu - 1,33 mljrd. eiro, salīdzinājumam 
2013. gadā - 1,27 
mljrd. eiro, bet 2012. 
gadā 1,20 mljrd. eiro. 
Gandrīz vai visu 
koksnes izstrādājumu 
jomas ir spējušas 
palielināt eksporta 
ieņēmumus, kritums ir 
tikai dažu produktu 
segmentos. Meža 
nozares eksporta 
ienākumu 
pieaugumus par 8,6% 
pērn salīdzinājumā ar 
2013. gadu tiek 
vērtēts kā atzīstams 
rezultāts. 

 

Būtiskākie meža nozares noieta tirgi pēc ieņēmumiem ir Lielbritānija (337 milj. EUR jeb 
17%), Zviedrija (213 milj. EUR jeb 11%), Vācija (212 milj. EUR jeb 10%), Igaunija (164 
milj. EUR jeb 8%) un Lietuva (146 milj. EUR jeb 7%), sastādot vairāk nekā pusi no kopējā 
eksporta apjoma. Vislielākais eksporta pieaugums pret attiecīgo periodu pērn bija uz 
Zviedriju (+38%), Dāniju (+12%) un Lietuvu (+10%). Taču būtisks eksporta kritums bija 
novērojams uz Norvēģiju (-22%), kas šobrīd veido tikai 3% no kopējā meža nozares 
eksporta apjoma.  

 

2014. gadā 86,15% no eksportētās produkcijas vērtības veido koksnes un tās 
izstrādājumu tirdzniecība, 6% mēbeles no koka, 5,6% papīrs un kartons un to 
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izstrādājumi. Koksnes un tās izstrādājumu eksportā lielāko īpatsvaru veido 
zāģmateriāli (28%). Jāpiemin, ka lielā daļā gadījumu zāģmateriāli, kas tiek eksportēti 
no Latvijas, nav neapstrādāti dēļi, bet gan žāvēti, ēvelēti un apstrādāti būvniecības 
materiāli. Latvijā īpaši labi attīstīta skujkoku zāģētās produkcijas ražošana. Skujkoku 
zāģmateriāli galvenokārt tiek eksportēti uz Eiropas Savienības dalībvalstīm. 

 

 

Augsts cenu līmenis noieta tirgos un dārgāki produkti ir galvenie eksporta pieauguma 
stūrakmeņi. Proti, kopumā pērn zāģmateriālu eksports pieaudzis tikai par 9,6%, 
savukārt ienākumi pieauguši par 15,5%. Par to, ka tiek eksportēts arvien vairāk dziļākas 
pārstrādes koksnes izstrādājumu, liecina arī mēbeļu, profilēto zāģmateriālu un koka 
būvkonstrukciju eksporta ienākumu pieaugums. Savukārt par to, ka tiek investēts 
arvien dārgāku zāģētās produkcijas izstrādājumu ražošanā, liecina pērn Stora Enso 
Latvija izveidotais rūpnieciskais termokoksnes ražošanas iecirknis. Proti, ražotā 
termokoksne ir vidēji divas reizes dārgāka par parastajiem zāģmateriāliem, bet 
ēvelētas termokoksnes cena - pat aptuveni trīs reizes lielāka. Pērn turpinājās iepriekš 
aizsāktie pārmaiņu procesi dedzināmās koksnes eksportā. Sarucis malkas eksporta 
apjoms par 32%, mizas un šķeldas - par 18%, taču pieaudzis kokskaidu granulu eksports 
par 18%. Dati, kas rāda kritumu kokskaidu plātņu eksporta ienākumos. Tas ir vairāku 
faktoru rezultāts. Pirmkārt, pērn ir mainījušās ražošanas proporcijas starp kokskaidu 
un OSB plātnēm. Otrkārt, bija samērā vājš mēbeļu ražotāju pieprasījums pēc 
laminētām kokskaidu plātnēm, kas samazināja gan šī produkta ražošanas apjomu, gan 
cenu. Treškārt, ietekmēja Krievijas rubļa vājums, kas samazināja ienākumus eiro.  
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LATVIJAS MEŽA NOZARES BIZNESA UN ATBALSTA PROCESU RAKSTUROJUMS 

KOKMATERIĀLU PLŪSMAS BIZNESA MODEĻI 

 

Kokmateriālu plūsmu no meža līdz koksnes pārstrādes industrijai Latvijā veido dažādu 

komersantu saimnieciskā darbība. Plūsmas procesā galvenie risināmie jautājumi ir 

piedāvājuma un pieprasījuma veidošanās. Tā rezultātā veidojas arī koksnei pretējā – 

naudas plūsma. Abas šīs plūsmas ir kritiski svarīgas meža nozarei un tās uzņēmumiem, 

jo virzienā uz produktu tirgu koksne ir resurss produktu ražošanai. Šajā koksnes plūsmā 

nozīme ir gan tās daudzumam, gan kvalitātei. Savukārt nauda plūsma atbalsta 

izmaksas un investīcijas meža zemju, tā infrastruktūras un nepieciešamo pakalpojumu 

izmantošanai un attīstībai.  

Latvijā eksistē dažādi biznesa modeļi koksnes plūsmas īstenošanai. Straujajā tirgus 

attiecību attīstības laikā pirmajos 10…15 gados vairums no komersantiem meklēja 

savu nišu visos koksnes plūsmas galvenajos posmos – kā meža zemju īpašnieki, 

apsaimniekotāji, mežizstrādes un transporta pakalpojumu sniedzēji un koksnes 

pārstrādātāji. Specializācija sekoja tikai vēlāk un notiek joprojām. Tāpēc koksnes 

īpašnieku maiņa pat vairākas reizes no meža līdz industrijai ir izplatīta prakse.  

 

 

 

Vērtējot kokmateriālu plūsmu no meža līdz gala patērētājiem, koksnes īpašnieku 

maiņa pati par sevi kokmateriāliem vērtību nepievieno. 
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A. Viena īpašnieka preces maiņas modelis. 

Šajā modelī ir iesaistīts viens pārdevējs un viens pircējs ar vairākiem dažādu 

pakalpojuma sniedzējiem (zāģēšana, pievešana, transportēšana). 

VMF LATVIA preces uzmērīšanas pakalpojumu pamatā izmanto gan pārdevējs, gan 

pircējs, kā arī darījumā iesaistītie pakalpojuma sniedzēji, ja tā ir nolīgts. 

B. Vairāku īpašnieku preces maiņas modelis.  

Prece īpašnieku maina vairākas reizes līdz tiek piegādāta gala pircējam vai 

pārstrādātājam. 

Preces īpašnieks var būt gan kā pircējs, gan pārdevējs.  

 

Aptuveni 1/3 no privāto mežu koksnes plūsmas nonāk pie koksnes industrijas Latvijā 

tādā pat veidā, kā no Latvijas valsts meži apsaimniekotajiem valsts mežiem – pērkot 

tirgū pakalpojumus, vai veicot mežizstrādi un transportēšanu pašiem – bet 

kokmateriālu īpašnieku maina tikai vienreiz (modelis A).  Tas nozīmē aptuveni 30…35% 

kokmateriālu no meža īpašniekiem līdz industrijai tirgū nonāk B modeļa veidā – t.i. 

mainot, iespējams vairākkārt, koksnes īpašnieku. Lielākie kokmateriālu operatori, kas 

iegādājas koksni no citiem īpašniekiem, pirms tos nogādā kokmateriālu pārstrādei, ir 

PATA, Krauzers,  R Grupa, Stiga RM, Niedrāji MR, Ošukalns, StoraEnso, Latvijas Finieris 

uzņēmumi. 

Kokmateriālu pārstrādei ārpus Latvijas (gvk. papīra un enerģijas tirgum) Latvijā iepērk 

komersanti, kuriem tas ir pamatbizness un kas šīs stratēģijas izpratnē ir uzskatāmi gan 

par kokmateriālu pircējiem, gan pārdevējiem: BilerudKorsnas, Metsa, SCA, Sodra, 

Sveaskog, Domsjo, Rottneros, Laskana, ACA Timber. Vairums šo komersantu ir ārpus 

Latvijas esošās papīrrūpniecības uzņēmumu kokmateriālu sagādes stratēģiskām 

vajadzībām izveidoti.  

 

A 

B 
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Preces uzmērītais (apmaksātais) daudzums katrā pārdošanas posmā ir mainīgs. Tas 

atkarīgs no pušu izpratnes un vienošanās par kokmateriālu darījumu.  

Iesaistītās puses katrā posmā tērē laiku un līdzekļus vērtējot preces kvalitāti un 

daudzumu, kas rezultātā tikai to sadārdzina, turklāt šādos darījumos bieži vien vairākas 

reizes tiek iesaistīts kāds uzmērītājs, tai skaitā, iespējams, arī VMF LATVIA. 

Kokmateriālu uzmērīšana un uzskaite tiek izmantota galvenokārt šādām biznesa 

vajadzībām: 

- Finanšu uzskaitei darījumos ar kokmateriāliem 

- Uzskaitei norēķiniem par ražošanas pakalpojumiem 

- Prognozēm un analīzei ražošanas vadībai 

 

Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites dati nākotnē var kļūt arī par ieeju valsts 

funkciju izpildei, tai skaitā valsts politikas plānošanas procesam, neapgrūtinot katru 

atsevišķu komersantu. 
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INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU ATBALSTA RAKSTUROJUMS  

 

 

Analizējot IS atbalstu nozarē, ir jāņem vērā bizness un biznesa modelis, kurā darbojas 

uzņēmums. Tāpēc, zemāk ir mēģinājums sadalīt IS atbalstu pa piegādes ķēdes 

posmiem, atsevišķi, par katru posmu. Tajā pat laikā konkrēta uzņēmuma 

pamatdarbības un citu biznesu kombinācijas ir iespējamas visdažādākās. Tikai vienā 

biznesā darbojas mazākums meža nozares uzņēmumu – mežsaimniecībā LVMi un arī 

uzņēmumi koksnes pārstrādē. Vairums uzņēmumu ir iesaistīti vairākos biznesos – līdz 

ar to arī tiem ir nepieciešams IS atbalsts dažādos koksnes plūsmas ķēdes posmos – 

darījumi ar augošiem kokiem un kokmateriāliem, mežizstrāde, transports un loģistika.  

