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1. VMF LATVIA stratēģiskie mērķi

1.  Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu un tā     

ilgtspējīgu pieejamību pircēju un pārdevēju kopīgi definētā mērķu līmenī.

2. Neatlaidīgi palielināt kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites pakalpojumu uzticamību, 

palielinot informācijas aizsardzību, un uzturot augstas lojalitātes prasības personālam.

3. Izmantot peļņu no kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites pakalpojumiem to ilgtermiņa 

pieejamības stiprināšanai un investīcijām attīstībā.

4. Palielināt kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu apjomu Baltijas valstu reģionā.



1. Individuālā uzmērīšana:

1.1. automātiskā uzmērīšanas ierīce 

1.2. rokas instrumenti

2. Grupveida uzmērīšana: 

2.1. automātiskā uzmērīšanas ierīce 

2.2. foto uzmērīšanas 

2.3. rokas instrumenti: 

2.3.1. stacionāra vieta

2.3.2. pēc pasūtījuma

2.3.3. inventarizācijas

2. VMF LATVIA pakalpojumi (2020)
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3. Uzmērītais tilpums pa gadiem

2.3.3. Grupveida uzmērīšana - rokas instrumenti - inventarizācija

2.3.2. Grupveida uzmērīšana - rokas instrumenti - pēc pasūtījuma

2.3.1. Grupveida uzmērīšana - rokas instrumenti - stacionāra vieta

2.2. Grupveida uzmērīšana - Foto uzmērīšana

2.1. Grupveida uzmērīšana - AUI

1.2. Individuālā uzmērīšana - rokas instrumenti

1.1. Individuālā uzmērīšana - AUI
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Uzmērītā tilpuma sadalījums pa 
pakalpojumiem, 2020*

1.1. Individuālā uzmērīšana - AUI

1.2. Individuālā uzmērīšana - rokas instrumenti

2.1. Grupveida uzmērīšana - AUI

2.2. Grupveida uzmērīšana - Foto uzmērīšana

2.3.1. Grupveida uzmērīšana - rokas instrumenti - stacionāra vieta

2.3.2. Grupveida uzmērīšana - rokas instrumenti - pēc pasūtījuma

2.3.3. Grupveida uzmērīšana - rokas instrumenti - inventarizācija

10.6 milj. m3

12.2 milj. m312.3 milj. m3

10.9 milj. m3



0.38 €/m3 

0.46 €/m3

0.25 €/m3 0.10 €/m3

0.33 €/m3 

2.48 €/m3 

PRODUCTIVITY LABOR COSTS



4. 2021.gada VMF LATVIA darbības ietekmējošie faktori

1. Nākotnes kokmateriālu plūsma un tās struktūra

2. Nodrošināt stabilus darba apstākļus un darba tirgum atbilstošu atalgoju 

3. VKP ir vienojusies par precizitāti, kuras vadība būs jānodrošina VMF LATVIA, 
sadarbībā ar LKUUV un KpDC

4. Produktivitātes palielināšana plāns



5. 2021.gada plānotās darbības 

1. Nemainīt pakalpojumu tarifus

2. Noturēt nepieaugošas nozares izmaksas, attīstot pakalpojuma struktūru

3. Sagatavot pakalpojumu tarifu izmaiņas 2022.gadam 

4. Trešās puses kokmateriālu uzmērīšanas standarta izstrāde (ņemot vērā arī konkurences riskus) 

5. Pamatpakalpojuma saturs būs šī standarta sastāvdaļa 



6. Tarifu veidošanas principu attīstība  
(AUI individuālā uzmērīšana)

Šobrīd:

piemēro atlaižu principu - Sadarbības tarifs un atlaides:
1. pārstrādes vietā noteikts mērnieku skaits un stabili maiņu grafiki
2. nodrošina automatizētu datu plūsmu

No 01.07.2021.

izmantot cenošanas principu - pamatpakalpojums un papildpakalpojumi.

Priekšnosacījumi:
1. Uzmērīto kravu testēšanas pārskati ir pieejami pircējiem un pārdevējiem 
2. Automatizēta uzmērīšanas datu iesūtīšana no ierīces izmantojot IS LINDA



7. Sadarbības tarifi no 2019.gada 1.jūlija 
Biedrību kopsapulce, 29.03.2019.

Apaļo kokmateriālu individuālā uzmērīšana, stacionārās vietās

Apaļo kokmateriālu individuālā 
uzmērīšana, stacionārā vietā (AUI)

Tarifs par 1 
stundu, EUR

Atlaide                         
par darba 

organizāciju,   
1 stunda, EUR

Atlaide                                       
par nodrošinātu   
datu plūsmu,                         
1 stundu, EUR

Kopējā              
atlaide                    
par 1 

stundu, EUR

Sadarbības 
tarifs          
par 1 

stundu, EUR

Tarifs par dienas stundu 
(6:00-22:00)

22,04 2,00 2,27 4,27 17,77

Tarifs par nakts stundu 
(22:00-6:00)

28,04 2,00 2,27 4,27 23,77

Tarifs par svētku dienas stundu 
(saskaņā ar likumu „Par svētku, 

atceres un atzīmējamām dienām”)
35,29 2,00 2,27 4,27 31,02

Sadarbības tarifi būs spēkā līdz 01.07.2021. 



