
Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsta 
sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības 
attīstībai Latvijā (Nr.18-00-A01612-000019 )

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.12 apakš pasākuma: «Atbalsts EIP 
lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai» projekta iesniegums

Projekta vadītājs

SIA Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un 
uzskaites vadība izpilddirektors 

Jānis Magaznieks



1. Nozares 
kokmateriālu 

plūsmas pamatdatu 
(masterdata) izstrāde 

un uzturēšana



Datu bāze
2. Datu bāzes API 
servisu izstrāde 
elektronisku 
pavadzīmju 
plūsmas 
organizēšanai. 
Rokasgrāmatas 
izveide datu bāzes 
un tās servisu 
izmantošanai

Transportēšanas darba 
uzdevums 

Kokvedēja atskaite par 
uzkrauto kravu

Kokvedēja reģistrācija 
kravas piegādes vietā

Kravas uzmērīšanas 
informācija

E-
pa

va
dz

īm
e

3. Kokmateriālu 
plūsmas datu no 
meža īpašnieka 
līdz apaļo 
kokmateriālu 
pārstrādātājam, 
standarta papiNet
piemērošana un 
ieviešana Latvijā 
un dalība tā 
starptautiskā 
attīstībā

Darbību īstenos vairāki partneri: SIA VMF LATVIA, MPKS Mežsaimnieks, SIA 
Krauzers, SIA SELF Loģistika, SIA Metsa Forest Latvia sistēmās tiks izstrādāti 

tulkotāji, savukārt ekspertu darba grupa veiks sistēmu testēšanu.



4. Kokmateriālu piegādes ķēdes 
dalībnieku vienotu procedūru 
izstrāde automatizēto 
uzmērīšanas iekārtu 
standartizācijai. Kokmateriālu 
piegādes ķēdes dalībnieku 
vienotu tilpuma noteikšanas 
(mizas biezuma novērtējums) 
procedūru izvērtēšana

Procedūras iekārtu 
standartizēšanai

Mizas biezuma 
procedūras izvērtējums

5. Vienādotas datu plūsmas un 
IS&T infrastruktūras modeļa 
izstrāde kokmateriālu 
transportam 



6. Normatīvās vides 
izvērtēšana, 
priekšlikumu 
sagatavošana un 
nepieciešamības 
gadījumā standartu 
aktualizēšana

LVS 82:2003

LVS 80:1997



7. Biznesa procesu un datu 
plūsmas analīze datu 
saņemšanai un nodošanai no 
meža mašīnām (harvesteru un 
forvarderu) StanForD 2010 
standartā



7. Inovatīva informācijas apmaiņas foruma izstrāde; pastāvīga mājas 
lapa, tirgus reģiona konference, informatīvi semināri un pieredzes 
apmaiņas braucieni



Sadarbības partneru funkcijas

1. SIA Latvijas kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība (turpmāk – sabiedrība) projektā ir vadošais
partneris un konsultants.

• Sabiedrība sadarbībā ar pārējiem sadarbības partneriem nodrošina projekta pieteikuma izstrādi un
iesniegšanu, projekta koordinēšanu, projekta īstenošanas pārskatu, priekšapmaksas pieprasījuma un
maksājuma pieprasījumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā, kā arī priekšfinansējuma sadali starp
partneriem. Sabiedrība projektā īstenos sekojošas darbības projekta rezultātu izstrādei:

1. Eksperta nodrošināšana darba grupai;

2. Tirgus reģiona konferenču organizēšana (kopā 2 konferences);

3. Pieredzes iegūšanas braucienu organizēšana (kopā 3 braucieni);

4. Kopīgas mājas lapas un foruma izstrāde;

5. Datu bāzu servisu (kontaktligzdu) izstrāde elektronisko pavadzīmju plūsmas organizēšanai.



Sadarbības partneru funkcijas

2. Latvijas Meža īpašnieku biedrība (nozares NVO I) projektā nodrošinās 
ekspertu darba grupai.

3. Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Mežsaimnieks” 
(nozares kooperatīvā sabiedrība) projektā īstenos sekojošas darbības:

1. Eksperta nodrošināšana darba grupai;

2. Pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana;

3. Tulkotāja (moduļu) izstrāde un testēšana.

4. SIA VMF Latvia (konsultants) projektā īstenos sekojošas darbības:
1. Divu ekspertu nodrošināšana darba grupai;

2. Tulkotāja (moduļu) izstrāde un testēšana;

3. Vienādotas datu plūsmas un IS&T infrastruktūras modeļa izstrāde kokmateriālu transportam



Sadarbības partneru funkcijas

5. Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība (nozares NVO II) projektā īstenos
sekojošas darbības:

1.Eksperta nodrošināšana darba grupai;

2.Informatīvu semināru organizēšana.

6. Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība (nozares NVO III) projektā īstenos
sekojošas darbības:

1. Eksperta nodrošināšana darba grupai;

2.Informatīvu semināru organizēšana.



Sadarbības partneru funkcijas

7. SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts (pētnieks) projektā

nodrošinās trīs pētniekus darbībai „Normatīvās vides izvērtēšana, priekšlikumu sagatavošana un nepieciešamības
gadījumā standartu aktualizēšana”.

8. SIA Krauzers (mežsaimnieks I) projektā īstenos tulkotāja (moduļu) izstrādi un testēšanu.

9. SIA SELF Loģistika (nozares loģistikas uzņēmums) projektā īstenos tulkotāja (moduļu) izstrādi un

testēšanu.

10. SIA Metsa Forest Latvia (mežsaimnieks II) projektā īstenos tulkotāja (moduļu) izstrādi un

testēšanu.
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Projekts "Vienotas kokmateriālu plūsmas un pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā"

EIP vadības grupas sanāksmes

GADS 2019 2020 2021

Projektā paredzētās darbības

Mēnesis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sadarbības partneris, kurš nodrošina 
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EIP vadības grupas sanāksmes 
SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas 

un uzskaites vadība" + sadarbības 
partneri
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Paldies par Jūsu uzmanību!
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