 

Meža īpašnieki. No IT atbalsta viedokļa meža īpašniekus Latvijā varētu dalīt pēc 

īpašuma lieluma. Ar to domājot, ka meža īpašnieki ar nosacīti maziem īpašumiem (līdz 

1 tūkstotim ha) neuztur nekādas savas informācijas sistēmas (IS). Un no IS izmanto, 

tikai Valsts meža dienesta (VMD) piedāvātos risinājumus, lai veiktu darbības savos 

īpašumos saskaņā ar normatīvo vidi. Taču VMD risinājums nenodrošina 

apsaimniekošanas plānošanu vai jebkuru darbību plānošanu mežā, tikai pieprasījumu 

un pārskatu iesniegšanu/saņemšanu. Tāpat VMD ir iespēja iegūt datus par saviem 

īpašumiem ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) formātā. Kas tad ļauj pārskatīt šos 

datus ĢIS IS bez speciālām izstrādēm vai konfigurācijām. Daži no lielākiem meža 

īpašniekiem Latvijā ir mēģinājuši vai izveidojuši sev datu bāzes ar minimālu manuālas 

plānošanas funkcionalitāti. Lielākais no viņiem, valsts mežu apsaimniekotājs - LVM ir 

izveidojies savu ĢIS platformu “GEO”, kas bāzēta uz esoša ĢIS produkta, bet ar 

nozīmīgām IS izstrādēm, nodrošinot dažādas funkcionalitātes, datu labošanas, 

nodošanas u.c. darbības. Paralēli tam, plānošanas nolūkiem, gan īstermiņā, gan 

ilgtermiņā, ir izstrādāta automātiska plānošanas funkcionalitāte, ņemot vērā 

visdažādākos definētos parametrus kas, arī ir būvēta uz esoša produkta bāzes. Šai 

situācijā, jāņem vērā, ka meža īpašnieku struktūra pēdējos gados ir nozīmīgi 

mainījusies un tendence saglabājas, samazinoties īpašnieku skaitam, bet pieaugot 

īpašumu lielumam. Tas, loģiski noved lielākos īpašniekus pie jautājuma, kas varētu no 

IS viedokļa palīdzēt optimāli apsaimniekot īpašumus. 

Mežizstrāde. Kompānijām kas nodarbojas ar mežizstrādi, ir ļoti dažāds IS atbalsts. 

Mazākajām, praktiski nav, ja neskaita nelielas grāmatvedības programmas, lai 

nodrošinātu uzņēmuma darbību. Tāpat visiem mūsdienu harvesteriem ir sava 

iebūvētā IS, lai nodrošinātu darba uzdevuma izveidi, tas ir - “pateiktu” mašīnai, kādi 

baļķu garumi, diametri un par kādām cenām jāgatavo, un nozāģētā kokmateriāla 

uzskaiti. Šo datu formātu definē StanForD standarts, kas ir meža mašīnu datu 

apmaiņas standarts.  Taču šis datu apmaiņas standarts ir tikai iespēja pēc tam šos 

datus apstrādāt, analizēt un izmantot plānošanā. Lielākais vairums no mežizstrādes 

kompānijām šādas iespējas neizmanto. Tie kas izmanto, lieto gatavos mežizstrādes 



PIELIKUMS KOKMATERIĀLU PĀRDEVĒJU UN PIRCĒJU KOPĪGI PĀRVALDĪTAS KOKMATERIĀLU UZSKAITES  
ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNĒM UN VMF LATVIA VIDĒJA TERMIŅA STRATĒĢIJAI, 2016 

15 
 

tehnikas ražotāju piedāvātos IS risinājumus – tādus kā, piemēram, Silvia vai 

TimberOfice. Kas ļauj pārskatīt katru individuālo produkcijas failu, vai nosimulēt koka 

sagarumošanu, lai labāk plānotu kā stumbru sagarināt, iegūstot vērtīgāko iznākumu. 

Bez augstākminētā, lielākās mežizstrādes kompānijas izmanto degvielas uzskaites 

sistēmas un sekošanas sistēmas, kas ļauj kontrolēt un uzlabot situāciju ar degvielas 

patēriņu un meža tehnikas pārvietošanos. Ar šo mežizstrādes kompāniju IS atbalsts arī 

aprobežojas. LVM, kā viens no lielākajiem mašinizētās mežizstrādes pakalpojumu 

pasūtītājs (~50% no mašinizētās mežizstrādes pakalpojuma Latvijā) ir izstrādājis 

vienotu sistēmu mežizstrādes plānošanai. Šobrīd notiek darbs pie automātiskas darba 

uzdevumu sagatavošanas harvestriem StanForD standartā, un saņemto produkcijas 

failu analīzi dažādos griezumos. Tāpat, jau šobrīd LVM sistēmās harvestera produkcijas 

faili (*.PRD), kalibrēšanas faili (*.KTR) un darba laika uzskaites faili (*.DRF) tiek 

automātiski importēti un no tiem attiecīgi ģenerēti pakalpojuma rēķini, kontrolētas 

harvesteru kalibrēšanas novirzes. 

Loģistika. Šai gadījumā ar loģistiku saprotot transporta loģistiku, kur risināmais 

jautājums ir koksnes plūsmas ķēde no augšgala krautuves, līdz pirmapstrādes vietai. 

Skatoties šādā griezumā, nozares sistēmas vairs nav pilnībā unikālas, līdzīgus 

jautājumus risina arī citas nozares kur notiek kādu produktu plūsma (piemēram, 

pārtikas, vai atkritumu izvešanas plūsmas). Nozares lielākajiem spēlētājiem ir loģistikas 

sistēmas, taču, izņemot vienu, tās ir sistēmas kas dod iespēju nosūtīt darba uzdevumu, 

maršrutu, klientu u.c. parametrus, bet nekādā veidā nerisina loģistikas jautājumus 

automatizēti. Tie ir cilvēka lēmumi katrā konkrētā gadījumā un pilnībā manuāli darba 

uzdevumi, bez sistēmas optimizācijas. Vienīgais risinājums kas risina loģistikas 

jautājumus sistēmas algoritmu līmenī ir ieviests LVM. Tas ir pielāgots koksnes 

pārvadājumu vajadzībām, bāzēts uz esoša produkta. Produkta izvēle, ierobežo visas 

nepieciešamās papildu izstrādes, kas liek domāt par potenciāli cita bāzes produkta 

izmantošanu. Jāsaprot arī, ka loģistikas sistēma nozarē ir ļoti atkarīga no visiem ieejas 

parametriem, kā piemēram autoceļu datubāzes, kas valsts līmenī joprojām nav 

izstrādāta. Ar visiem mainīgajiem ierobežojumiem smagsvara pārvadājumos un citiem 

parametriem. 

No transporta viedokļa – kokvedēju automašīnām, viss būtu gatavs, lai nodrošinātu 

transportēšanas uzdevumu saņemšanu un atskaitīšanos par izpildi. Tās absolūtā 

vairākumā gadījumu ir nodrošinātas ar datoriem un pieeju mobilo datu plūsmai.  

Koksnes pārstrāde. Kokrūpniecības uzņēmumi veidojuši IS atbalsta sistēmas 

individuāli. Tās ir tikušas ieviestas reizē ar automatizētajām līnijām, tur kur tādas 

eksistē. Koksnes uzmērīšanas līnijas tiek uzstādītas kopā ar sensoru IS, kas izvada 

parametrus par katra nogriežņa dimensijām. Tālāk, balstoties uz iegūtiem datiem, tiek 

izmantotas IS atbalsta sistēmas, kas paredzētas uzmērīto baļķu uzskaitei, šķirošanai un 

šo datu aprēķiniem, apstrādei un attēlošanai dažādos griezumos. Šīm vajadzībām tiek 

izmantotas arī pašmāju IS, kā piemēram “Sudrabegle”. Kas attiecīgi tiek konfigurēta 

pēc parametriem kādi nepieciešami zāģētavas specifiskām vajadzībām. Zāģēšanas 

līnijas, līdzīgi kā uzmērīšanas, tiek uzstādītas kopā ar atbalstošo IS zāģkopu veidošanai, 
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zāģbaļķa orientācijai un materiāla uzskaitei. Tas ir vai nu līnijas ražotāja vai viņa 

sadarbības partnera izstrādātas IS. Līdzīgi, Latvijas Finiera gadījumā, lobīšanas līnijas ir 

pilnībā automatizētas. Atskaites, grāmatvedības uzskaite un citas uzņēmuma funkcijas 

nodrošināšanai nepieciešamās IS arī ir katra individuālā uzņēmuma izvēlēti, tirgu 

pieejami produkti. 

 

 

 

 

 

Finanšu uzskaiti darījumiem ar kokmateriāliem Latvijā nosaka Likums  “Par koku un 

apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos” un tam pakārtotie Ministru kabineta 

noteikumi.  

Tā kā kokmateriālu uzmērītais vidējais apaļkoksnes  sortimentu apjoms būtiski (+/- 1%) 

neatšķiras, mērot kokmateriālos pie to pircēja un salīdzinot ar harvesteru 

uzmērījumiem, tad ražošanas pakalpojumu norēķiniem ir lietderīgi izmantot “tuvāko” 

uzmērījumu. Kokmateriālu transportēti līdz ar to visticamāk ir tik daudz, cik uzmērīts 

pie pircēja. Savukārt kokmateriālu saražošanas (nozāģēšanas) un pievešanas pie 

autoceļa  atšķirības galvenokārt veidojas no pievešanas ceļos ieklājamo kokmateriālu 

daudzuma un vienkārši cirsmā atstātās koksnes, piemēram sniega segas dēļ. 

