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KOPSAVILKUMS  

 

Šīs attīstības pamatnostādnes apvieno gan kokmateriālu pircēju un pārdevēju kopīgi 

pārvaldītas kokmateriālu uzskaites attīstības konceptu, gan tās būtiskas sastāvdaļas – VMF 

LATVIA sniegtā kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma attīstības stratēģiskos uzstādījumus. 

Galvenās izmaiņu tendences, kas skar visu meža nozari un kā pieņēmumi vidēji plānošanas 

periodam ir iekļauti šajā stratēģijā ir  

- kokmateriālu cenu pieaugums  

- personāla izmaksu pieaugums  

Nozares uzņēmumu mērķis sadarbībai ir kā atbilde apstākļiem, kas pazemina nozares 

komersantu konkurētspēju un arī kā apsteidzoša rīcība ticamu un būtisku risku mazināšanai, 

kas šo konkurētspēju ietekmēs nākotnē. 

Lai  paaugstinātu nozares komersantu konkurētspēju, ne viss ir iespējams katra 

atsevišķa uzņēmuma darbības rezultātā vien. Ir izaicinājumi, kuriem atbildēt var tikai 

sadarbojoties. Viena no jomām loģiski ir saistīta ar kokmateriālu uzmērīšanu un uzskaiti – šīs 

funkcijas, kas atbalsta plānošanu, ražošanu, loģistiku un darījumus ar kokmateriāliem, pēc 

būtības ir kopīgas vienlaicīgi vairākiem komersantiem un tie izmanto vienus un tos pašus 

datus. Tāpēc šī stratēģija ir balstīta uz pieņēmumu, ka nozarē būs komersanti, kas pakāpeniski 

spēs vienoties atbildes rīcību šādiem attīstības izaicinājumiem un atbilstošiem ieguvumiem.  

Latvijā iegūto pieredzi kokmateriālu uzmērīšanā un kopīgas kokmateriālu uzskaites 

izveidē stratēģiski ir lietderīgi pakāpeniski un prognozējami pārnest uz visu Baltijas valstu 

tirgus reģionu, tā atbalstot reģiona vienota kokmateriālu tirgus attīstību un uzņēmumu 

konkurētspēju. 

Tādēļ stratēģiskie kokmateriālu uzskaites attīstības mērķi Baltijas valstu tirgus reģionā ir 

formulēti šādi: 

 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 

 Izmantot peļņu no kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites pakalpojumiem to 

ilgtermiņa pieejamības stiprināšanai un investīcijām attīstībā 

 Neatlaidīgi palielināt kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites pakalpojumu 

uzticamību, palielinot informācijas aizsardzību, un uzturot augstas lojalitātes 

prasības personālam 

 Šajā sakarā kokmateriālu tirgus dalībnieki apzinās, ka nākotnē ir nepieciešams attīstīt vienotu 

kokmateriālu uzskaiti, ko atbalsta mūsdienīgas tehnoloģijas - kokmateriālu plūsmas biznesā 

iesaistītajiem tirgus dalībniekiem (kokmateriālu pārdevējiem, pircējiem, arī pakalpojumu 

sniedzējiem) izveidot un nodrošināt brīvprātīgu pieejamību datu apmaiņai vienotā 

kokmateriālu uzskaites informācijas apmaiņas platformā. 

 



PROJEKTS 8.12.2016.. 
KOKMATERIĀLU PĀRDEVĒJU UN PIRCĒJU KOPĪGI PĀRVALDĪTAS KOKMATERIĀLU UZSKAITES  

ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNES UN VMF LATVIA VIDĒJA TERMIŅA STRATĒĢIJA, 2016 

3 
 

Lai veiksmīgi īstenotu kokmateriālu pircēju un pārdevēju sadarbību savas konkurētspējas 

paaugstināšanai šī stratēģija formulē  

 

A. gan tās īstenotājus – galveno organizāciju ietvaru: 

- Latvijas kokmateriālu pārdevēju un Latvijas kokmateriālu pircēju biedrības 

- Vienota konsultatīvā padome 

- Latvijas kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība  

- VMF LATVIA 

 

B. gan galvenos uzdevumus trīs gadu laika periodam, kuru izpilde pavērs iespēju 

lēmumu sagatavošanai un pieņemšanai par investīcijām mūsdienīgu informācijas 

tehnoloģiju izmantošanā: 

 

• Izstrādāt kopīgi akceptētus kokmateriālu tilpuma noteikšanas un kvalitātes 

novērtēšanas nosacījumus - precizitātes mērķus, standartus un procedūras. 

• Kopīgi izstrādāt nozares pamatdatu (Master data) un klasifikatoru aprakstu un uzsākt 

to pārvaldību  

• Piedalīties starptautiski attīstībā un ieviest reģionāli un Latvijā papiNet datu standartu 

• Izveidot un attīstīt uzmērīšanas iekārtu standartu un vienoties par atbildību sadali 

starp procesa dalībniekiem datu plūsmu pārvaldībā no automatizētām kokmateriālu 

uzmērīšanas līnijām 

• Izmantojot reģionā un Latvijā pieejamās un attīstībā esošās informācijas sistēmas, 

uzsākt pilotprojektus atsevišķu kokmateriālu plūsmas procesa soļu atbalstam ar mērķi 

efektīvāk vadīt kokmateriālu noliktavu visā plūsmas garumā 

• Proaktīvi piedāvāt valsts funkcijas izpildošām iestādēm automatizēti pieejamus - tikai 

funkciju izpildei nepieciešamos - kokmateriālu uzskaites datus, balstoties uz papiNet datu 

standartu, tā dodot iespēju komersantiem mazināt resursu patēriņu komunikācijai ar valsts 

iestādēm 

• Balstoties uz šīs stratēģijas izpildes rezultātiem, sagatavot investīciju projektu 

(aktualizēt šo Stratēģiju līdz 2020.gadam) nozarē kopīgas, vienotas informācijas  apmaiņas 

platformas izstrādei un pakāpeniskai ieviešanai kokmateriālu uzskaitē. 

VMF LATVIA galvenie uzdevumi ticama, ātra un ērta pakalpojuma attīstībā ir nodrošināt to 

rentabilitāti, ilgtspējīgu pieejamību un nepārtraukti palielināt efektivitāti: 

• 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 Baltijas valstu reģionā par 

3,0 miljoniem m3 

• 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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1. KOKMATERIĀLU UZSKAITES RAKSTUROJUMS 

 

1.1. VMF LATVIA 

1.1.1. DARBĪBAS VIRZIENI UN KLIENTI 

VMF LATVIA vīzija (2005.) 

Būt vadošam uzņēmumam (precizitāte, serviss, apjoms, cenas) Latvijā koksnes 

produktu uzmērīšanas jomā. 

VMF LATVIA misija (2005.) 

VMF LATVIA ir neatkarīgs pakalpojumus sniedzošs uzņēmums, kas: 

- Veic un attīsta korektu un racionālu, galvenokārt meža industrijas izejvielu, 

novērtēšanu  

- Attīsta un sniedz augstas kvalitātes pakalpojumus jebkuram tirgus 

dalībniekam.  

VMF LATVIA sniedz pakalpojumus visu meža industrijas izejvielu novērtēšanā: 

- Zāģbaļku, finierkluču uzmērīšana – uz šķirošanas līnijām un individuālā uzmērīšana. 

- Papīrmalkas, malkas uzmērīšana – kuģu kraušanas procesā, terminālos pieņemšanas 

procesā. 

- Šķeldas uzmērīšana, kvalitātes noteikšana – frakcionēšana, enerģētiskās vērtības 

noteikšana. 

- Inventarizācijas – papīrmalkai, malkai, zāģbaļķiem un šķeldai. 

