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publiskā finansējuma meklējums Latvijas
kokmateriālu Pircēju un kokmateriālu
Pārdevēju kopīgi akceptētas kokmateriālu
uzmērīšanas un uzskaites attīstības
PAMATNOSTĀDŅU īstenošanai.

Stratēģiski šis ir ne tikai IS atbalsta attīstības
projekts, bet arī kokmateriālu Pārdevēju
stiprināšanas projekts

Nozares attīstība no kokmateriālu uzskaites nākotnes viedokļa balstāma:
- arvien augošo personāla izmaksu aizstāšanā ar investīcijām informācijas tehnoloģiju izmantošanā
- nemitīgā produktivitātes un efektivitātes paaugstināšanā ražošanā un noliktavu vadībā
- piegāžu ķēžu saīsināšanā – šai gadījumā - kokmateriālu piegāžu ķēde



Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma 16. 
"Sadarbība" 16.1 apakšpasākuma projekta idejas iesniegums

Projekta idejas nosaukums - Vienotas kokmateriālu plūsmas un pārvaldības sistēmas izstrāde 
efektīvākai
mežsaimniecības attīstībai Latvijā.

Projekta idejas mērķis - Projekta mērķis ir izveidot vienotu kokmateriālu plūsmas un 
pārvaldības sistēmu Latvijā, izmantojot inovatīvas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, 
tādējādi padarot mežsaimniecību efektīvāku visiem iesaistītajiem tirgus dalībniekiem –
kokmateriālu pārdevējiem, pircējiem un pakalpojumu sniedzējiem. 

Kopējas pieprasītais finansējums – 499416.00 EUR (3 gadi)



Latvijas Meža īpašnieku 
biedrība

Latvijas Kokmateriālu 
pārdevēju biedrība

Latvijas Kokmateriālu 
pircēju biedrība

Latvijas Valsts Mežzinātnes 
institūts Silava

Mežsaimnieks

Meža un koksnes produktu 
pētniecības un attīstības institūts

VMF Latvia

Metsa Forest Latvia

Krauzers

SIA Latvijas Kokmateriālu 
uzmērīšanas un uzskaites 

vadība

SELF Loģistika

LK pircēju un pārdevēju biedrības – 90%

Pētniecība – 8% Citi – 2%



Komunikācija
9%

Tehniskais atbalsts
4%

Izpēte
5%

Normatīvu analīze
3%

Tulkotāju izstrāde
12%

IS sistēmu izstrāde
13%

Projekta uzraudzība
8%

LKUUV un VMF LATVIA 
darbinieku aktivitātes

30%

MĪB biedru aktivitātes
16%

KOKMATERIĀLU UZSKAITES ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PUBLISKĀ FINANSĒJUMA PROJEKTA IDEJAS SADALĪJUMS 

Algas 54%

Pakalpojumi 21%Pakalpojumi 21%

IS attīstība 25%



Projektā ietvertās aktivitātes:

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

2. Nozares kokmateriālu plūsmas pamatdatu (masterdata) izstrāde un uzturēšana
3. Datu bāze elektronisku pavadzīmju plūsmas organizēšanai, lai apkalpotu 4 

dokumentu elektronisko apriti papiNet datu standartā
4. Kokmateriālu piegādes ķēdes dalībnieku vienotu procedūru izstrāde 

kokmateriālu tilpuma un kvalitātes noteikšanai un iekārtu standartizācijai
5. Inovatīva informācijas apmaiņas foruma izstrādē; pastāvīga mājas lapa, tirgus 

reģiona konference, informatīvi semināri un pieredzes apmaiņas braucieni
6. Normatīvās vides izvērtēšana, priekšlikumu sagatavošana un nepieciešamības 

gadījumā standartu aktualizēšana.



Nākošie soļi:

22.12.2017 – 26.01.2018 ( Dalībnieku līguma slēgšana un projekta iesniegums)

Projekta uzsākšana (uz pašu riska) pēc projekta iesniegšanas

2018. Gada marts – atbilde par projekta apstiprināšanu

1 mēneša laikā pēc atbildes saņemšanas projekta uzsākšana



Lēmumprojekts:

1) Pieņemt zināšanai



Komunikācijas pasākumi 2018. gadā
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Konferences rīkošanas mērķi.

• Stiprināt pašu kokmateriālu plūsmas dalībnieku pārliecību par savas – vienotas 
kokmateriālu uzskaites nepieciešamību un potenciālajiem ieguvumiem

• Stiprināt izpratni par kokmateriālu uzskaites atbalsta IS lietderību un informēt par 
projektiem un iecerēm

• Iegūt ieskatu un vienoties par kokmateriālu uzmērīšanas tālāku automatizāciju 

Vieta un laiks.
Rīgā, 2018. gada 11.-13. aprīlis



Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību 
un VMF LATVIA 20 konference vai VMF LATVIA 20 

gadiem veltīta jubilejas konference



Trešdiena, 11.04.2018. Ceturtdiena, 12.04.2018. Piektdiena, 13.04.2018.

VMF pieņemšana (vakarā)

 Ievads, prezentācijas:
 Vienotas kokmateriālu uzskaites 

nepieciešamība
Pusdienas 

 Kokmateriālu uzskaites atbalsta IS 
lietderība un ieceres

 Ieskats un emocionāla vienošanās par 
kokmateriālu uzskaites tālāku 
automatizāciju

 VMF LATVIA 20 - sveikšana
Vakariņas

2 – 3 stundu izbrauciens (Kurp?  
Labie Koki?)



Lēmumprojekts:

1)Atbalstīt Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību un VMF 
LATVIA 20 kopīgas konferences rīkošanu 2018. gada 11.-13.aprīlī un 
uzdot Jānim Magazniekam izveidot un vadīt darba grupu konferences 
sarīkošanai un sniegt informatīvu statusa atskaiti 2018. gada 23.martā



Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību pieredzes 
apmaiņas brauciens

• 2018. gada septembrī - 37. nedēļā (10-14. 
septembris)

• Kurp - Skotija



Lēmumprojekts:

2) Atbalstīt pieredzes apmaiņas brauciena rīkošanu 2018. gada 
septembrī - 37. nedēļā uz Skotiju un uzdot Jānim Magazniekam izveidot 
un vadīt darba grupu pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanai, 
sniegt informatīvu statusa atskaiti 2018. gada 23.martā



2018. Gada (1-3 ceturkšņa) darba plāns:

LK pircēju 
un 

pārdevēju 
kopsapulce

DG par grupveida 
uzmērīšanu (2)

DG par grupveida 
uzmērīšanu (4)

6.12.2017 13.12.2017 16.01.2018 6.02.2018 21.02.2018 27.02.2018

DG par 
grupveida 

uzmērīšanu (5)

DG par grupveida 
uzmērīšanu (3)

VKP sanāksme

20.03.2018 23.03.2018 17.04.201811.–13.04.2018 16.05.2018 10.-14.09.2018

DG par grupveida 
uzmērīšanu (6)

LK pircēju 
un 

pārdevēju 
kopsapulce

DG par grupveida 
uzmērīšanu (7)

LK pircēju un 
pārdevēju un 
VMF LATVIA 
konference

VKP sanāksme LK pircēju un 
pārdevēju 
pieredzes 
apmaiņa