 

Prognozēm ražošanas vadībai un izpildes analīzei visracionālāk ir izmantot iepriekšējās 

operācijas datus – vairāk vai mazāk precīzi uzmērītus, atkarībā tehniskām iespējām un 

samērojamām izmaksām datu ieguvei. 
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Neatkarīgi no kokmateriālu plūsmas modeļa kopīgas operācijas, kur tiek izmantoti 

līdzīgi biznesa procesi, līdzīgi (kopīgi) pakalpojumu sniedzēji, ražošanas tehnika un 

infrastruktūra, kā arī ir izmantojami līdzīgi dati, ir: 

- kokmateriālu   transportēšana 

- kokmateriālu pievešana pie autoceļa 

- kokmateriālu ražošana cirsmā 

 

Galvenie kokmateriālu plūsmas vadības izaicinājumi, kas ir risināmi ar informācijas 

tehnoloģiju atbalstu ir šādi: 

 kokmateriālu plūsmā iesaistīto komersantu kokmateriālu noliktavas efektīva 

vadība; 

 kokmateriālu transportēšanas attālumu un izmaksu efektīva vadība; 

 spēja gan plānveidīgi ražot, gan elastīgi mainīt šos plānus mežizstrādē, lai 

piegādātu koksnes pārstrādei nepieciešamo dimensiju un kvalitātes 

kokmateriālus 

 

Datu plūsmas 

Kokmateriālu uzmērīšanas un novērtēšanas atskaitei nepieciešamā datu plūsma no 

automatizētām uzmērīšanas līnijām koksnes pārstrādes ražotnēs uz VMF LATVIA 

nonāk no šo uzņēmumu  informācijas sistēmām, nevis tieši no uzmērīšanas līnijām. 

Zviedrijā un Norvēģijā ar mērķi nodrošināt drošu un ticamu datu izmantošanu atskaišu 

sagatavošanas aprēķinos, tiek izmantoti nepārveidoti dati tieši no kokmateriālu 

uzmērīšanas līnijām. 

 

Datu standarts papiNet 

Ar papiNet standartu uzņēmumiem vairs nebūs nepieciešams apspriest un vienoties 

par datu definīciju un formātu ar katru tirdzniecības partneri, kas ir neefektīvi, dārgi 

un sarežģīti: 

- vienkāršots process, kur sadarbojas vairāki piegādātāji un klienti, lietojot kopīgus 

biznesa risinājumus; 

- samazināts roku darbs, kā rezultātā mazāk datu ievades kļūdas un uzlabota piegādes 

ķēdes kopīga pārvaldība; 

- vairāk “reālā laika" informācijas apmaiņa un lielāka elektroniskās informācijas 

pieejamība; 

- Iespēja piedalīties e-biznesa darījumos, neatkarīgi no uzņēmuma lieluma vai 

tehniskās kompetences. 
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papiNet datu standarts apraksta saturu dokumentiem kas tiek izmantoti biznesa 

transakcijās nozarē. Ar nozari šai gadījumā saprotot visu koksnes piegādes ķēdi līdz 

pirmapstrādei un papīrrūpniecību līdz gala produktu pārdošanai. Diskusijā, dažādās 

stadijās, atrodas citu koksnes pēcapstrādes veidu dokumentu aprite. .No digitālo datu 

standartu, jeb formāta viedokļa – tas ir *.XML fails 

Paplašināmā iezīmēšanas valoda jeb XML (eXtensible Markup Language) ir W3C  

(World Wide Web Consortium)  rekomendācija speciālas nozīmes iezīmēšanas valodu 

veidošanai. Tā ir vienkāršota SGML (Standard Generalized Markup Language)  

apakškopa, spējīga aprakstīt visdažādākā veida datus. Tās galvenā nozīme ir 

strukturēta teksta un informācijas koplietošanas atvieglošana Internetā. Valodas, kas 

veidotas uz XML pamata, pašas tiek aprakstītas formālā veidā, kas ļauj programmām 

modificēt un pārbaudīt dokumentus nemaz nezinot pašu valodu, kurā tie rakstīti. 

KOKMATERIĀLU PLŪSMAS VADĪBAS IS ATTĪSTĪBA 

Kā galvenais izaicinājums kopīgas kokmateriālu uzskaites pamatnostādņu īstenošanai 

ir ieguvumi no kokmateriālu noliktavas vadības. Visā kokmateriālu plūsmas procesā 

no cirsmas līdz industrijai kokmateriālu ražošanai un piegādei tiek doti atbilstoši darba 

uzdevumi un vadīta to izpilde, kā arī kokmateriālu noliktava ir sadalīta pie dažādiem 

biznesa procesu (un nereti – kokmateriālu) īpašniekiem: 

 Cirsmā 

 Krautuvē pie ceļa 

 Krautuvē pie industrijas 

Potenciāls efektīvai noliktavas vadībai ir milzīgs: tuvinot atlikumus nullei ir iespējams 

samazināt ražošanas pašizmaksu līdz koksnes pārstrādes operāciju uzsākšanai 

industrijā līdz pat 10%. Kokmateriālu ražošanas un transportēšanas procesi ir būtiski 

ietekmēti ar riskiem un nenoteiktību, ko rada meteoroloģiskie apstākļi. Šie riski 
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ietekmē, ne tikai koksnes pieejamības, bet arī mežizstrādes un transporta resursu 

plānošanu. Svarīga ir spēja dot (un elastīgi mainīt) darba uzdevumus mežizstrādei – 

harvesteriem – atbilstoši industrijas pieprasījumam.  Galvenie izaicinājumi 

informācijas tehnoloģiju izmantošanā ir saistīti ar komersantu spēju vienoties par 

kopīgiem standartiem un procedūrām: 

• produktu (kokmateriālu) – specifikācijai: izmēriem un kvalitātei; 

• kokmateriālu uzmērīšanai un aprēķināšanai - apjoma uzmērīšanai, 

kvalitātes novērtēšanai un mērīšanas ierīcēm; 

• datiem. 

Šo pamatnostādņu īstenošanas iesākumā kopīgu informācijas tehnoloģijās bāzētu 

pakalpojumu attīstība ir plānota VMF LATVIA iekšienē, plānojot atbilstošus resursus 

investīcijām. 
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PAMATA FUNKCIONALITĀTE BIZNESA PROCESU ATBALSTAM 

Informācija no kokmateriālu (koksnes) 
plūsmas biznesa procesa soļa 

Informācijas ietekme uz tālāko kokmateriālu 
plūsmas biznesa procesu 

Iespējamie ieguvumi (potenciāls) atbalstīt lēmumu 
pieņemšanu un procesu automatizāciju ar informācijas 
tehnoloģijām  

Kokmateriālu piegādes līgums Pamats kokmateriālu plūsmas (līguma izpildes) 
organizēšanai konkrētam pircējam, tai skaitā 
ražošanas uzsākšanai (darba uzdevums 
harvesteram) 

Standartizēt preces un pakalpojumus, tai skaitā 
automatizēt kokmateriālu specifikācijas un to ievadi 
informācijas sistēmās. Ir iespējas samazināt papīru plūsmu. 

Augoša meža un kokmateriālu 
pirkšanas/ pārdošanas līgums 
(apjoms, specifikācija, termiņš) 

Dod sākotnēju prognozi pakalpojumu sniedzējiem 
un industrijai par koksnes īpašnieku maiņu biznesa 
modelī, kad nav zināms kokmateriālu gala pircējs  

Ļauj atstāt un izsekot «pēdas» par darījumiem un 
kokmateriālu, tai skaitā sertificētu, izcelsmi. Ierobežo 
iespējas negodīgai konkurencei. 

Kokmateriālu ražošanas un 
transportēšanas pakalpojumu līgums 

Pamats kokmateriālu ražošanas pakalpojumu 
(līgumu izpildes) organizēšanai 

Standartizēt pakalpojumus, analizēt un palielināt meža 
mašīnu darba efektivitāti 

Uzdevums mežizstrādei Dod prognozi par ražojamajiem sortimentiem 
atbilstoši prioritātēm 

Ātrāk, efektīvāk reaģēt uz industrijas pieprasījumu un 
racionālāk vadīt noliktavu visā kokmateriālu piegādes ķēdē 

Informācija no harvestera galvas Precīza atskaite par saražoto kokmateriālu apjomu 
un attiecīgi prognoze par noliktavu (normāli 1…2 
nedēļas) un darba uzdevums  forvarderam. Var 
kalpot par pamatu norēķinam par pakalpojumu.  

Analizēt no kokmateriālu uzmērīšanas iegūto informāciju 
un vajadzības gadījumā koriģēt ražošanas kvalitāti. 
Var kalpot arī par pamatu norēķinam par augošu mežu. 

Pircēju – kokmateriālu pārstrādes 
industrijas – pieprasījums (apjoms, 
specifikācija, termiņš) 

Atspoguļo gala tirgu pieprasījumu, kas kopā ar 
cenu ietekmē lēmumus kokmateriālu ražošanā un 
tirdzniecībā 

Padarot pieprasījumu redzamāku, ātrāk panākt vēlamo 
kokmateriālu ražotāju un pārdevēju reakciju uz industrijas 
noliktavas stāvokli un tirgus izmaiņām, tai skaitā piegāžu 
līgumu izpildi – atbilstoši mainot galvenokārt darba 
uzdevumus harvesteriem. 
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Informācija (vizuāls novērtējums) par 
pievestajiem kokmateriāliem pie ceļa 

Mainīga prognoze - pamats plānošanai par 
kokmateriālu aptuvenu vairumu – kur un cik 
pieejams transportēšanai. Var kalpot par pamatu 
norēķinam par pakalpojumu un kokmateriāliem pie 
ceļa. 

Prognoze industrijas noliktavas vadībai, ko var ietekmēt 
kokmateriālu pieejamība transportēšanai.  