- Kontrolmērījumi – uzņēmuma iekšējai kontrolei, klienta pasūtījumā, lai noteiktu 

korekcijas koeficientus, lai novērtētu gan klienta, gan VMF LATVIA darbinieku 

uzmērīšanas precizitāti. 
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Konsultācijas, pētījumi, apmācības – tiek sniegtas konsultācijas šķirošanas līniju 

uzstādīšanā un regulēšanā, uzņēmums piedalās dažādos nozares pētījumos, 

piemēram, Latvijas Lauksaimniecība Universitātes Meža fakultātes pētījumā par mizu 

un raukumu un koksnes aprēķina formulas pārbaudē. 

Sniedzot uzmērīšanas pakalpojumus tiek izmantotas uzņēmumā apstiprinātas 

mērīšanas metodes un paņēmieni pēc LVS 82:2003 (Latvijas Valsts Standarts) un 

kokmateriālu uzmērīšana, un kvalitātes noteikšana pēc Zviedrijas standartiem: 

 

- Individuāla apaļo kokmateriālu garuma, caurmēra un tilpuma uzmērīšana. 

o Individuāla uzmērīšana pēc tievgaļa. 

o Individuālā uzmērīšana pēc vidus caurmēra. 

o Individuālā uzmērīšana pēc tievgaļa resgaļa caurmēra. 

o Individuālā uzmērīšana pa sekcijām – caurmēra uzmērīšana ar noteiktu 

intervālu zem mizas. 

- Grupveida uzmērīšana – krautnes dimensiju uzmērīšana un koksnes tilpuma 

parēķināšana, novērtējot koksnes īpatsvaru krautnē. 

- Kraujmēra uzmērīšana – grupveida uzmērīšana, nenovērtējot koksnes 

īpatsvaru krautnē. 

- Koksnes kvalitātes noteikšana. 

- Kolektīvu uzmērīšana – krautnes un individuālās uzmērīšanas metožu 

apvienojums. 

2014. gadā VMF LATVIA klientu skaits attiecībā pret 2013. gadu ir palielinājies par 18%, 

savukārt 2015. gadā klientu skaits, salīdzinājumā ar 2014. gadu, palielinājies par 3.4%. 

 

GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 

Uzmērītais kokmateriālu tilpumu (izteikts kubikmetros koksnes) pēdējos gadus tiek 

palielināts. 2014. gadā uzmērītais apjoms salīdzinājumā ar 2013. gadu ir palielināts par 

6%, savukārt 2015. gadā uzmērītais apjoms, salīdzinājumā ar 2014. gadu, palielinājies 

par 14.2%. 2015. gadā kopā uzmērīts ir 10 840 958 m3.  
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Ir raksturīgas atšķirības pa mēnešiem, par ko liecina uzmērītais kokmateriālu apjoms 

pa mēnešiem salīdzinājumā par pieciem pēdējiem gadiem. 

 

 

Kvalitāte kokmateriālu uzmērīšanas un novērtēšanas pakalpojuma ietvarā VMF 

LATVIA izpratnē ir: 

A. instruments, ar ko nodrošināt pakalpojumu konkurētspēju tirgū, ievērojot 
klientu izvirzītās prasības pakalpojumu kvalitātei;  

B. līgumu nosacījumu precīza ievērošana;  
C. pakalpojumu atbilstība saistošajiem starptautiskajiem un nacionālajiem 

standartiem, likumdošanas aktiem. 
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Kvalitāti nodrošina uzņēmuma Kvalitātes vadības sistēma: 

 atbilst LVS EN ISO/IEC 17025:2005prasībām:  

 personāla zināšanas, pieredze; 

 informācijas tehnoloģiju atbalsts; 

 darbs ar klientiem, viņu vēlmju un viedokļu apzināšana;  

 plānveidīgas darbības, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, pilnīgāk 
apzinātu mērāmo objektu īpašības un apgūtu jaunus pakalpojumu veidus;  

 investīciju programmas;  

 neatkarīgo sertifikācijas institūciju veiktā uzraudzība (slēdzieni);  

 sadarbība ar nozares zinātniski pētnieciskajām institūcijām. 
 

VMF LATVIA izpildes pamatrādītāji (KPI) ir:  

PRECIZITĀTE, EFEKTIVITĀTE un TICAMĪBA 

VMF LATVIA uzmērīšanas pakalpojuma precizitātes mērķu izpilde 2016.gada 

1.pusgadā un izpildes salīdzinājums ar iepriekšējā gada līdzvērtīgu periodu. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemātiskā 

novirze

Standart-

novirze

Sistemātiskā 

novirze

Standart-

novirze

Pārmērīto 

kontrolsorti

mentu skaits Sakritība

% % % % gab. %

Individuālā uzmērīšanas metode, 

automātiskā uzmērīšanas ierīce ± 1.0 7 ± 1.5 15 95

2016. janvāris - jūnijs 0.1 4.5 0.7 12.7 30780 99

2015. janvāris - jūnijs 0.2 5.7 0.6 12.7 27757

Individuālā uzmērīšanas metode, rokas 

mērinstrumenti ± 2.0 7.5 ± 1.5 15 95

2016. janvāris - jūnijs -0.1 2.9 0.2 8.5 3854 98

2015. janvāris - jūnijs -0.1 2.9 0.1 13.2 2144

Kopējais tilpums Vērtība

2016. gada mērķi

Uzmērīšanas veids / izpilde

Sistemātiskā 

novirze

Standart-

novirze

Sistemātiskā 

novirze

Standart-

novirze

Pārmērīto 

kontrolsaiņu skaits

% % % % gab. 

Grupveida uzmērīšanas 

metode
± 3.0 7.5 ± 5.0 7.5  Min. 50

2016. janvāris - jūnijs 0.1 7.0 1.5 7.6 962

2015. janvāris - jūnijs 0.9 7.6 3.2 11.2 906

Uzmērīšanas veids / 

izpilde

2016. gada mērķi

Kopējais tilpums Vērtība
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1.1.2. ĪPAŠNIEKU STRUKTŪRA UN PĀRVALDĪBA  

SIA VMF LATVIA dibināts 1998. gadā kā zviedru uzņēmuma VMF Qbera Ekonomisk 

Forening (VMF Qbera) meitasuzņēmums ar mērķi ieviest neatkarīgo koksnes 

uzmērīšanas modeli.  

 

Uzņēmums VMF Qbera īpašnieki ir gan kokmateriālu pārdevēji, gan kokmateriālu 

pircēji un tas kokmateriālu uzmērīšanas jomā Zviedrijā strādā kopš 1909.gada.  

 

Ar 2006.gada 1.janvāra īpašnieki ir VMF Qbera (50%) un SIA „Latvijas Kokmateriālu 

uzmērīšanas un uzskaites vadība” (50%). Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un 

uzskaites vadība īpašnieki ir divas biedrības – „Latvijas Kokmateriālu pārdevēju 

biedrība” un „Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība”. Biedrību mērķis ir 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. Par 

savu uzdevumu biedrības ir izvirzījušas sekmēt labvēlīgas vides izveidošanu godīgai 

konkurencei meža nozares pakalpojumu tirgū. 

 

Kopš 2010. gada 23. novembra VMF LATVIA īpašnieks ir Latvijas Kokmateriālu 

uzmērīšanas un uzskaite vadība.  
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Līdz ar īpašnieku maiņu VMF LATVIA darbības stratēģija nav mainīta un uzņēmums ir 

saglabājis savu abreviatūru VMF, kas ir reģionā atpazīstams simbols neatkarīgajai 

koksnes uzmērīšanai. Lai nodrošinātu ilgtermiņa sadarbību neatkarīgas uzmērīšanas 

pakalpojumu sistēmas attīstībā ar VMF Qbera, uzņēmums ir noslēdzis Sadarbības 

vienošanos. 

VMF LATVIA vīzija 

Būt vadošam uzņēmumam (precizitāte, serviss, apjoms, cenas) Latvijā koksnes 

produktu uzmērīšanas jomā. 