Individuālā uzmērīšana ar automātisko uzmērīšanas ierīci (AUI)

Pamatpakalpojums 
(dienas tarifs 17,77 EUR/st.)

1. Papildpakalpojums 
(dienas tarifs 20.04 EUR/st.)

2. Papildpakalpojums
(dienas tarifs 22,04 EUR/st.)

Priekšnosacījumi

1. Uzmērīto kravu testēšanas pārskati ir pieejami pircējiem un pārdevējiem 

2. Automatizēta uzmērīšanas datu iesūtīšana no ierīces izmantojot IS LINDA

8. Pakalpojumu veidi un izpildes priekšnosacījumi
spēkā no 01.07.2021.



9. Pamatpakalpojums (dienas tarifs 17,77 EUR/stundā)

– saturs, izpilde, nosacījumi
spēkā no 01.07.2021.

N.p.k. Pakalpojuma saturs Veids Formāts Termiņš Pakalpojuma sniegšanas nosacījumu detalizēti apraksti 

1 Uzmērīšanas darbu organizācija 
noteikts 
ekspertu 

skaits

saskaņots 
maiņu grafiks

maiņu grafiks apaļo kokmateriālu uzmērīšanas  līgums

2 Ierīces pārbaude - ikgadējā manuāli digitāli dati 1 reizi gadā
instrukcija VMF MI 03.01 ,,Automātiskās uzmērīšanas 

ierīces apstiprināšana, kalibrēšana un pārbaude,, 

3 Ierīces uzraudzība - ik maiņas manuāli digitāli dati pirms maiņas
instrukcija  VMF MI 03.01 ,,Automātiskās uzmērīšanas 

ierīces apstiprināšana, kalibrēšana un pārbaude,, 

4
Kravas elektronisko (galvenes) 

datu iesūtīšana
automatizēta PapiNet XML

kravas piegādes 
fakts

instrukcija ir izstrādes procesā 

5 Apaļo komateriālu uzmērīšana automatizēti digitāli dati maiņu grafiks
saskaņā ar LVS 82 Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un VKP 

procedūrām

6
Apaļo kokmateriālu kvalitātes 

vērtēšana
automatizēti digitāli dati maiņu grafiks

instrukcija VMF MI 02.09 ,,Mērīšana Apaļo kokmateriālu 
kvalitātes prasības,, (3.1 metodei/ VMF MI 02.09)

7 Uzmērīšanas datu iesūtīšana 
automatizēti 
IS  LINDA

digitāli  dati
uzreiz pēc kravas 

uzmērīšanas
instrukcija VMF MI 05.33 ,,Automātiskās uzmērīšanas 

ierīces datu faila apraksts,,

8
Testēšanas pārskatu 
sagatavošana, katrai 
autotransporta kravai

automatizēta PapiNet
3 minūtēs                

(izpilde 95%)
Instrukcija VMF MI 05.65 ,,Lietotāja instrukcija darbam ar 

IS DACE ,,

9 Kontrolmērījumi
automatizēti 
IS  LINDA

digitāli dati 1x 2 nedēļās
saskaņā ar LVS 82 Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un VKP 

procedūrām



10. VMF LATVIA rīcība COVID-19 pandēmijas laikā

1. svarīgākais - saglabāt kvalificētu darbaspēku

2. nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma pieejamību tagad un nākotnē

3. lēmumos būt elastīgiem un atbildīgiem, vadīt riskus

4. turpinām piedāvāt kokmateriālu uzmērīšanu ar foto apstrādes tehnoloģijām

5. organizēt darbu tā, lai izvairītos no inficēšanās, t.sk. samazinām papīra dokumentu apriti

6. sadarbībā ar KpDC, atbalstam nozares digitālo transformāciju



11. Kopsavilkums par iecerēm (2021)

1. Nemainīt pakalpojumu tarifus 2021.gadā

2. No 01.07.2021 tarifu veidošanai piemērot cenošanas principu – pamatpakalpojums un papildpakalpojumi
(individuālā uzmērīšana ar AUI)

3. Pircējiem un pārdevējiem testēšanas pārskatu pieejamība KpDC - ātri (2 minūtēs) un ērti (PapiNET datu
standarts *.xml ; *.PDF)

4. Uzsākt izmantot e-pavadzīmes

5. Atbilstoši VKP procedūras mērķiem, un sadarbībā ar LKUUV un KpDC, vadīt kokmateriālu uzmērīšanas
tilpuma un kvalitātes precizitāti

6. Samazināt cilvēku darbu grupveida uzmērīšanā, to aizvietojot ar foto apstrādes tehnoloģijām vai
kokmateriālu kraujmēra tilpuma noteikšanu ar AUI

7. Būtiski kāpināt foto apstrādes pakalpojuma (FotoWeb) produktivitāti

8. Kopējo produktivitāti kāpināt par 5% (pret 2020)



Paldies par uzmanību!