Transportēšanas uzdevums 1…2 (3) dienu laikā kļūst par pavadzīmi un normāli 
– piegādātiem kokmateriāliem. Ticama prognoze. 

Uzlabot un prognozējami organizēt industrijas 
kokmateriālu noliktavas un kopīgas kokmateriālu 
uzmērīšanas procesus  - padarīt tos efektīvākus. 

Transportēšanas sākšana  Ļoti ticama prognoze - augstākais 2…3 stundu laikā 
piegādāti kokmateriāli. Transportēšanas laikā valsts 
iestādēm ir iespējams pildīt savas funkcijas 
attiecībā uz kravu un tās legalitāti. 

Samazināt kokmateriālu pieņemšanas laiku (rindas). 
Samazināt papīru plūsmu (pavadzīmes). 
Ļauj atstāt un izsekot «pēdas». 

Kokmateriālu apjoma uzmērīšana un 
kvalitātes novērtēšana (pie industrijas) 

Pamats norēķiniem (rēķina sagatavošanai) par 
piegādātiem kokmateriāliem un pakalpojumiem 
(galvenokārt transporta). 

Dot pamatu norēķiniem par pirktiem/pārdotiem 
kokmateriāliem  un/vai augošu mežu.  
Standartizējot uzmērīšanu – padarot drošākus rezultātus – 
ir iespējams radīt pamatu kokmateriālu maiņai ar mērķi 
mazināt transporta izmaksas.   
Samazināt papīru plūsmu.   
Uzlabot ražošanas (harvestera) procesu kvalitāti. 

Rēķinu (kokmateriāli,  pakalpojumi) 
sagatavošana, nosūtīšana un saņemšana 

Rēķini (un to apmaksas kontrole komersantu 
informācijas sistēmās) ir pamats svarīgai naudas 
plūsmai par precēm un pakalpojumiem. 

Samazināt papīru plūsmu. 
Automatizēt procesu un novērst cilvēciskas kļūdas. 
Ļauj atstāt un izsekot «pēdas». 
Izvairīties no atkārtotām darbībām ar rēķinu informāciju – 
piemēram automatizēti nododot informāciju valsts 
iestādēm. 
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Veicot analīzi par informācijas – sadalītas no astoņiem biznesa procesa soļiem - 

ietekmi uz tālāko kokmateriālu plūsmas biznesa procesu un iespējamiem ieguvumiem 

(potenciālu) atbalstīt 

lēmumu pieņemšanu un 

procesu automatizāciju 

ar informācijas 

tehnoloģijām ir secināts, 

ka visdaudzsološākā 

informācija, ko 

komersanti, vienojoties 

par kopīga informācijas 

pakalpojuma 

nepieciešamību, 

visticamāk pieprasīs ir: 

 piegāžu līgumi un industrijas operatīvais pieprasījums  

 informācija no piegādāto kokmateriālu uzmērīšanas, arī no harvestera galvas 

 informācija par darba uzdevumu mežizstrādei un transportēšanai 

 

Tādā veidā sagaidāmie ieguvumi būs labāka noliktavu apjomu vadība laikā un 

elastīgāka ražošanas uzdevumu došana atbilstoši pieprasījumam. Attīstot kopīgus 

standartus, tai skaitā vienīgo reģionā esošo datu standarta alternatīvu - papiNet, 

komersanti minēto informāciju varēs efektīvi iegūt un izmantot apstrādei savās 

informācijas sistēmās, vai  -  atsevišķu biznesa procesu automatizācijai - pakalpojumu 

saņemt no nozarē pieejama IS pakalpojuma sniedzēja: šīs stratēģijas izpildes ietvarā – 

VMF LATVIA. 

IETEKME 

POTENCIĀLS 

koksnes 

īpašnieku 

maiņa 
pakalpojumu 

līgumi  

transportēšana 
uzmērīšana 

harvesters 

krautuve 

pie ceļa 
piegāžu 

līgumi 

industrijas 

pieprasījums 
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REĢIONĀ IZMANTOTĀS KOKMATERIĀLU PLŪSMAS VADĪBAS IS 

Tā kā iesākumā šo pamatnostādņu īstenošanas galvenais fokuss ir uz nozares 

strukturēšanos ar kopīgu standartu un procedūru izstrādi un reģionāla mēroga 

attīstību kokmateriālu uzskaitē, tad alternatīva izstrādāt savas – pilnīgi jaunas 

informācijas sistēmas (ar pašu spēkiem vai ārpakalpojumu) - pagaidām netiek 

izskatīta. Tajā pat laikā kokmateriālu uzskaites pamatnostādņu un VMF LATVIA 

stratēģijas nākošās aktualizācijas viens no uzdevumiem būs sagatavot un pieņemt šāda 

rakstura investīciju lēmumu. 

 

Ar šīm pamatnostādnēm tiek formulēta “sagatavošanās” stratēģija minētajai 

attīstībai. Tādēļ sagatavošanās periodā, lai veicinātu kopīgu savstarpēju uzticību, 

mazinātu riskus un iegūtu kompetenci ir arī lietderīgi brīvprātīgi uzsākt īstenot 

praktiskus kopīgus sadarbības pilotprojektus kopīgas informācijas pakalpojumu 

izveidē un izmantošanā, pagaidām VMF LATVIA ietvarā, pamatā izmantojot reģionā 

esošus IS produktus un to funkcionalitāti. Tādu pakalpojumu attīstīšana – pārnese vai 

pielāgošana klientu kopīgi formulētu vajadzību apmierināšanai ir stratēģisks VMF 

LATVIA uzdevums tuvākajos 3…5 gados.   

 

Funkcionalitāte 
(bez ģeogrāfiskā loģistikas atbalsta 
koksnes transportēšanas uzdevumam) 

VIOL1 
 
 

SDC 

VSYS 
Virkes 
Handel 

SkogData 

WoodForce 
LogForce 
Trimble: 

FifthElement 

ELVIS  
(ELVIS 22) 
Igaunijas 

KF 

Wood 
Accept 

Austrijas 
KF 

SPP 
PĶVR3 

 
LVM 

Kokmateriālu piegādes līgums4 X X X  X X 

Augoša meža un kokmateriālu 
pirkšanas/ pārdošanas līgums 
(apjoms, specifikācija, termiņš) 

X X     

Kokmateriālu ražošanas un 
transportēšanas pakalpojumu līgums 

X X X   X 

Informācija no harvestera galvas X X X   X 

Pircēju – kokmateriālu pārstrādes 
industrijas – pieprasījums (apjoms, 
specifikācija, termiņš) 

X X X  X  

Informācija (vizuāls novērtējums) par 
pievestajiem kokmateriāliem pie ceļa 

X X X   X 

Transportēšanas sākšana  X X X X X X 

Kokmateriālu apjoma uzmērīšana un 
kvalitātes novērtēšana (pie industrijas) 

X X    X 

Rēķinu (kokmateriāli,  pakalpojumi) 
sagatavošana, nosūtīšana un saņemšana 

X X     

                                                                 
1 VIOL sistēmā tiek ievadīti daļa VMF LATVIA uzmērīšanas dati Zviedrijas pircējiem  
2 Pašreiz notiek intensīvs darbs ar jaunās funkcionalitātes definēšanu  
3 Investīcijas sistēmas izstrādē plānots īstenot līdz 2018.gadam 
4 Komersanti VIOL un VSYS (ne citiem tirgus dalībniekiem!) uztic arī cenas, kas dod iespēju 

automatizēt rēķinu sagatavošanu. 
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Ir analizētas ģeogrāfiski tuvākais pieejamais informācijas tehnoloģiju atbalsts no 

pieejamās funkcionalitātes viedokļa. Pamatā šādas informācijas sistēmas un to 

attīstība ir vienas valsts kokmateriālu plūsmas kopīgam visu vai daļas komersantu 

atbalstam. Jāuzsver, ka dažādu standartu, tirgu un normatīvās vides atšķirību dēļ 

neviena no ārpus Latvijas esošām informācijas sistēmām nav piemērota nekritiskai 

izmantošanai bez piemērošanas Latvijas apstākļiem. Risks jebkuras lielas esošas 

sistēmas pielāgošanai citiem tirgus un normatīvās vides apstākļiem var radīt pat 

lielākas izmaksas, kā jaunas informācijas sistēmas izstrāde. Tas arī ir viens no 

iespējamiem būtiskākajiem iemesliem, kāpēc valstis ar līdzīgiem biznesa modeļiem, 

tomēr būvē katra savu sistēmu. Tāpēc arī dažādu informācijas sistēmu spēju 

komunicēt risina ar papiNet standarta ieviešanu un attīstību - tas ļauj apmainīties ar 

datiem starp dažādām sistēmām, līdzīgi kā, ja tā būtu viena sistēma. 
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SADARBĪBA MEŽA NOZARES IETVAROS 

Meža nozarē, lai efektīvi īstenotu konkurenci tirgū, ir jomas, kurās uzņēmumi 

sadarbojas. Sadarbības intensitāte ir dažāda un atrodas attīstībā. Forma, kādā 

uzņēmumi sadarbību īsteno ir galvenokārt biedrības (nodibinājumi) un, atsevišķos 

gadījumos, to dibināti komersanti. 