VMF LATVIA misija 

VMF Latvia ir neatkarīgs pakalpojumus sniedzošs uzņēmums, kas: 

- Veic un attīsta korektu un racionālu, galvenokārt meža industrijas izejvielu, 

novērtēšanu  

- Attīsta un sniedz augstas kvalitātes pakalpojumus jebkuram tirgus 

dalībniekam.  

Augstākā pārvaldes institūcija saskaņā ar uzņēmuma Statūtiem ir Dalībnieku sapulce. 

Faktiski dalībnieku sapulce ir SIA Latvijas kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites 

vadība (LKUUV) valdes loceklis. 

Tādēļ ir svarīgi ņemt vērā arī abu biedrību – Latvijas kokmateriālu pircēju biedrības un 

Latvijas kokmateriālu pārdevēju biedrības lomu, kā Latvijas kokmateriālu uzmērīšanas 

un uzskaites vadība īpašniekiem. Biedrību mērķi ir pārstāvēt savu biedru intereses un 

Baltijas valstu reģionā veicināt neatkarīgas, vienotas, kvalitatīvas un precīzas 

kokmateriālu uzmērīšanas, vērtēšanas un uzskaites sistēmas pilnveidošanu, kā 

tehnoloģisko iekārtu metroloģijas sistēmas attīstību. Uzdevumi ir sekmēt labvēlīgas 

vides izveidošanu meža nozarē godīgai konkurencei tirgū un iesaistīt jaunus biedrus.  

Biedrībās ir biedri un asociētie biedri. Lai kļūtu par biedru, saskaņā ar statūtiem ir jābūt 

vismaz piecu gadu asociētā biedra stāžam un lēmumu par uzņemšanu pieņem ar 

vismaz 4/5 biedru balsojumu biedru sapulcē. Pašreizējā biedrību faktiskā darbība ir 

vērsta vienīgi uz tirgu Latvijā.  

LKUUV ir izveidota Latvijas Kokmateriālu pircēju un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju 

biedrību vienotās konsultatīvās padome 

Saskaņā ar šī padomes darbības reglamentu Kokmateriālu pircēju un pārdevēju 

vienotā konsultatīvā padome (turpmāk kopā – VKP) solidāri pārstāv un aizsargā 

Latvijas kokmateriālu pircēju biedrības un Latvijas kokmateriālu pārdevēju biedrības 

(turpmāk kopā – biedrību) biedru un asociēto biedru intereses, ar mērķi veicināt 

vienotas, caurskatāmas, kvalitatīvas un precīzas mežsaimniecības un kokrūpniecības 

produkcijas uzmērīšanas, novērtēšanas un uzskaites sistēmas efektīvu 

pilnveidošanu. 

VKP izstrādā kokmateriālu pircēju un pārdevēju kopīgus uzstādījumus pakalpojumu 

procedūrām, lai īstenotu kokmateriālu uzmērīšanu, novērtēšanu un uzskaiti, un 
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attīstītu atbilstošo normatīvo vidi. VKP izvērtē ierosinājumus dienaskārtībai un pieņem 

lēmumus par ierosinājumu tālāku virzību, ja nepieciešams - darba grupu izveidi un  

piedāvāto risinājumu tālāku virzīšanu lēmumu pieņemšanai biedrībās. 

Biedrības pilnvaro pārstāvjus darbam VKP vienlīdzīgā skaitā un dienaskārtības 

jautājumus var ierosināt biedrību biedri, asociētie biedri. Biedrības katra pilnvaro 4 

pārstāvjus un to aizvietotājus. Bez balsstiesībām padomē ir 2 VMF LATVIA pārstāvji – 

valdes priekšsēdētājs un par stratēģiju atbildīgais padomes loceklis. VKP 

priekšsēdētājs, ievērojot rotācijas principu ik gadu, ir Latvijas Kokmateriālu pircēju vai 

Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības valdes loceklis. 

VMF LATVIA padome. 

Saskaņā ar uzņēmuma Statūtiem VMF LATVIA uzraudzības institūcija ir Padome, kas 

pārstāv dalībnieku intereses Dalībnieku sapulču starplaikā un normatīvajos aktos un 

Statūtos.  Padome nedrīkst pieņemt lēmumus par tiem jautājumiem, kas ir Valdes 

kompetencē, bet Padome pēc Valdes rakstiska pieprasījuma saņemšanas trīs nedēļu 

laikā izskata un sniedz atzinumu par piekrišanas sniegšanu Valdei šādos jautājumos : 

- Vispārīgo darbības principu noteikšana; 

- Līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana; 

- Investīciju darījumos, kas pārsniedz Padomes apstiprināto investīciju budžetu; 

- Nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu 

tiesībām; 

- Filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana; 

- Aizdevumu izsniegšana; 

- Jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana; 

- Sabiedrības pārvaldes reglamenta apstiprināšana; 

- Vispārējo uzmērīšanas un vērtēšanas noteikumu apstiprināšana; 

- Sadarbības ar uzmērīšanas un vērtēšanas uzraudzības institūcijām 

pamatnostādņu apstiprināšana; 

- Sabiedrības pakalpojumu izcenojuma noteikšanas principu apstiprināšana; 

- Sabiedrības personāla politikas apstiprināšana. 

Padomes 5 locekļu atbildības ir sadalītas šādi: 

 padomes priekšsēdētājs,  

 budžeta plānošanas un kontroles pamatprincipi,  

 personāla politika, motivācijas un atalgojuma jautājumi,   

 attīstības plānošana un tās ieviešanas uzraudzība, uzņēmuma stratēģija,  

 risku vadība un iekšējā kontrole, procesu auditi 
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VMF LATVIA valde. 

Uzņēmuma darbību nodrošina valde divu cilvēku sastāvā - valdes loceklis un valdes 

priekšsēdētājs. 

 

 

Struktūra. 

Uzņēmuma struktūra ir izveidota, lai atbalstītu uzņēmuma biznesa procesus, 

pakalpojumu specifiku un darbību visā Latvijas teritorijā.  

 

Labas pārvaldības principi. 

Latvijā visbiežāk pārvaldības jēdzienu saista ar publisko sektoru, uzsverot, ka 

pārvaldības trūkums nozīmē nepilnīgi veidotas un slikti ieviestas rīcībpolitikas. Taču 

pārvaldība ir parādība, kura ir izmantojama arī privātajā sektorā, jo no pārvaldības 

kvalitātes ir atkarīga uzņēmuma izaugsme, tādēļ jau no deviņdesmito gadu beigām 

pasaulē tiek lietots jēdziens „korporatīvā pārvaldība” vai „uzņēmumu pārvaldība” 

(ang. corporate  governance),  ar  to  saprotot  principus  un  vadlīnijas  uzņēmuma 

darbības uzlabošanai. (Latvijas Darba Devēju Konfederācijas Labas pārvaldības 

rokasgrāmata. 
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Organizācijas līmenī pārvaldība veido sistēmu, kuras ietvaros tiek vadīta organizācijas 

darbība, t.i., tā ir principu un nosacījumu kopums, atbilstoši kuram:  

 tiek noteikti un sasniegti organizācijas mērķi;  

 organizācijas darbības (operacionālie) un finanšu riski tiek noteikti, novērtēti 

un pārraudzīti; 

 tiek vadīta darbības rezultātu sasniegšana un izvērtēšana. 

Labas  pārvaldības  sistēmas  ietvaros  organizācija  tiek  stimulēta  radīt pievienoto  

vērtību,  darbojoties  skaidru  atbildības  un  kontroles  principu  ietvaros, kas ļauj tās 

darbībai būt ētiskai, paredzamai, stratēģiskai un atbilstošai organizācijas īpašnieku 

ilgtermiņa interesēm. 

