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SADARBĪBA:
Brīvprātīga vienošanās, kurā divas vai vairākas puses 
iesaistās savstarpēji izdevīgā apmaiņā, nevis konkurē. 

Sadarbība var notikt, ja abām pusēm pastāv 
pietiekami resursi, vai tie tiek izveidoti ar pušu 

mijiedarbību.

Voluntarily arrangement in which two or more entities engage in a 
mutually beneficial exchange instead of competing. Cooperation can 
happen where resources adequate for both parties exist or are created by 
their interaction.

Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/cooperation.html



https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q

https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q




SADARBĪBA meža nozarē Latvijā

Kopīgi organizētu pakalpojumu pieejamība

• Produktu testēšana
• Ekspertīzes
• Tālākizglītība
• Izpēte un tehnoloģiju pārnese un izstrāde
• Tirgus analīze un informācija
• Kokmateriālu uzmērīšana un novērtēšana
• Kokmateriālu uzskaite

Kopīgi organizēta biznesa vides attīstība

• Lobēšana
• Sabiedrības domas veidošana
• Biznesa vides sakārtošana
• Tehnoloģiju testēšana un pārnese
• Nozares statistikas pieejamība
• Standartu attīstība: produkti, procesi, dati, 

profesijas
• Speciālistu un vadītāju pamatizglītība



SADARBĪBA LATVIJAS MEŽA NOZARĒ

Meža 
pētīšanas 

stacija



Kādēļ šī stratēģija ?

• Lai plānotu rīcību atbilstoši tirgus tendencēm, nevis reaģētu uz 
problēmām
• darbaspēka izmaksu pieaugums

• kokmateriālu izmaksu pieaugums 

• Lai konkurētu ar citiem reģioniem, kur tehnoloģiju atbalsts jau pašreiz dod 
iespējas samazināt izmaksas kokmateriālu piegāžu ķēdē  



brīvprātīgi

izdevīgi 

nekonkurē 

resursi

attīstība



Stratēģijas dokumenta struktūra

Kokmateriālu uzskaites 
attīstības pamatnostādnes

VMF LATVIA stratēģija

PIELIKUMS

• SVID

• Virsmērķi

• Pamatnostādnes

• Uzdevumi 

• SVID

• VMF LATVIA misija un vīzija

• VMF LATVIA stratēģiskie mērķi un indikatori

• VMF LATVIA taktiskie uzdevumi (2016.-2020.)

• Nozares raksturojums

• Kokmateriālu plūsmas biznesa modeļu 
raksturojums

• Ārējās vides analīze



Tirgus dalībnieki ir aicināti īstenot šādus principus:

• Kokmateriāli tiek uzmērīti vienreiz – to pārstrādes (piegādes) vietā

• 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. 

• Kokmateriālu tilpuma noteikšanas un kvalitātes novērtēšanas 
izmaksas sedz kokmateriālu pircējs un pārdevējs.



BIEDRĪBAS

VKP

VMF LATVIA

UZŅĒMUMI



Taktika

• Īstenot un aktualizēt kokmateriālu uzskaites 
pamatnostādnes un VMF LATVIA stratēģiju, tai skaitā 
plānojot atbilstošas investīcijas

• vadīt kopīgus izmaiņu procesus kokmateriālu plūsmas 
efektivitātes palielināšanai

• Atbalstīt vienotu interešu platformas izveidi kokmateriālu 
uzskaitē un uzmērīšanā Baltijas valstu tirgus reģionā

• 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

BIEDRĪBAS



Taktika

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

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

VKP



Taktika

• 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 tirgus reģionā

VMF 
LATVIA



UZTICAMI, ĀTRI, ĒRTI

• KOPĪGI PĀRVALDA KOKMATERIĀLU PIRCĒJI UN PĀRDEVĒJI BALTIJAS 
VALSTU REĢIONĀ

• AR INOVATĪVĀM TEHNOLOĢIJĀM UN KOMPETENTU PERSONĀLU 
SNIEDZ PAKALPOJUMUS KOKMATERIĀLU APJOMA UZMĒRĪŠANĀ, 
KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANĀ UN UZSKAITĒ

• KOKSNES PLŪSMAS DALĪBNIEKU ATBALSTAM PIEDALĀS VIENOTA UN 
RACIONĀLA PAKALPOJUMA UN NORMATĪVĀS VIDES ATTĪSTĪBĀ 
KOKMATERIĀLU UZMĒRĪŠANĀ, NOVĒRTĒŠANĀ UN UZSKAITĒ



Kā attīstīties VMF LATVIA?
• PROCESI / IT

• Turpināt automatizēt un pilnveidot biznesa un vadības procesus VMF LATVIA sniegto pakalpojumu ietvarā, 
tai skaitā izvērtējot un piedāvājot iespējas samazināt partneru procesu izmaksas

• Ieviest inovatīvas tehnoloģijas ar mērķi padarīt gan efektīvāku kontroles atbalsta funkciju kokmateriālu 
uzmērīšanas procesā, gan samazināt izmaksas uzmērīšanas pakalpojumam ar grupveida uzmērīšanas 
metodi

• Sadarbībā ar klientiem nodrošināt drošu datu plūsmu tieši no automatizētajām  uzmērīšanas līnijām un 
elektroniski pieejamus testēšanas pārskatus savstarpēji akceptētā datu standartā 

• Izveidot un attīstīt VMF LATVIA uzņēmuma risku vadības funkciju

• PERSONĀLS
• Samazināt personāla izmaksu īpatsvaru pakalpojumu pašizmaksā
• Salīdzinoši augsto vispārīgo kompetenču līmeni pakāpeniski aizstāt ar specifisku kompetenču apguvi
• Plānot un īstenot personāla atalgojuma pieaugumu, tajā palielinot ilgtermiņa atalgojuma īpatsvaru

• TIRGUS
• palielināt kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu apjomu Baltijas valstu reģionā par 3,0 miljoniem m3 

likumdošanā un klientu definētā kvalitātes mērķu līmenī
• Nodrošināt pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās valsts un biznesa akreditācijas Latvijas un Zviedrijas 

tirgos



KĀ NONĀKT LĪDZ NOZARES INVESTĪCIJĀM IT ATTĪSTĪBĀ?

• kopīgi precizitātes mērķi, standarti un procedūras

• kopīgi nozares pamatdati (Master data), klasifikatori un to pārvaldība

• papiNet datu standarts – ātrāka informācija aprite ar zemākām izmaksām 
un mazāk kļūdām

• kopīgs uzmērīšanas iekārtu standartu un vienošanās par atbildību sadali 
starp procesa dalībniekiem datu plūsmu pārvaldībā 

• pilotprojekti atsevišķu kokmateriālu plūsmas procesa soļu atbalstam ar 
mērķi efektīvāk vadīt kokmateriālu noliktavu visā plūsmas garumā



koksnes īpašnieku maiņa pati par sevi kokmateriāliem vērtību nepievieno







https://www.youtube.com/watch?v=ibrxIP0H84M

https://www.youtube.com/watch?v=ibrxIP0H84M