Jomas, kurās meža nozares uzņēmumi arī nākotnē plāno sadarbību ir: 

A KOPĪGI ORGANIZĒTA BIZNESA VIDES ATTĪSTĪBA (izmaksas) 

- Lobēšana 

- Produktu virzīšana 

- Sabiedrības izglītošana un domas veidošana 

- Biznesa vides (procesu, caurskatāmības, prognozējamības) sakārtošana 

- Standartu (valsts, nozares, klasteru, grupu, organizāciju u.c.) attīstība 

o Profesiju 

o Pakalpojumu 

o Preču 

o Procesu 

o Datu 

 

B KOPĪGI ORGANIZĒTA PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA (bizness) 

- Produktu testēšana 

- Ekspertīzes  

- Tirgus informācija 

- Tālākizglītība 

- Izpēte 

- Kokmateriālu uzmērīšana  

- Uz kokmateriālu uzskaiti balstīti IS pakalpojumi (ieceres) 

 

Pašreiz meža nozares komersantu un to grupu kopīgās intereses galvenokārt šādas 

biedrības (nodibinājumi), un to dibināti komersanti: 

 

- Latvijas kokrūpniecības federācija 

o Latvijas mēbeles 

o Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija 

o Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija   

o Latvijas Koks   

o Latvijas mežizstrādātāju savienība   

o Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju Asociācija   

o Latvijas Biomasas asociācija "LATbio" 
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- Meža īpašnieku biedrība 

- Zaļās Mājas 

- Latvijas kokmateriālu pircēju biedrība 

- Latvijas kokmateriālu pārdevēju biedrība 

 

- SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts 

- SIA Latvijas kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas vadība 

- SIA MNKC  

- SIA Meža nozares kompetences centrs  

- SIA VMF LATVIA 

MNKC un Meža nozares kompetences centrs ir nozares dibināti komersanti konkrētam 

terminētam darbības mērķim un pirmais no tiem savu misiju ir izpildījis. 
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Biznesa īstenošanai finansējums ir ieņēmumi no pakalpojumu/produktu pārdošanas.   

Pastāvīgo meža nozares dibināto komersantu  stratēģiskais virsmērķis ir kopīgi 

definēto pakalpojumu pieejamība tirgū noteiktā kvalitātes līmenī un efektīvā veidā. 

Līdz ar to šo komersantu  - Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības 

institūts; Latvijas kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas vadība; VMF LATVIA -  peļņa 

ir tikai viens no pakārtotiem uzdevumiem organizācijas kā komersanta ilgtermiņa 

eksistencei, tai skaitā nepieciešamo uzkrājumu un investīciju nodrošināšanai. Vai 

citiem vārdiem sakot – ņemot vērā pašu finansējumu kvalitatīvu un ilgtspējīgu 

pakalpojumu sniegšanai un nepieciešamo uzkrājumu un investīciju nodrošināšanai 

īpašnieku peļņas mērķis ir tuvu nullei. 

 

Savukārt kopīgi īstenota sadarbība, kas netiek organizēta kā bizness, ir finansējama 

galvenokārt no 3 avotiem: 

- Ietverot pārdoto preču/pakalpojumu pašizmaksā un cenā 

- Saņemot tiešu finansējumu projektiem no komersantiem (un biedrībām) 

- Pretendējot un saņemot publisku finansējumu atbilstoši nozaru asociācijām 

definētām prioritātēm 

Sadarbības apjoms un kvalitāte ir nosakāmi kā mērķi un uzdevumi šo komersantu 

stratēģijās, bet atdeve šādām izmaksām ir vērtējama galvenokārt ar visas nozares 

indikatoriem: 

- Biznesa ekonomiskais sniegums 

- Efektivitāte (resursi/rezultāts)  

- Procesu novērtējums 
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2. ĀRĒJĀS VIDES ASPEKTU ANALĪZE 

 

POLITISKIE aspekti 

Pamatā vienota un brīvas pārvietošanās darbaspēka un kapitāla tirgus apstākļos 

politiskie aspekti kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites pakalpojuma analīzes 

izpratnē ir līdzīgi Eiropas Savienībā un īpaši Baltijas valstu reģionā.  

Šīs stratēģijas kontekstā ir analizēti šādi apstākļi: 

Darba likumdošana. Tā kā visas trīs Baltijas valstis savos nacionālajos normatīvajos 

aktos iestrādā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/88/EK, t.s., Darba laika 

direktīvu, tad regulējums attiecībā uz darba laiku visām ir līdzīgs. 

Atsevišķas kategorijas atšķiras, tomēr tās ir pietiekami nebūtiskas, kā piemēram, 

pārbaudes laika ilgums atšķiras, piemaksas apmērs par virsstundu darbu, darbu naktī 

u.tml., tomēr Igaunijā un Lietuvā salīdzinot ar Latviju, nosacījumi vairumā gadījumu ir 

labvēlīgāki darba devējam. 

Normālais darba laiks Baltijas valstīs vienāds – 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā; 

Nakts periods Baltijas valstīs vienāds – laika periods no 22 -6. Nakts darbs Latvijā (lai 

būtu jāizmaksā piemaksa) – ja darbinieks nostrādās vairāk kā 2 stundas, tomēr Igaunijā 

un Lietuvā vismaz 3 stundas; 

Virsstundas, atpūtas laiks un ceļš uz darbu tiek definēts vienādi. Pie virsstundām 

atšķiras piemaksas apmērs, nakts un citu stundu īpašā apmaksa, ceļa līdz darbam 

apmaksa 

Nodokļi. Latvijas Darba devēju konfederācija  ir veikusi savus aprēķinus un 

salīdzinājumus par viena darbinieka izmaksām visās Baltijas valstīs 2015.gadā. LDDK 

aprēķinos ir salīdzinātas kopējās darba devēja izmaksas, izmantojot līdzvērtīgus 

nosacījumus ar vienādu neto algu 600 eiro mēnesī (aptuvenā vidējā alga Latvijā 

2015.gadā) par darbinieku, kuram nav apgādājamo. Latvijā šāds darbinieks darba 

devējam izmaksā 1045,45 eiro mēnesī, savukārt Lietuvā -1025,77 eiro, bet Igaunijā - 

tikai 987,53 eiro. Šie aprēķini uzskatāmi pierāda, ka darba nodokļi un tiem pielīdzinātie 

obligātie maksājumi Latvijā ir augstākie starp Baltijas valstīm. 

Lielākā Latvijas darba devēja izmaksu starpība pret kaimiņvalstīm veidojas galvenokārt 

uz atšķirīgu nodokļu likmju rēķina. Latvijā ir augstākā iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

likme - 23% (bija plānots likmi pakāpeniski samazināt līdz 20%, bet 2016.gadā likmes 

samazinājums netika veikts), kamēr Igaunijā tā ir tikai 20%, savukārt Lietuvā - 15%. Arī 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi (VSAOI) Latvijā kopumā izmaksā 

dārgāk nekā kaimiņvalstīs. Latvijā VSAOI likme ir 34,09 % (t.sk. darba devēja pusē - 

23,59%, darba ņēmēja pusē - 10,5%), savukārt sociālais nodoklis Igaunijā ir 33%, 

Lietuvā - 30,98%. 
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Pasaules Banka 2016.gada laikā pārskatīs Latvijas pašreizējo nodokļu sistēmu no 

efektivitātes, konkurētspējas, ieņēmumu mobilizēšanas un taisnīguma viedokļa. 

Pasaules Bankas secinājumus un ieteikumus paredzēts izmantot, gan sagatavojot 

Latvijas nodokļu politikas pamatnostādnes 2017. līdz 2020.gadam, gan izstrādājot 

2017.gada valsts budžetu. Viens no Pasaules Bankas ieteikumiem ir progresivitātes 

ieviešana darbaspēka nodokļos, lai tie, kas saņem lielāku atalgojumu, arī maksātu 

vairāk nodokļos. Pasaules Banka šajā gadījumā piedāvā IIN likmi no 19% līdz 29%, kur 

zemākais slieksnis būtu 360 eiro, bet augstākais - 1300 eiro. Esošā valdība ir 

apņēmusies īstenot nodokļu sloga pārnešanu no darbaspēka uz ienākumu no kapitāla 

un kapitāla pieauguma, uz patēriņu, uz nekustamo īpašumu un uz dabas resursu 

izmantošanu. 

Darba drošības prasības. Uzņēmumiem, kuri strādā meža nozarē, ir jāievieš un 

jāsakārto darba aizsardzības sistēma atbilstoši likumdošanas prasībām un valsts 

kontrolējošo institūciju prasībām. Atbilstoši tiem ir jāveic darba vides risku 

novērtējumi, jāizstrādā darba aizsardzības instrukcijas un darba aizsardzības 

pasākumu plāni.  

Uzņēmumiem ir nepārtraukti jāpilnveido sava darbība, respektējot veselības 

aizsardzības, darba drošības un vides aizsardzības prasības. 

Birokrātiskās prasības. Visās Baltijas valstīs kontrolējošās institūcijām ir tiesības 

pieprasīt informāciju, kas nepieciešama šo institūciju pārbaužu/ izmeklēšanas 

veikšanai. 

Korupcija.  VMF LATVIA uz darba līgumu pamata nodarbina 134 fiziskas personas. 

VMF LATVIA darbojas jomā, kur ik dienu darbiniekiem jāsaskaras un jāapstrādā VMF 

LATVIA konfidenciāla informācija. Lai arī VMF LATVIA ir izstrādājis instrukcijas, 

vadlīnijas un definējis, cik VMF LATVIA un kopējās mežsaimniecības attīstībai Latvijā, 

svarīgi ir šo konfidenciālo informāciju glabāt ar vislielāko rūpību, tomēr nav 

iespējams pilnībā izskaust atsevišķu darbinieku prettiesisku rīcību. Darbības šādu 

risku mazināšanai, iespējams, ir procesu attīstīšana ar iespējami mazu cilvēciskā 

faktora ietekmi – procesu automatizācija, saprātīga rotācija, kontroļu pēkšņums. 

EKONOMISKIE aspekti 

Darbaspēka pieejamība un izmaksas. Darbaspēka izmaksas atkarīgas no: 

- nodokļu politikas valstī; 

- augsta līmeņa darbaspēka noturēšana un motivēšana uzņēmumā.  