Organizācijas līmeņa pārvaldības struktūras pamatlikumi ir: 

 skaidrs īpašnieku un vadības (valdes) lomu sadalījums 

 godīguma, uzticamības, atbildīguma un ētiskuma prasības pret tiem, kas 

nosaka organizācijas stratēģiju un finansiālo darbību 

 skaidri, precīzi un patiesībai atbilstoši darbības pārskatu sagatavošanas procesi 

 savlaicīgs un sabalansēts organizācijas finansiālās darbības pārskats 

 organizācijas īpašnieku tiesību apzināšanās un ievērošana 

 organizācijas darbības risku apzināšanās un vadīšana 

 atalgojuma sistēma, kas vienlaikus kalpo uzņēmuma ilgtermiņa interesēm, gan 

nodrošina nepieciešamās zināšanas, pieredzes un kompetenču īpatsvaru 

organizācijā. 

VMF LATVIA pārvaldības analīze atbilstoši minētajiem kritērijiem liecina, ka kopumā 

uzņēmuma pārvaldība atbilst labas pārvaldības principiem. Plānveidīga risku vadības, 

plānošanas un kontroles sistēmas attīstība un pilnveidošana var atbalstīt uzņēmuma 

pārvaldības attīstību nākotnē. 
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1.1.3. ESOŠĀ IS ATBALSTA RAKSTUROJUMS 

VMF LATVIA informācijas sistēmas iedalās datu ievades, integrācijas un apstrādes 

līmeņos. Ievades līmenī tiek radīta uzmērīšanas informācija, kas, izmantojot 

integrācijas līmeni, tiek saglabāta centrālajā datu bāzē tālākai informācijas apstrādei. 
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VMF LATVIA informācijas sistēmas atbalsta esošos biznesa procesus, tomēr pastāv 
arī iespējas lielākam atbalstam un procesu automatizācijai: 

- parametru un marķējuma ievadē uzmērīšanas līnijas sistēmā 
- mērījumu pārnešanā no uzmērīšanas līnijām 
- rezultātu - XML failu pārsūtīšanā 
- dimensiju fiksēšanā, klienta un uzdevuma ievadē mobilajā aplikācijā 
- papīrmalkas datu reģistrēšanā un mērījumu kontrolē  

 

1.1.4. PERSONĀLS 

Kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma nozīmīgākais resurss un arī pašizmaksas 

lielākā (78%) un jūtīgākā daļa ir personāla izmaksas. Personāls ir arī tie cilvēki, kuru 

kompetences un motivācija vistiešākā veidā ietekmē sniegtā pakalpojuma. 

Uz 2016. gada maiju VMF LATVIA nodarbina 134 darbiniekus tai skaitā 109 

kokmateriālu uzmērītājus un 25 biroja darbiniekus. 

Uzņēmumā ir piecas nodaļas: Kvalitātes kontroles nodaļa, Uzskaites nodaļa, Zāģbaļķu 

uzmērīšanas (Rietumi) nodaļa, Zāģbaļķu uzmērīšanas (Austrumi) nodaļa un 

Papīrmalkas nodaļa (skatīt uzņēmuma struktūrshēmu). 

Uzņēmumā personāla (gan kokmateriālu uzmērītāji, gan biroja darbinieki) dzimuma 
sadalījums ir sekojošs: 91 % - vīrieši, 9 % - sievietes. Biroja darbinieku vidū šī 
proporcija ir 56 % pret 44 %. Savukārt kokmateriālu uzmērītāju vidū, atbilstoši darba 
specifikai, vīriešu un sieviešu proporcijas sadalījums ir attiecīgi 99 % pret 1 %. 
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Personāla sadalījums pēc 

izglītības pakāpes 

proporcionāli ir šāds: 76 % ir 

ar augstāko izglītību 

(bakalaura un maģistra grādi), 

savukārt 24 % ar vidējo (vidējā 

speciālā, profesionālā vai 

vidusskolas izglītība). Biroja 

darbinieku vidū augstākās 

izglītības īpatsvars ir 100 %. 

Uzņēmumam pievienojoties 

jauniem darbiniekiem, 

augstākās izglītības proporcija 

kopējā darbinieku skaitā tikai 

palielinās. 

Personāla sadalījums pēc 
izglītības veida proporcionāli 
ir šāds: 70 % ir ieguvuši 
bakalaura grādu, 22 % vidējo 
tehnisko izglītību (vidējā 
speciālā, profesionālā), 7 % 
maģistra grādu un 1 % 
vidusskolas izglītību. 

 

VMF LATVIA personāls 

kopumā ir samērā jauns. 

Vidējais vecums ir 35 gadi. 

Sadalījumā pa vecuma 

grupām lielāko daļu 

sastāda cilvēki līdz 30 

gadiem (41 %) un 

vecumā no 31-40 

gadiem (33 %). 17 % 

veido 41-50 gadu vecs 

personāls, savukārt 9 % 

ir vecuma grupā no 51-

60 gadiem. Nav 

darbinieku vecumā virs 

61 gada.  

 

24%

76%

Uzņēmuma darbinieku sadalījums pēc 
izglītības pakāpes

Vidējā

Augstākā

7%

70%
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1%

Uzņēmuma darbinieku sadalījums pēc 
izglītības veida

Maģistra
grāds
Bakalaura
grāds
Vidējā
tehniskā

41%

33%

17%
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Uzņēmuma darbinieku sadalījums pa vecuma 
grupām

Līdz 30
gadiem
No 31-40
gadiem
No 41-50
gadiem
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VMF LATVIA atalgojuma sistēma ietver sevī arī mainīgā atalgojuma sistēmu par 

kvalitatīvu darba rezultātu. 

VMF LATVIA apmācību sistēma ir nozīmīga daļa no uzņēmuma darbību kopuma 

pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai. 

 

2015.gadā VMF LATVIA darbā ir pieņemti 27 jauni darbinieki, bet ar 16 darbiniekiem 

pārtraukts darba līgums. 

 

Darbinieki, ar kuriem darba līgums pārtraukts ir atzīmējuši šādas pozitīvās jomas 

uzņēmumā: 

- Darba ētika, profesionāli kolēģi un darba kolektīvs 

- Precizitāte un punktualitāte 

- Savlaicīgi izmaksāta alga 

- Vadības attieksme un uzņēmuma komunikācijas un motivācijas pasākumi 

- Sociālās garantijas  

Par uzlabojamām jomām VMF LATVIA tiek atzītas: 

- Degvielas un laika atmaksa nokļūšanai uz darbu 

- Klientu intrigas pret ekspertiem 

- Neparedzams darba grafiks un nakts darbs 

- Skaidri definētu mērķu trūkums 
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1.2. KOKMATERIĀLU UZSKAITES UN VMF LATVIA SVID ANALĪZE 

 

 STIPRĀS PUSES:  

 

o VMF LATVIA ir dalībnieks pēc būtības vienīgajā, bet ļoti nepilnīgajā 

kokmateriālu uzskaitē Latvijā; lai arī nav vienīgais, bet ir lielākais 

kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu sniedzējs. Uzņēmumam ir 

savi - būtiski resursi šī pakalpojuma sniegšanai un attīstībai: 

 kompetenti 134 darbinieki 

 vairāk kā 15 gadus ilga pieredze Baltijas reģionā  

 ir izveidoti biznesa, tā vadības un kontroles procesi 

 VMF LATVIA izmanto savas informācijas sistēmas un sagatavo 

uzmērīto kokmateriālu atskaites (testēšanas pārskatus) 

klientiem 

o VMF LATVIA redz sevi kā kokmateriālu pircēju un pārdevēju kopīgi 

attīstāmas atbalsta funkcijas – kokmateriālu uzskaites - dalībnieku, kas 

ar prognozējamu uzvedību stiprina biznesa stabilitāti tirgus 

dalībniekiem 

o VMF LATVIA ir Latvijā un Zviedrijā akreditēts kokmateriālu mērītājs  

o VMF LATVIA ir pastāvīgi ciešas saites, laba reputācija reģionā un 

personīgi kontakti ar reģiona, tai skaitā Zviedrijas, kokmateriālu 

uzskaites organizācijām un to vadītājiem 
 

 

 VĀJĀS PUSES: 

 

o Vienotas kokmateriālu uzskaites Latvijā un Baltijas reģionā faktiski nav 

un tai nav pietiekams tirgus dalībnieku atbalsts: 

 nav vienošanās neizmantot kokmateriālu uzmērīšanu, lai 

iegūtu priekšrocību darījumos tirgū 

 nav kokmateriālu pircēju un pārdevēju kopīgi pārvaldītas 

organizācijas un resursu vienotas kokmateriālu uzskaites 

izveidei un uzturēšanai (mērīšanas instrukcijas, kokmateriālu 

kvalitātes un datu standarti un klasifikatori, attīstība, 

monitorings un kontrole) 

 nav plašas sadarbības un integrācijas datu apmaiņā starp tirgus 

dalībniekiem 

o VMF LATVIA ar nepietiekamiem iekšējiem resursiem un motivāciju 

mēģina atsevišķos gadījumos aizvietot vienotas kokmateriālu 

uzskaites trūkumu, uzņemoties savu īpašnieku funkcijas. Tas vājina arī 

uzņēmuma pārvaldi.  
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o VMF LATVIA sniegtie pakalpojumi ir izveidoti ne gluži brīvprātīgi, bez 

pietiekamas visu - pat esošo klientu - iniciatīvas, kā rezultātā: 

 pats uzņēmums nav pietiekami aktīvs jaunu un uz klientu 

orientētu pakalpojumu izveidē un piedāvāšanā 

 ir paaugstināma tirgus dalībnieku izpratne par biznesam 

pievienotas vērtības iespējām, kas balstās uz kopīgi pārvaldītu 

kokmateriālu uzskaiti un tās datiem 

o VMF LATVIA klientiem efektīvi netiek nodrošinātas pietiekami 

kvalitatīvas kokmateriālu uzmērīšanas atskaites (testēšanas pārskati): 

 tie nav pietiekami ticami, kad tiek sagatavoti pilnībā 

nepārvaldot datus no mērīšanas ierīcēm, 

 klienti pieprasa atskaites ātrākos termiņos  

 VMF LATVIA informācijas sistēma nepietiekami atbalsta 

iespēju apmainīt informāciju ar klientiem ērtā veidā  

 datu apstrāde un atskaišu sagatavošana ir nepietiekami 

automatizēta. 
 

 

 IESPĒJAS: 

 

o Baltijas reģiona un Latvijas biznesa videi atbilstošā veidā pārņemt 

labāko, tai skaitā Zviedrijas, pieredzi kokmateriālu pircēju un 

pārdevēju kopīgi pārvaldītas kokmateriālu uzskaites izveidē: 

 ar informācija tehnoloģiju palīdzību samazināt izmaksas 

koksnes plūsmas organizēšanā starp mežu un kokmateriālu 

pārstrādes industriju 

 balstoties uz labāko praksi un iegūto pašu pieredzi, ievērojami 

samazināt laiku (piemēram salīdzinot ar Zviedriju) kopīgas 

kokmateriālu uzskaites izveidei 

 vienoties neizmantot kokmateriālu uzmērīšanu, lai iegūtu 

priekšrocību darījumos tirgū 

o Latvijā iegūto pieredzi kokmateriālu uzmērīšanā un kopīgas 

kokmateriālu uzskaites izveidošanā pārnest visā Baltijas reģionā, tā 

atbalstot reģiona vienota kokmateriālu tirgus attīstību un spēku 

o Ar uzticamas un caurspīdīgas kokmateriālu uzskaites palīdzību 

atbalstīt Latvijas un reģiona tirgus dalībnieku uzņēmumu vērtības 

pieaugumu 

o Papildus kokmateriālu uzmērīšanai un atskaišu sagatavošanai attīstīt 

pakalpojumus, kas balstās uz kokmateriālu uzmērīšanas datiem, to 

apstrādi, apmaiņu un analīzi klientu vajadzībām.  
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 DRAUDI: 

 

o Ģenerēt liekas izmaksas, attīstot atsevišķas, it kā vienotas 

kokmateriālu uzskaites, sastāvdaļas (tai skaitā VMF LATVIA un tā 

pakalpojumus), nenodrošinot pamatprincipu piepildīšanu pašā 

sistēmā: 

 kokmateriālu uzmērīšana var tikt izmantota, lai konkurētu  

 kokmateriālu tirdzniecības un plūsmas nodrošināšanas biznesa 

procesu izmaksu samazināšanas iespējas var tikt neizmantotas 

o VMF LATVIA var turpināt nepietiekami ticamu pakalpojumu sniegšanu 

 nepārvaldot ticamu datu plūsmu no mērīšanas ierīcēm 

 izmantojot kokmateriālu uzmērīšanu un novērtēšanu, kas nav 

pietiekami izdiskutēta un kopīgi akceptēta no kokmateriālu 

pircēju un pārdevēju pusēm 

o Ilgstoši saglabājoties situācijai, kad nav pietiekams atbalsts vienotai 

kokmateriālu uzskaitei, kāds tirgus dalībniekiem var iegūt un palielināt 

ietekmi tirgū savas tirgus daļas lieluma vai ar politisku lēmumu  

o Neizveidojot kokmateriālu pircēju un pārdevēju kopīgi pārvaldītu 

kokmateriālu uzskaiti un nesākot baudīt tās augļus, klienti var 

samazināt no VMF LATVIA pirkto pakalpojumu apjomu no 

kokmateriālu uzmērīšanas atskaites saņemšanas līdz kokmateriālu 

uzmērīšanai vien, bet vēlāk – atsakoties arī no tās. 
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2. KOKMATERIĀLU UZSKAITES ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNES 

 

2.1. GALVENIE ATTĪSTĪBAS IZAICINĀJUMI 

Galvenās izmaiņu tendences, kas skar visu meža nozari un kā pieņēmumi vidēji 

plānošanas periodam, balstoties uz publiski pieejamo analizēto kokmateriālu tirgus un 

darbaspēka tirgus attīstības un prognožu analīzi, ir iekļauti šajās pamatnostādnēs : 

- kokmateriālu cenu pieaugums +1,5% 

- personāla izmaksu pieaugums +7,0% 

 

2.2. 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 

 

Šo virsmērķu īstenošanas plānošanai un izpildes kontrolei nepieciešamie indikatori ir 

rodami katra atsevišķa komersanta plānošanas un kontroles stratēģijā – galvenokārt 

tie ir  - biznesa procesu izmaksu īpatsvars un lielums kokmateriālu pašizmaksā, kā arī 

procesu efektivitātes indikatori. 