Atbilstošas kvalifikācijas darbaspēka pieejamība reģionos lielā mērā atkarīga no kopējā 

iedzīvotāju skaita darbspējīgā vecumā. Kopējais nodarbināto skaits Latvijā samazinās, 

turklāt, tendences liecina, ka 20 - 64 gadus veco iedzīvotāju kopā potenciālais 

nodarbināto skaits samazinās straujāk kā visā iedzīvotāju kopumā (Avots: CSP (2009 – 

2014), modeļa aprēķini). Savukārt kopējā potenciālo nodarbināto skaita 



PROJEKTS 08.12.2016. 
Kokmateriālu uzskaites attīstības pamatnostādnes un VMF LATVIA stratēģija vidējam termiņam 

 

30 
 
 

samazināšanās nozīmē arī atbilstošas kvalifikācijas darbaspēka skaita samazināšanās 

un trūkumu reģionos. 

Saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17025 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju 

kompetences vispārīgās prasības” prasībām attiecībā uz personālu, uzņēmumam ir 

jānodrošina darbinieku kompetence un jāformulē mērķi uz uzņēmuma personāla 

izglītību, apmācību un prasmēm. 

Līdz ar to, uzņēmumā ir izstrādātas procedūras, kuras piemēro jaunpieņemto 

darbinieku apmācībā un esošo darbinieku kvalifikācijas celšanā. Tomēr kvalifikācijas 

celšana pamātā VMF LATVIA darbībā nozīmē speciālista, nevis vadītāja kompetences, 

kas savukārt no kopējā nozares attīstības viedokļa nedod VMF LATVIA darbiniekiem 

būtiskas priekšrocības savas karjeras veidošanai nozares ietvaros.  

Minētās procedūras nosaka veidu un kārtību, kā notiek apmācības un nosaka 

atbildīgās personas.  

No Latvijas ražojošajiem uzņēmumiem 46% atzīst, ka to attīstību ierobežo darbaspēka 

trūkums, atklāj Swedbank pirms gada veiktā uzņēmumu aptauja. No aptaujātajiem 

kokrūpniecības uzņēmumiem 55% minējuši, ka to attīstību ierobežo darbaspēka 

trūkums, no būvmateriālu uzņēmumiem to minējuši 44%, no metālu nozares 

uzņēmumiem - 33%, bet no pārtikas nozares uzņēmumiem - 28%. Jauniešiem 

būtiskāks ir stabils darbs, nekā interesants ar patīkamiem kolēģiem. 

Arī Igaunijā situācija ir līdzīga - tur analoģiskā aptaujā 45% uzņēmumu atbildējuši, ka 

jūt darbaspēka trūkuma ietekmi uz uzņēmuma attīstību. Saskaņā ar aptaujas datiem 

51% Latvijas ražojošo uzņēmumu plāno palielināt algas savos uzņēmumos. Vidējās 

algu palielināšanās prognozes ir 4,4%, taču tie uzņēmumi, kas plāno algu 

palielinājumu, pieaugumu prognozē gandrīz divreiz lielāku - par 8,6%. Mazie 

uzņēmumi un kokrūpniecības nozare prognozē lielākus algu pieaugumus - attiecīgi 

9,5% un 11,7%. 

Tādas tendences tirgū ir vērojamas, jo ir prognozējams darbaspēka, īpaši kvalificēts 

darbaspēka trūkums Latvijā un reģionā.  

Sagaidāms, ka kopumā tautsaimniecībā pieprasījums pēc darbaspēka 2020.gadā par 

3,1% jeb 28 tūkst. pārsniegs 2014.gada līmeni. 

Gandrīz 2/3 no visa darbaspēka pieprasījuma pieauguma līdz 2020.gadam veidos trīs 

nozares – apstrādes rūpniecība, tirdzniecība un komercpakalpojumi. 

Apstrādes rūpniecībā, augot ražošanas apjomiem, palielināsies arī pieprasījums pēc 

darbaspēka. Tomēr, lai vidējā un ilgtermiņā nozare būtu konkurētspējīga, vairāk nekā 

3/4 no kopējā nozares pieauguma ir jānodrošina produktivitātes kāpumam – 

tehnoloģiju pārnesei ražošanā, pētniecības attīstīšanai, inovācijai, darbinieku 

kvalifikācijas un prasmju celšanai. 

Kopumā 2020.gadā darbaspēka piedāvājums pārsniegs pieprasījumu par 6,5%, 

savukārt līdz 2030.gadam starpība varētu samazināties par 0,7 procentpunktiem – līdz 
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5,8%. Lai arī atbilstošais darbaspēka pārpalikums varētu būt pietiekams, lai 

nodrošinātu normālu darba tirgus un tautsaimniecības funkcionēšanu kopumā, tomēr 

atsevišķos darba tirgus segmentos (reģionos, atsevišķās profesijās) disproporcijas 

varētu būt pietiekami nozīmīgas, lai kavētu noteiktu tautsaimniecības sektoru 

izaugsmi. 

 

Darbaspēka pieprasījums kopumā turpinās pārkārtoties par labu pieprasījumam pēc 

speciālistiem ar augstāko izglītību. Līdzīgas tendences būs vērojamas arī piedāvājuma 

pusē, turklāt izmaiņas darbaspēka piedāvājumā varētu būt sagaidāmas pat ātrāk nekā 

pieprasījumā. Tomēr attiecībā uz ekspertiem nepieciešamajām specifiskām 

kompetencēm, kādas vajadzīgas kokmateriālu uzmērīšanā šis optimisms ir lieks. 

Saskaņā ar EM prognozēm, turpmākajos gados vislielākās problēmas atrast darbu būs 

iedzīvotājiem bez izglītības kādā no profesijām. Šādi iedzīvotāji nākotnē varētu veidot 

pusi no kopējā bezdarbnieku skaita. 

Vidējā bruto darba samaksa 2014.gadā bija 765 eiro, kas par 6,8% pārsniedza 

2013.gada līmeni. Salīdzinot ar pirmskrīzes periodu – 2008.gadu, 2014.gadā vidējā 

bruto darba samaksa ir palielinājusies par 12,2 procentiem. 

Atsākoties ekonomikas izaugsmei, darba samaksas pieaugums kļūst arvien straujāks, 

ko būtiski ietekmē augošā konkurence ES darba tirgū un Latvijas zemā konkurētspēja 

tajos. Savukārt produktivitātes kāpums ir daudz mērenāks un tas nozīmē, ka lētā 

darbaspēka izmaksu konkurētspējas priekšrocības pakāpeniski tiek zaudētas. 

Algu izlīdzināšanās (konverģence) Eiropas Savienības darba tirgū ir objektīvs process 

ar ko nākotnē ir jārēķinās. Algas straujāks pieaugums var būt saistīts arī ar minimālās 

algas palielināšanu, uzņēmēju vēlēšanos saglabāt augsti kvalificētus darbiniekus, 

bezdarba līmeņa samazināšanos u.tml. Tajā pat laikā  algu pieaugums, radot negatīvu 

ietekmi uz konkurētspēju, kļūs par nopietnu stimulu inovācijām un investīcijām 
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jaunajās tehnoloģijās, lai samazinātu izmaksas un palielinātu ražošanas resursu 

produktivitāti. 

 

 

SOCIĀLIE aspekti 

Demogrāfiskā situācija. Kopš  2013.gada  sākuma  turpina  samazināties ekonomiski  

aktīvo  iedzīvotāju skaits, ko pamatā  ietekmē  negatīvās  demogrāfijas  tendences – 

iedzīvotāju  skaita  samazināšanās darbspējas vecumā. Iedzīvotāju skaits Latvijā ilgstoši 

samazinās, kam galvenie iemesli ir sabiedrības novecošanās, zems dzimstības līmenis 

un iedzīvotāju emigrācija. 2014.gadā iedzīvotāju skaits saruka par 15,4 tūkst., un 

2015.gada sākumā Latvijā bija 1986,1 tūkst. iedzīvotāju. Iedzīvotāju dabiskais 

pieaugums līdz 2030.gadam saglabāsies negatīvs, turklāt plaisa starp dzimušo un 

mirušo skaitu turpinās palielināties. 

 

Līdz ar sabiedrības novecošanos arī turpmāk demogrāfiskās slodzes rādītāji Latvijā 

pieaugs. Sagaidāms, ka demogrāfiskās slodzes līmenis līdz 2030.gadam palielināsies 

par gandrīz 1/5, salīdzinot ar 2014.gadu. Tas nozīmē, ka iedzīvotāju skaits ārpus 

darbaspējas vecuma uz 1000 iedzīvotājiem darbaspējas vecumā pieaugs no 

pašreizējiem 568 līdz 681 iedzīvotājam 2030. gadā, turklāt gandrīz 64% no tiem būs 

vecumā virs 62 gadiem. Viens no lielākajiem ekonomikas nākotnes izaicinājumiem ir 

darbaspēka novecošanās, kas radīs ievērojamas izmaiņas darba tirgū. Saskaņā ar 

2012.gada Eirobarometra aptauju, 1/3 eiropiešu gribētu turpināt darba gaitas pēc 

pensijas vecuma sasniegšanas, kas norāda, ka darba tirgū aizvien pieaugs gados vecāko 

cilvēku īpatsvars. 

 

Tradicionāli priekšstati darījumos. Saimnieciskā darbība tiek īstenota gan ar, gan bez 
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līgumu izmantošanas. Darījumos ar kokmateriālu iepirkšanu līgumu izmantošana 

salīdzinoši bieži netiek izmantota (īpaši, ja darījumi ir salīdzinoši nelieli, vai 

neregulāri) un kokmateriālu pārdevējs akceptē kokmateriālu pārdevēja informāciju, 

kas nepieciešama kokmateriālu piegāžu lēmuma pieņemšanai.  

VMF LATVIA pakalpojumus sniedz, izmantojot līgumu slēgšanu, jo pakalpojumi ir 

specifiski un joprojām tirgū nav plaši izplatīta vienota kokmateriālu pircēju un 

pārdevēju izpratne par “labo praksi”. Tāpēc ir  svarīgi vienoties un paredzēt sadarbības 

līgumos, priekšnosacījumus sadarbības partnera izvēlē, par prioritāru izvēloties uz 

ilgstošu sadarbību tendētu sadarbību ar uzticamu partneri: 

1) Pakalpojuma apraksts – kvalitāte un pieejamība 

2) Cena 

3) Atbildības un kontroles mehānisms 

 

TEHNOLOĢISKIE aspekti 

Inovatīvas, vadošas tehnoloģijas. Globalizācija, strauju tehnoloģiju attīstība, jauni 

preču un pakalpojumu tirgi rada vēl nebijušus izaicinājumus atsevišķiem 

uzņēmumiem, veselām valstīm un pat veselām ekonomiskajām zonām. Globālie 

izaicinājumi izmaina tradicionālos biznesa modeļus, kā galvenās ir šādas būtiskākās 

sekas, kas attiecinātas arī uz šo kokmateriālu uzskaites stratēģiju: 

- Paaugstināta ražošanas, cilvēkkapitāla un finanšu kapitāla mobilitāte, kas 

savukārt, izraisa konkurences pieaugumu attiecībā uz kvalificēto darbu un 

kapitālu; 

- Ražošanas sadrumstalotība: 

o sarežģītākas piegādes un ražošanas ķēdes. Transporta infrastruktūras 

attīstības un pieaugošas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) 

lomas rezultātā, agrāk augsti koncentrētā ražošana kļuvusi ģeogrāfiski 

sadrumstalota, lai izmantotu dažādu valstu un reģionu salīdzinošās 

priekšrocības; 

o paaugstināta specializācija noteiktās jomās vai koncentrēšanās uz 

specifisku posmu vērtības radīšanas ķēdē; 

o paaugstināta nozaru (ražošanas) iekšējā specializācija (darbaspēka 

sadalījums). Svarīga loma var būt arī piegādātāju un partneru 

kompetencei un inovācijām citos reģionos un nozarēs. 

- Strauji augošās jaunās industrializētās valstis ar ievērojamām lētāka 

darbaspēka priekšrocībām; 

- Tehnoloģiskā attīstība izvirza jaunas prasības konkurētspējai. Ir augstāks 

pieprasījums pēc institucionālās infrastruktūras, kas ir īpaši svarīgi vispārējā 

lietojuma augsti efektīvu tehnoloģiju veicināšanai; 
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- Pārspējtehnoloģijas un jaunie biznesa modeļi strauji izmaina uzņēmējdarbības 

vidi, paaugstinot pieprasījumu pēc straujas zināšanu un tehnoloģijas 

pielietošanas; 

- Tehnoloģiskais progress virza zināšanu robežu arvien tālāk, tādējādi pieprasot 

vairāk pūļu un koncentrēšanos zināšanu robežu sasniegšanai, lai panāktu 

nākamo progresu vispārējās tehnoloģijās, kā arī specializētajā šādu tehnoloģiju 

pielietošanā; 

- Tehnoloģiskās informācijas esamība un pieejamība palielina spiedienu uz 

uzņēmumu zināšanu absorbcijas spēju attiecībā uz jauniem produktiem un 

pakalpojumiem. 

The McKinsey Global Institute (2013) ir identificētas tehnoloģijas, kuras visticamāk 

fundamentāli izmainīs pasaules ekonomiku, izmainīs dzīves, biznesa modeļus un radīs 

jaunas vērtību ķēdes un izjauks esošās, tai skaitā: 

- Mobilais internets. Ietver mobilās ierīces, kuru cenas strauji krītas vienlaicīgi 

strauji augot to veiktspējai, 

- Garīgā darba automatizācija. Inteliģentas sistēmas, kas var veikt cilvēkam 

raksturīgus uzdevumus automātiski, ieskaitot nestrukturētas komandas un 

neskaidrus vērtējumus, 

- Lietu internets. Tīkloti zemu izmaksu sensori, kas vāc datus, lai veiktu 

novērojumus, vadītu lēmumu pieņemšanu vai procesu optimizāciju, 

- Mākoņu tehnoloģijas. Skaitļošanas jaudu piegāde ar datortīkla vai interneta 

palīdzību, bieži tiek piedāvāts kā pakalpojums. 

- Attīstītā robotika. Spējīgi roboti ar paplašinātām maņām, veiklību un mākslīgo 

inteliģenci, lai automatizētu uzdevumus. 

Saskaņā ar tehnoloģijas pasaules biznesa līderu un starptautisko ekspertu viedokli 

uzskaitītās tehnoloģijas fundamentāli mainīs biznesa vidi. Daļa no šīm tehnoloģijām 

strauji kļūst par šodienu un komersanti, kas to ignorē, tikpat strauji zaudē 

konkurētspēju. Neapšaubāmi arī Latvijas un reģiona meža nozares un VMF LATVIA 

nākotnes izaicinājumi ir saistīti ar spēju savās attīstības stratēģijās atrast vietu 

efektīvai komunikāciju un informāciju tehnoloģiju izmantošanai.   

Latvijā izaugsmes apjoms un tempi ir īpaši svarīgi - uz šo stratēģiju attiecināmie  

vispārējie galvenie secinājumi saistībā ar novērtējumu ekonomikā ir šādi: 

- Šobrīd galvenā konkurētspējas priekšrocība ir darbaspēka izmaksas, tās ir 

relatīvi zemas, tāpēc nav ilgtspējīgas 

- Kvalificēta darbaspēka trūkums. Emigrācija un negatīvās demogrāfiskās 

tendences to vēl vairāk pasliktina 

- Darbaspēka produktivitāte ir relatīvi zema; priekšnosacījums tās celšanai ir 

attīstība, kura mazinātu negatīvās demogrāfiskās tendences 
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Tehnoloģisko, jeb garo viļņu teorija apraksta attīstības ciklus šādi: 

- Cikla augšupejas stadijā ir novērojams ilgstošs augstas saimnieciskas 

konjunktūras periods, kad tautsaimniecība attīstās dinamiski, viegli pārvarot 

īslaicīgus nelielus kritumus 

- Savukārt tad, kad notiek viļņa lejupejas stadija ilgstoši dominē zema 

saimnieciskā konjunktūra, kad neskatoties uz īslaicīgiem augšupejas periodiem 

saimnieciskā aktivitāte ir depresīva, pasaules ekonomika attīstās nestabili 

- Pirms izaugsmes stadijas ir krīžu un depresiju periods. Depresija liek meklēt 

izdzīvošanas iespējas un inovācija var tās sniegt. 

Var prognozēt, ka pasaules ekonomikā depresija varētu turpināties vēl aptuveni līdz 

2020. gadam. Tātad laika posms no 2010. līdz 2020. gadam ir viss labvēlīgākais laiks 

jaunu bāzes inovāciju ieviešanai, jauna tehnoloģiskā viļņa iespēju izmantošanai. 

Komunikāciju infrastruktūra. Saskaņā Speedtest.net uzturošās kompānijas Ookla 

datiem Latvijā ir otrs ātrākais datu pārraides ātrums pasaulē, salīdzinot individuālo 

interneta lietotāju mērījumu rezultātus. Pirmajā vietā joprojām ir Dienvidkoreja, kur 

pēdējā mēneša laikā veikto mērījumu vidējais datu lejupielādes ātrums bija 34,19 

Mbit/s. 

Interneta datu mērījumu lapā NetIndex.com apkopotie dati liecina, ka Latvijas lietotāju 
veikto mērījumu vidējais lejupielādes ātrums ir 24,3 Mbit/s, kas trīs reizes pārsniedz 
vidējo datu pārraides ātrumu pasaulē. Latvijai šajā ziņā tuvojas Moldova, Japāna un 
Zviedrija, savukārt nākamā labākā Baltijas valsts ir Lietuva, kas ar 16,7 Mbit/s ieņem 
devīto vietu. Savukārt par tehnoloģiski attīstīto izdaudzinātā Igaunija pagaidām nav pat 
TOP 10. Pavisam sarakstā iekļautas 154 valstis. Aprēķinos ņemti vērā tikai tie mērījumi, 
kur attālums starp informācijas nosūtītāju un saņēmēju ir vismaz 300 jūdzes jeb ~ 500 
km. 

Ja palūkojas uz Eiropas Savienības vidējo rādītāju, kas ir 10,03 Mbit/s, tad Latvijā tas ir 
divarpus reizes ātrāks nekā vidēji ES. Astoņās ekonomiski attīstītākajās pasaules valstīs 
jeb G8 klubā vidējais ātrums ir vēl mazāks – 9,16 Mbit/s. 

Tehnoloģiju pārnese. Lai samazinātu uzmērīšanas un datu apstrādes izmaksas, kā arī 

paātrinātu šī procesa izpildes ātrumu, strauji attīstās tehnoloģijas un IS programmu 

piedāvājums, kas šādas iespējas varētu sniegt un viena tām ir foto metriskās attēlu 

apstrādes tehnoloģija, kuru, pamatā, varētu izmantot kraujmēra uzmērīšanas 

metodei. 

Šīs tehnoloģijas kā komerciālu pakalpojumu  kokmateriālu uzmērīšanai Eiropas 

reģionā attīsta vismaz 5 dažādi uzņēmumi. 

Vismaz četri uzņēmumi attīsta pakalpojumus, kas  attēlu uzņemšanai izmanto mobilās 

ierīces un tālākai to apstrādei/mērījumiem  izmanto mākoņpakalpojumus. Šāda veida 

pakalpojumi ir orientēti uz plašu potenciālu lietotāju loku, jo par salīdzinoši nelielām 

izmaksām dod iespēju veikt pietiekami precīzus mērījumus. Patreizējā attīstības 
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stadijā izstrādātāji sola 5% precizitāti, ja tiek mērīti kvalitatīvi uzkrauti zāģbaļķi pēc to 

diametra vai grēdas pēc tilpuma metodes. Tomēr jāatzīmē, ka solītā mērījumu 

precizitāte tiek nodrošināta tikai ar ideāli uzņemtām fotogrāfijām, ko reālā darba 

procesā ir sarežģīti nodrošināt. Foto metrisko tehnoloģiju izstrādātāji ir 

iesācējuzņēmumi, kuri spēj piesaistīt riska investorus, jo attīsta risinājumu, kas var 

ievērojami efektivizēt kokmateriālu uzmērīšanas procesu. Līdz ar to varam secināt, ka 

vidējā laika periodā foto metrisko tehnoloģiju kvalitāte tikai uzlabosies un 

kokmateriālu uzmērīšanas procesā iesaistītie uzņēmumi sāks pārskatīt savus biznesa 

procesus, lai kvalitatīvi ieviestu minētās tehnoloģijas.     