 

2.3. GALVENIE PIEŅĒMUMI 

 

Lai  paaugstinātu nozares komersantu konkurētspēju, ne viss ir iespējams katra 

atsevišķa uzņēmuma darbības rezultātā. Ir izaicinājumi, kuriem atbildēt var tikai 

sadarbojoties. Viena no jomām ir loģiski saistīta ar kokmateriālu uzmērīšanu un 

uzskaiti – šīs funkcijas, kas atbalsta plānošanu, ražošanu, loģistiku un darījumus ar 

kokmateriāliem, pēc būtības ir kopīgas vienlaicīgi vairākiem komersantiem un tie 

izmanto vienus un tos pašus datus. Tāpēc šīs pamatnostādnes ir balstītas uz 
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pieņēmumu, ka nozarē būs komersanti, kas pakāpeniski spēs vienoties par sadarbību 

kā atbildi galveno biznesa vides izmaiņu tendenču izaicinājumiem - ar informācijas 

tehnoloģiju atbalstu:  

 

IEVIEST ELEKTRONISKU DATU PLŪSMAS 

- lielākas analīzes iespējas 

- kvalitatīvāku lēmumu sagatavošanas iespējas, īpaši loģistikā 

- ātrāks reakcijas laiks 

- izvairīties no atkārtotām darbībām  

AUTOMATIZĒT PROCESUS 

- mazāk kļūdu 

- mazākas izmaksas pie augošām darbaspēka izmaksām 

STIPRINĀT LEGĀLU UN SABIEDRĪBAS AKCEPTĒTU BIZNESU 

- darījumi ir saprotami un standartizēti 

- darījumiem ir pēdas 

- pamats dziļākai integrācijai nākotnē 

 

2.4. PAMATNOSTĀDŅU ĪSTENOŠANAS VEIKSMES FAKTORI 

Kokmateriāli pircēju un pārdevēju kopīga sadarbība kokmateriālu plūsmas biznesa 
procesu atbalstam ir īstenojama atbilstoši  interesēm biznesā vienotas, caurskatāmas 
un efektīvas elektroniskas kokmateriālu uzskaites attīstīšanā:  
 

- kokmateriālu pirkšanas un pārdošanas specifikāciju izveidošanas atbalstam, 
- kokmateriālu noliktavas efektīvas vadības atbalstam, 
- ražošanas un transporta uzdevumu došanas un atskaites saņemšanas 

atbalstam, 
- kokmateriālu uzmērīšanas un novērtēšanas atskaites atbalstam 

 
 
Tādēļ kokmateriālu pircēji un kokmateriālu pārdevēji savā darbībā par svarīgu atzīst 
tādas stabilas biznesa vides attīstību, kur koksnes pārstrādes izejvielas – kokmateriālu 
– pircēju un pārdevēju solidāri pārvaldīta uzmērīšana (koksnes apjoma noteikšana un 
kvalitātes novērtēšana) notiek objektīvi un kvalitatīvi, prognozējami apvienojot un 
īstenojot labāko pieredzi. 
 
Šajā sakarā kokmateriālu tirgus dalībnieki apzinās, ka ir nepieciešams attīstīt vienotu 
kokmateriālu uzskaiti un kokmateriālu plūsmas biznesā iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem (kokmateriālu pārdevējiem, pircējiem, arī pakalpojumu sniedzējiem) 
izveidot vienotu kokmateriālu uzskaites informācijas apmaiņas platformu un 
nodrošināt pieejamību datu apmaiņai. 
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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 pārvadīta kokmateriālu 
uzmērīšanas pakalpojuma pieejamību un izmantošanu.  

 
Lai īstenotu minētos sadarbības faktorus, darījumos ar kokmateriāliem Latvijā un citās 
Baltijas valstīs tirgus dalībnieki ir aicināti pamatā īstenot šādus principus: 
 

 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. 

 
 
Latvijā iegūto pieredzi kopīgas kokmateriālu uzskaites izveidē stratēģiski ir lietderīgi 

pakāpeniski un prognozējami pārnest uz visu Baltijas valstu tirgus reģionu, tā atbalstot 

reģiona vienota kokmateriālu tirgus attīstību. 
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2.5. UZDEVUMI KOKMATERIĀLU UZSKAITES ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDŅU ĪSTENOŠANAI 

 

                                                                                         
                                                                                                                  UZDEVUMI                                                                                        INDIKATORI, APJOMI, TERMIŅI                 

(gads ieskaitot) 

 
I. Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrības 

 
A Īstenot un aktualizēt kokmateriālu uzskaites, tai 

skaitā VMF LATVIA, Stratēģiju, tai skaitā plānojot 
atbilstošas investīcijas 

 Aktualizēt stratēģiju 2020. 

A1  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 
 

  pastāvīgi 

A2  Atbalstīt un veicināt VMF LATVIA pakalpojumu 
 

Biedri 
izmanto 
pakalpojumu 
 

 pastāvīgi 

B 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 
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C Atbalstīt kokmateriālu pircēju un pārdevēju vienotu 
interešu integrējošas platformas izveidi kokmateriālu 
uzskaitē un uzmērīšanā Baltijas valstu reģionā 
 

 Ir uzsākts 
integrācijas 
process 

 2018. 

C1  Skaidrot un izplatīt kokmateriālu pircēju un pārdevēju 
pārvaldīta neatkarīga kokmateriālu uzmērīšanas 
pakalpojuma un vienotas kokmateriālu uzskaites 
priekšrocības Latvijā un Baltijas valstu reģionā 
 

  pastāvīgi 

C2  Sadarboties ar līdzīgām organizācijām un komersantiem 
Baltijas valstu reģionā ar nolūku stiprināt visa reģiona 
nozares dalībnieku konkurētspēju 
 

tikšanās 1x gadā Ik gadus 

C3  Atbilstoši sagatavot Latvijā esošās kokmateriālu uzskaitē 
iesaistītās organizācijas dziļākai integrācijai Baltijas valstu 
reģiona sadarbībai 

  2017. 

D 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. 
 

 Meža nozare 
ir attīstības 
līderis 
sadarbībā  ar 
ārējām 
organizācijām 

 pastāvīgi 

D1  Palielināt dalībnieku pārstāvniecību Biedrībās, īpaši Latvijas 
kokmateriālu pārdevēju biedrībā 
 
 

Pārdevēju 
biedru skaita 
pieaugums 
gadā  

2 Ik gadus 

 
II. LKUUV Vienotā Konsultatīvā Padome 

 
E Vienoties par kokmateriālu uzmērīšanas un 

kvalitātes novērtēšanas nosacījumiem un izstrādāt 
Pašreiz valsts regulē galvenokārt ar šādiem normatīviem:  Ir izstrādāts 

procedūru 
 2019. 
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atbilstošas kokmateriālu tilpuma uzmērīšanas un  
kvalitātes novērtēšanas  - procedūras un standartus. 

• 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 

un standartu 
pamata 
kopums 
nozarē 
 
Ir aktualizēti 
valsts 
normatīvi 

 
 
 
 
 
2018. 

E1  Vienoties par: 

 vai, cik un kādas kokmateriālu kvalitātes   prasības 
ir standartizējamas,  

 kurā līmenī (valsts, bizness) šādi standarti ir 
attīstāmi 

un sagatavot atbilstošas procedūras un standartus. 
 

LKUUV VKP 
darbības 
plāna izpilde 

 2017 

E2  Vienoties par: 

 vai, cik un kādas kokmateriālu apjoma noteikšanas 
prasības ir standartizējamas,  

 kopīgi akceptētu plānu individuālajā uzmērīšanā 
pielietojamo dažādo paņēmienu ietekmes uz 
kokmateriālu uzmērīšanas rezultātu mazināšanu 

 kurā līmenī (valsts, bizness) šādi standarti ir 
attīstāmi 

un sagatavot atbilstošas procedūras un standartus. 

LKUUV VKP 
darbības 
plāna izpilde 

 2017 

E3  Vienoties par : 

 par nepieciešamo pakalpojuma kvalitātes 
akreditācijas nosacījumiem Latvijā 

 kurā līmenī (valsts, bizness) šādi standarti ir 
attīstāmi 

LKUUV VKP 
darbības 
plāna izpilde 

 2018 
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 uzdevumiem VMF LATVIA nodrošināt citu valstu 
akreditāciju, tai skaitā Igaunijā, Lietuvā un Somijā  

un sagatavot atbilstošas procedūras un standartus. 
 

  Kokmateriālu pircējiem/pārdevējiem kopīgi vienoties par 
nozares pamatdatu (Master data) un klasifikatoru aprakstu 

LKUUV VKP 
darbības 
plāna izpilde 

 2019. 

E4  Kokmateriālu pārdevējiem un pircējiem kopīgi attīstīt 
kokmateriālu tilpuma noteikšanas aprēķinos izmantojamo 
konstanšu un algoritmu kopumu. 
 