JURIDISKIE aspekti 

Normatīvā vide. Principā kokmateriālu uzmērīšanā un uzskaitē ir izdalāmi 3 

normativitātes līmeņi – valsts, biznesa un pakalpojuma. 

Atkarībā no biznesa vides (valsts) šo normativitāšu īpatsvars un ietekme ir ļoti atšķirīgi: 

sākot ar Norvēģijas piemēru, kur likuma par kokmateriālu uzskaiti un uzmērīšanu nav 

vispār un pamatā visa normativitāte koncentrējas, komersantiem kopīgi un elastīgi 

vienojoties līdz Latvijas piemēram, kur valstij ir ļoti ievērojama ietekme kokmateriālu 

uzmērīšanā un uzskaitē, bet valsts neregulētās jomas instrukciju un procedūru veidā 

nosaka paši uzmērīšanas pakalpojuma sniedzēji. 

Būtiski ir, ka valsts pat nosaka standartu, pēc kāda jābūt akreditētam uzmērīšanas 

pakalpojuma sniedzējam, tā faktiski ievērojami ietekmējot arī kokmateriālu plūsmas 

izmaksas. Standarts apaļo kokmateriālu uzmērīšanai nav attīstīts jau 13 gadus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galvenie valsts normatīvie dokumenti kokmateriālu uzskaitē Latvijā ir šādi:  

• Likums Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos (28.12.2004) 

• Ministru kabineta noteikumi Nr.744 Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu 
uzskaiti (06.11.2007) 

• Standarts LVS 82:2003 Apaļo kokmateriālu uzmērīšana 

• Standarts LVS NE ISO/IEC 17025:2005 Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju 
kompetences vispārīgās prasības 
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VMF LATVIA akreditēta saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2005 Testēšanas 

un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības. 

Akreditācija apliecina, ka akreditētajām iestādēm, kas piedāvā testēšanas, pārbaudes 

un kalibrēšanas pakalpojumus, ir tehniskas kompetences, un tās objektīvi nodrošina 

preču un pakalpojumu atbilstību noteiktiem nacionālajiem  un starptautiskajiem 

standartiem. 

Akreditācija ir oficiāla atbilstības novērtēšanas institūcijas tehniskās un 

organizatoriskās kompetences atzīšana, ļaujot tai sniegt noteiktus pakalpojumus 

saskaņā ar standartu (ISO,  IEC, u.c.) vai tehniskajiem noteikumiem, kā paredzēti to 

akreditācijas noteikumos. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.744 “Noteikumi par koku un apaļo 

kokmateriālu uzskaiti” (06.11.2007), apaļo kokmateriālu uzmērīšanā obligāti ir 

piemērojams Latvijas nacionālais standarts LVS 82:2003 “Apaļo kokmateriālu 

uzmērīšana”. 

Latvijas nacionālā akreditācijas institūcija – Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs 

(LATAK) – ir dibināts 1994.gada 30.augustā ar LR Ekonomikas ministrijas 1994.gada 

30.augusta rīkojumu Nr. 295. Kopš 2009.gada 1.jūlija LATAK ir valsts SIA 

„Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" struktūrvienība. LATAK 

neatkarība, integritāte un patstāvība lēmumu pieņemšanā noteikta likumdošanas 

aktos, iekšējos noteikumos un procedūrās. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes 

regulai 765/2008/EK, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības 

attiecībā uz produktu tirdzniecību, LATAK darbojas kā nacionālā akreditācijas 

institūcija. 
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Reģiona tirgu raksturo arī tas, ka Baltijas un Ziemeļvalstīs ir atšķirīgi  lietotie tilpuma 

noteikšanas paņēmieni apaļo kokmateriālu uzmērīšanā:  

Baltijas un Ziemeļvalstīs lietotie tilpuma noteikšanas paņēmieni apaļo kokmateriālu uzmērīšanā,  

L.Līpiņš, Rīga, 2015 

Parametri 
Latvija Igaunija Lietuva Zviedrija Somija 

Iepērkot kokmateriālus pēc tievgaļa caurmēra 

Formula 

vienkārša 

nošķelta 

konusa 

formula 

oriģinālā 

formula  

(prof. Nilsona) 

pārveidotas 

Krievijas tabulas 

pēc tievgaļa 

cilindra var 

iegūt pilnu 

tilpumu 

izmanto 

zāģbaļķiem, 

tilpums 1m 

nogriežņiem 

Ietekmējošie 

faktori 

Koku suga, 

vieta stumbrā, 

raukums, miza 

koku suga (P, E, 

B sk.k; l.k.) 

tikai garums un 

caurmērs 

koku suga, 

caurmērs, 

garums, vieta 

stumbrā 

koku suga, 

reģions, 

korekcija 

garumam 

  Iepērkot kokmateriālus pēc vidus caurmēra 

Sortimentu 

veids 
visiem - kā alternatīva stabi 

stabi, 

papīrmalka 

Ietekmējošie 

faktori 
miza - miza miza 

miza, 

papīrmalkai - 

blīzums 

  Kontrolmērījumu metode pēc abu galu caurmēra 

Formula 

pēc abu galu 

šķērslaukuma 

un garuma 

precīza nošķelta 

konusa formula 

precīza nošķelta 

konusa formula 

pēc abu galu 

šķērslaukuma 

un garuma 

- 

Ietekmējošie 

faktori 

caurmēra 

mērījums 

stumbra 

resgalī (miza) 

caurmēra 

mērījums 

stumbra resgalī 

(miza) 

miza miza, blīzums - 

  Kontrolmērījumu metode ar mazu soli 

Uzmērot ar 

rokas 

instrumentiem 

standartā nav 

paredzēts 

(harvesters 

0,5 vai 1m) 

- 
standartā nav 

paredzēts 

mēra sekciju 

vidū 
ar soli 0,3 - 1m  

Automātiskā 

režīmā 

standartā 

iekļauta 

standartā 

paredzēta 
- 

mēra caurmēru 

sekciju abos 

galos vai vidū 

nav 

reglamentēts 

Ietekmējošie 

faktori 
miza miza - miza - 
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Tiesu varas. Tiesu varas iespējamā iesaiste VMF LATVIA darbībā: 

- VMF LATVIA uz darba līgumu pamata nodarbina 134 fiziskas personas. VMF 

LATVIA darbojas jomā, kur ik dienu darbiniekiem jāsaskaras un jāapstrādā VMF 

LATVIA konfidenciāla informācija. Lai arī VMF LATVIA ir izstrādājis instrukcijas, 

vadlīnijas un definējis, cik VMF LATVIA un kopējās mežsaimniecības attīstībai 

Latvijā, svarīgi ir šo konfidenciālo informāciju glabāt ar vislielāko rūpību, tomēr 

nav iespējams pilnībā izskaust atsevišķu darbinieku prettiesisku rīcību. 

Konstatējot darbinieku prettiesisku rīcību, ar darbinieku tiek izbeigtas darba 

tiesiskās attiecības. Darbinieks var vērsties tiesā uzteikuma apstrīdēšanai. 

Piemērs: Civillieta Nr. C20111916, Aldis Liepa prasībā pret SIA "VMF LATVIA" par atjaunošanu darbā, 

darba samaksas piedziņu, morālā kaitējuma atlīdzību. Prasība noraidīta. 

- VMF LATVIA darbības nodrošināšanai ir noslēdzis sadarbības līgumus. 

Potenciālie pušu strīdi var rasties situācijās, ja kāda no līguma pusēm nepilda 

savas saistības, vai pilda tās nepienācīgi. 

VIDES aspekti 

Ilgtspējīga meža apsaimniekošana. Saskaņā ar 2013.gada 7.maija noteikumiem Nr. 

248. „Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība” ir veikts Latvijas 

meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtējums Meža un saistīto nozaru attīstības 

pamatnostādņu izstrādes ietvarā. Šis ilgtspējības novērtējums liecina, ka viens no 

Latvijas mežsaimniecības ilgtspējas pamatiem ir prognozējama un stabili augoša 

kokmateriālu plūsma no mežiem dažādu, pasaules tirgos konkurētspējīgu produktu 

ražošanai Latvijas kokapstrādes industrijas uzņēmumos. 

Normatīvā vide un dažādu tirgū izplatītu ilgtspējīgu mežsaimniecību un tās plūsmā 

esošo kokmateriālu izcelsmi apliecinošas mežsaimniecības standartu sertifikācijas 

procedūras pieprasa veidot atbilstošus caurspīdīgus biznesa procesus, kas nereti nes 

līdz arī papildus izmaksas un iespējas uzskaites automatizācijai. 

Biomasa ir svarīgs atjaunojamas enerģijas avots: kopā ar enerģijas ražošanā 

izmantojamiem atkritumiem tā veido vairāk nekā 65 % no ES ražotās atjaunojamās 

enerģijas apjoma. ES vadlīnijas paredz, ka jāveicina sertificētu izejmateriālu 

izmantošana arī bioenerģijas ražošanā. Situācija ir vedinājusi septiņus nozīmīgus 

biomasu izmantojošus uzņēmumus Eiropā veidot Biomasas ilgtspējīgas ražošanas 

partnerību (Sustainable Biomass Partnership, SBP). SBP galvenais mērķis ir izveidot 

mehānismu, kas ļautu enerģijas ražotājiem parādīt, ka viņi ievēro jaunās prasības. 

 