LKUUV VKP 
darbības 
plāna izpilde 

  

E5  Izveidot kokmateriālu uzmērīšanā un uzskaitē lietoto 
terminu definīciju vārdnīcu. 
 

Ir sagatavots  2017. 

E6  Ar mērķi padarīt kokmateriālu uzmērīšanu efektīvāku 
izvērtēt iniciatīvas jaunu – īpaši attēlu - tehnoloģiju 
ieviešanā kokmateriālu uzmērīšanas izmaksu 
samazināšanai, attīstot atbilstošus iekārtu un datu 
standartus 
 

Ir sagatavots  2018. 

E7  Ieviest reģionāli un Latvijā papiNet datu standartu un 
piedalīties starptautiski tā attīstībā 

 izmantoto 
informācijas 
sistēmās 

 pastāvīgi 

E8  Vienoties par kokmateriālu pircējiem un pārdevējiem 
vienoti akceptējamiem nosacījumiem datu un to plūsmas 
pārvaldībai no automatizētām uzmērīšanas līnijām un 
atbildību sadali starp procesa dalībniekiem 
 

   

E9  Izveidot un attīstīt uzmērīšanas iekārtu standartu Ir sagatavots  2018. 
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E10  Izmantot un pārnest biznesa vienošanās līmenī daļu no 
VMF LATVIA kvalitātes sistēmas vadībā izmantotajām 
procedūrām un instrukcijām 
 

Ir sagatavots  2017. 

F Atbilstoši tirgus situācijai un prognozēm izvērtēt 
sakarības starp kokmateriālu uzmērīšanas precizitāti, 
izmaksām un kokmateriālu vērtību, definējot 
atbilstošus pakalpojuma mērķus pakalpojuma 
sniedzējam – VMF LATVIA 
 

 Ir mērķis 
budžeta 
uzdevuma 
došanai 

 ar 2017. 
gadu 

F1  Definēt biznesam nepieciešamo kokmateriālu tilpuma 
noteikšanas un novērtēšanas precizitātes – sistemātiskās 
novirzes un standartnovirzes -  zemākās pieļaujamās un 
augstākās vēlamās robežas saistībā ar izmaksām. 
 

Ar 
2017.gadu 

 pastāvīgi 

F2  Sagatavot kokmateriālu pircēju un pārdevēju vienoti 
akceptētu kokmateriālu tilpuma noteikšanas un 
novērtēšanas pakalpojumu cenu veidošanas vispārīgus 
pamatprincipus  
 

Ir sagatavots  2016. 

F3  
 

Izveidot kokmateriālu pircēju un pārdevēju kopīgi 
pārvaldītu kokmateriālu tilpuma noteikšanas un 
novērtēšanas pakalpojuma kvalitātes monitoringu. 
 

Ir sagatavots  2018. 

F4  
 

Izvērtēt normatīvo slogu un barjeras kokmateriālu uzskaitē 
un sagatavot/lobēt priekšlikumus atbilstošām izmaiņām 
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3. VMF LATVIA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI 

 

3.1. VĪZIJA 

BŪT EFEKTĪVĀKAJAM, KOKMATERIĀLU PIRCĒJUS UN PĀRDEVĒJUS ATBALSTOŠAM,  

UZTICAMAM UZŅĒMUMAM BALTIJAS VALSTU REĢIONĀ KOKMATERIĀLU APJOMA 

UZMĒRĪŠANAS, KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS UN KOKSNES PLŪSMAS UZSKAITES 

PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ. 

 

3.2. MISIJA 

VMF LATVIA IR MEŽA NOZARI STRUKTURĒJOŠS – NEATKARĪGUS UN ILGTSPĒJĪGI 

PIEEJAMUS PAKALPOJUMUS SNIEDZOŠS KOMERSANTS: 

- KO PĀRVALDA KOKMATERIĀLU PIRCĒJI UN PĀRDEVĒJI BALTIJAS VALSTU 

REĢIONĀ 

- KAS AR INOVATĪVĀM TEHNOLOĢIJĀM UN KOMPETENTU PERSONĀLU SNIEDZ 

PAKALPOJUMUS KOKMATERIĀLU APJOMA UZMĒRĪŠANĀ, KVALITĀTES 

NOVĒRTĒŠANĀ UN UZSKAITĒ 

- KAS KOKSNES PLŪSMAS DALĪBNIEKU ATBALSTAM PIEDALĀS VIENOTA UN 

RACIONĀLA PAKALPOJUMA UN NORMATĪVĀS VIDES ATTĪSTĪBĀ KOKMATERIĀLU 

UZMĒRĪŠANĀ, NOVĒRTĒŠANĀ UN UZSKAITĒ 
 

3.3. MOTO 

UZTICAMI, ĀTRI, ĒRTI 

 

3.4. VMF LATVIA STRATĒĢISKIE 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 Baltijas valstu reģionā 
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TAKTISKIE UZDEVUMI VMF LATVIA STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAI 

 

 
VMF LATVIA 

 

 

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

 Peļņa, 
īstenojot 
pamat 
nostādnes, 
stratēģiju un 
attīstības 
uzdevumus   
 

>0 Ik gadu 
 

G1  Samazināt personāla izmaksu īpatsvaru pakalpojumu 
pašizmaksā līdz 65% līmenim 
 

% 65 2020. 

G2  
 
 
 

Izvērtēt iespējas darbaspēka tirgū piedāvāto salīdzinoši 
augsto vispārīgo kompetenču līmeni pakāpeniski aizstāt ar 
specifisku kompetenču apguvi VMF LATVIA 

Darbinieku 
īpatsvars ar 
augstāko 
izglītību, % 

<50 2019. 

G3  
 

Ar mērķi padarīt izmaksu efektīvāku un reakcijas laikā 
ātrāku - ieviest attēlu tehnoloģijas kvalitātes kontroles 
procesā un pēc klientu vēlmes - grupveida uzmērīšanā. 
 

  2017. 

G4  Plānot un VMF LATVIA īstenot personāla atalgojuma 
pieaugumu par vidēji plānošanas periodā +7% gadā  
 

Atalgojuma 
pieaugums  

+7,0% Plānošanas 
periodā 
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G5  Mērķtiecīgi izveidot uzņēmuma piedāvājuma/pieprasījuma 
platformu personāla piesaistei un tālākas karjeras 
atbalstam nozares uzņēmumos 
 

  2018. 

G6  Automatizēt VMF LATVIA biznesa procesu datu apstrādi un 
plūsmas (uzskaitīti 14.lpp) un vadības procesus plānošanā 
un kontrolē 

  līdz 
2018. 

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

 Klientu 
apmierinātība
, balles 

4,2 
4,3 
4,4 

2017. 
2018. 
2019. 

H1  Sniegt priekšlikumus kokmateriālu uzmērīšanai, 
novērtēšanai un uzskaitei, piedaloties LKUUV VKP 
 

Piedalīšanās 
LKUUV VKP, 
% 

90 pastāvīgi 

H2  Sadarbībā ar klientiem nodrošināt drošu datu plūsmu tieši 
no automatizētajām  uzmērīšanas līnijām 

Klientu 
skaits, % 

20 
50 
100 

2017. 
2018. 
2019. 
 

H3  Nodrošināt klientiem elektroniski pieejamus kokmateriālu 
uzmērīšanas pārskatus (kokmateriālu apjoms un kvalitāte) 
 

% 100 pastāvīgi 

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

 Pakalpojuma 
kvalitātes 
mērķu 
izpilde1, % 

100% Ik gadus 

I1  Nodrošināt pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās valsts 
un biznesa akreditācijas Latvijas un Zviedrijas tirgos 
 

  pastāvīgi 

                                                                 
1 VMF LATVIA precizitātes mērķi un to izpilde 2016.gadā ir atspoguļoti 3.1.1. nodaļā 36.lpp. 



PROJEKTS 8.12.2016.. 
KOKMATERIĀLU PĀRDEVĒJU UN PIRCĒJU KOPĪGI PĀRVALDĪTAS KOKMATERIĀLU UZSKAITES  

ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNES UN VMF LATVIA VIDĒJA TERMIŅA STRATĒĢIJA, 2016 

31 
 

I2  Izveidot un attīstīt VMF LATVIA uzņēmuma risku vadības 
funkciju 
 

  2017. 

 Palielināt kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu 
apjomu Baltijas valstu reģionā par 3,0 miljoniem m3 
 

 pakalpojuma 
apjoma 
pieaugums,
milj. m3 

0,3 
1,0 
1,7 

2017. 
2018. 
2019. 

J1  Nodrošināt kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu 
publiskajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un 
atbilstoši LKUUV VKP procedūrām 
 

  pastāvīgi 

J2  LKUUV VKP instrukciju ietvaros attīstīt atbilstošus 
kokmateriālu uzmērīšanas, kontroles un testēšanas 
pārskatu sagatavošanas (aprēķinu)  procesus, lai 
samazinātu uzmērīšanas paņēmienu ietekmi uz rezultātu.  
 

  2019. 

K Lai atbalstītu izmaksu samazināšanu kokmateriālu 
plūsmā, izvērtēt iespējas, sagatavot, piedāvāt un 
pakāpeniski attīstīt  kokmateriālu uzskaites 
informācijas sistēmas pakalpojumu, balstoties 
kokmateriālu pircēju un pārdevēju kopīgu 
vienošanos par pielietojamiem standartiem 
 

 Kokmateriālu 

apjoms, kura 
plūsmu 
kopīga IS 
atbalsta 
vismaz vienā 
solī, 
milj.m3  

0,2 
0,5 
2,0 
4,0 

2017. 
2018. 
2019. 
2020. 

K1  Attīstīt VMF LATVIA  informācijas sistēmas, lai tās un 
sniegtos pakalpojumus kokmateriālu pircēju un pārdevēju 
kopīgas vienošanās par datu formātu un standartu ietvarā 
efektīvi varētu izmantot katra atsevišķa komersanta 
informācijas sistēmas. 
 

partneru 
skaits 

3 
5 
20 

2017. 
2018. 
2019. 
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3.5 VMF LATVIA PERSONĀLA UN ATALGOJUMA ATTĪSTĪBA  

 

Atalgojuma un produktivitātes pieaugums 

Darbaspēks ir būtiskākais resurss kvalitatīva un konkurētspējīga kokmateriālu apjoma 

uzmērīšanas un kvalitātes novērtēšanas pakalpojuma sniegšanai. Apzinoties 

nepieciešamību VMF LATVIA kokmateriālu ekspertu atalgojumu līmeni nepārtraukti 

pielīdzināt nozares biznesa procesos nodarbināto operatoru rādītājiem Latvijā, Baltijas 

jūras reģionā un pastāvot darbaspēka atalgojuma pieauguma tendencei brīva 

darbaspēka tirgus apstākļos Eiropas Savienībā, ir izvirzīts mērķis atalgojuma 

pieaugumam vidēji 7% gadā plānošanas perioda ietvarā, lai nodrošinātu 

konkurētspēju reģiona darbaspēka tirgū. Lai nodrošinātu konkurētspējīgu 

pakalpojuma cenu, šādas ambīcijas ir piepildāmas vienīgi strauji palielinot 

produktivitāti ar modernām IS tehnoloģijām un attiecīgu biznesa procesu izmaiņām, 

kā rezultātā personāla izmaksu īpatsvaram VMF LATVIA pakalpojumu pašizmaksas 

struktūrā ir izvirzīts mērķis - samazināt līdz 65%. 

 

Proporciju maiņa personāla izglītībā 

Lielākā daļa no VMF LATVIA darbiniekiem ir ar augstāko izglītību, kas palīdz elastīgāk 

sasniegt biznesa mērķus, piemītot augstai gatavībai apgūt sarežģītus pienākumus un 

pielāgoties. Tomēr šis ir vērtējams kā nesamērīgi dārgs risinājums apstākļos, kad 

darbaspēka tirgū pastāv spiediens celt algas, un pakalpojumu tirgus vēlas vismaz 

konstantas cenas. Tāpēc ir plānots meklēt iespējas segmentēt personāla izglītības 

līmeņa un atalgojuma ambīcijas atkarībā no veicamo darbu specifikas – procesu 

pārvaldība jāatdala no operatoriem: 

 Procesu pārvaldībā mērķis ir turpināt ieguldīt augstākā līmeņa darbinieku 

noturēšanā un piesaistē (iespējams, pat akadēmiskajā un pētnieciskajā 

kapacitātē), lai nodrošinātu VMF LATVIA līderību tirgū    

 Operatoru, kas sastāda lielāko īpatsvaru no darbinieku skaita, apmācībā tiek 

izvēlēts cits – racionālāks – mērķa modelis, veidojot sadarbību ar Ogres 

tehnikumu īpašu profesionālā līmeņa mācību programmas izveidē un 

atbilstošas infrastruktūras attīstībā.  

 

Tas dos iespējas piesaistīt gados jaunākus darbiniekus ar fokusētām prasmēm darbā 

uz modernām iekārtām, turklāt mazākām (vismaz sākotnēji) ambīcijām pēc 

atalgojuma. Balstoties uz sniegumu, tiks veidota veselīga konkurence ekspertu darbā 

un saprātīga (līdz 10% gadā) personāla mērķa mainība, kas būs izdevīga gan 

uzņēmumam, gan darbiniekiem, jo palīdzēs VMF LATVIA sniegt efektīvu un 

konkurētspējīgu pakalpojumu (palielināt ikgadējo atalgojumu, samazinot personāla 

izmaksas) un reizē paplašināt darbinieku piesaistes un attīstības iespējas.  
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Atalgojuma struktūra 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu pakalpojumu, uz HayGroup modeļa 

bāzes (pamatalga + labumi + bonusi + ilgtermiņa ieguvumi) par VMF LATVIA mērķi 

atalgojuma struktūras izmaiņām tiek izvirzīts modelis ar augstāku orientāciju uz 

rezultātu. Tas nozīmē, ka lielāks īpatsvars ir attīstāms atalgojumu bonusu un 

ilgtermiņu ieguvumu veidā. Stratēģijas īstenošanas termiņā līdz 2020.gadam par mērķi 

ir izvirzīts ilgtermiņa ieguvumu īpatsvaru vismaz trīskāršot, izmantojot, piemēram, 

iemaksas pensiju fondos. 

 

  

Zināšanu ietilpība / atvērtība pārmaiņām  

Ārējie apstākļi un tehnoloģiju attīstība nosaka VMF LATVIA biznesa procesu 

pārmaiņas. Automatizējot procesus un pieaugot IT risinājumu intensitātei,                    

VMF LATVIA palielinās ne tikai produktivitāti, bet arī samazinās korupcijas riskus, 

mainīsies arī darba pienākumi. Līdz ar to pieaugs atbildības līmenis, prasot no 

darbinieka jaunas prasmes, vēl augstāku lojalitāti un gatavību mācīties. Šie faktori 

jāņem vērā esošā personāla attīstībā un jaunu darbinieku piesaistē. Procesu elastībai 

un uzticamībai uzdevums ir izstrādāt programmu darbinieku aizvietošanai  - atbilstošas 

apmācības un motivāciju iegūt multiprasmes. Tas atbalstīs arī iespējamo darbinieku 

rotāciju, ētikas kodeksa ievērošanas stiprināšanu un citas proaktīvas darbības VMF 

LATVIA  risku vadības sistēmas attīstības ietvarā. 

PIELIKUMS 

3x 
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