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Latvijas kokmateriālu
pircēju un pārdevēju
izveidotās un 
pārvaldītās
kokmateriālu mērīšanas
un uzskaites sistēmas
ārējs novērtējums





KĀDAS IR 
SISTĒMAS 
PASTĀVĒŠANAS 
UN ATTĪSTĪBAS 
IESPĒJAS?



«… kokmateriālu tirgus dalībniekiem ir vēlme piedalīties Sistēmas kopīgā attīstībā…»



SISTĒMAS 
VADĪBAS 

UZTICAMĪBA

• Biedrību attīstības pamatnostādnēs un VMF LATVIA 
stratēģijā izvirzītie mērķi ir ambiciozi un tie ir fokusēti uz 
pakalpojumu kvalitātes uzlabojumiem, izmaksu 
efektivitāti caur procesu uzlabojumiem, kā arī darba 
ražīguma aspekti definētajās pamatnostādnēs ir tieši 
sasaistāmi.

• Izvirzītie virsmērķi savstarpēji saistās ar pieņemtajiem 
lēmumiem, veicinot Sistēmas kopējo attīstību un norādot 
uz tās pienesumu nozarei.

• Kontroles sistēmas atbalsta precizitātes vadību un 
mērīšanas un kvalitātes novērtēšanas mērķu sasniegšanu.

• Precizēt stratēģiskos mērķus un to izpildes kontroles 
izsekojamību.

• Biedrību ietvaros stratēģijas izpildi uzraudzīt ar noteiktu 
regularitāti.

• Turpināt darbu pie jaunu pakalpojumu ieviešanas un 
esošo pakalpojumu digitalizācijas.

• Attīstīt informācijas apmaiņas un konfidencialitātes riska 
uzraudzību.



PAKALPOJUMU 
KVALITĀTE, 
KONTROLE

• Ir izveidota un funkcionē procesu kvalitātes un 
precizitātes vadība. Kokmateriālu kvalitātes novērtēšanas 
un tilpuma noteikšanas precizitātes kontroles sistēma 
atbalsta savlaicīgu, caurskatāmu kontroli.

• Tiek nodrošināta pietiekama kokmateriālu uzmērīšanas 
datu pārvaldība testēšanas pārskatu sagatavošanā.         
No datu fiziskā aizsardzības viedokļa ir veikts liels darbs, 
kā arī nozīmīgi finanšu ieguldījumi, ir izstrādāti dokumenti 
un politikas, papildus notiek gatavošanās ISO 27001.

• “LVS 82:2020 Apaļo kokmateriālu uzmērīšana” standarts 
ir ļoti vienkāršots un neizvērsts. VKP apstiprinātie 
precizitātes mērķi atbilst šī standarta prasībām, bet arī 
paredz detalizētāku uzskaites apkopošanu, lai varētu 
izvērtēt mērķu sasniegšanu.

• VKP procedūrās nav pieejama informācija par kontroles
procedūrām kokmateriālu tilpuma noteikšanaiun 
kvalitātes noteikšanai individuālajai uzmērīšanai ar rokas
instrumentiem un mērījuma aprīkojuma atbilstības
noteikšanai individuālajai uzmērīšanai ar AUI.

• Attīstīt informācijas apmaiņas un konfidencialitātes riska
uzraudzību.



EFEKTIVITĀTE

VMF LATVIA

• VMF atseko darba ražīgumu un veic tā uzskaiti, analīzi ar 
nepieciešamo pieeju tā uzlabošanai pa VMF sniegto 
pakalpojumu veidiem. 

• VMF peļņas izlietojums ir vērsts uz uzņēmuma tālāku 
izaugsmi, ilgtspējību, kas nākotnē atbalsta darba ražīguma 
pieaugumu un izmaksu uz vienu uzmērīto kubikmetru 
samazinājumu. VMF lielu daļu peļņas novirza uz 
jaunajiem IT projektiem un personāla attīstībā -
apmācības, uzkrājuma fonda radīšanā, lieliski apzinoties 
ka ieguldījumi IT un personālā ir laba investīcija nākotnes 
ražīgumā, kvalitatīva pakalpojuma piedāvāšanā nozares 
uzņēmumiem

• Neto apgrozījums pret darbinieku skaitu visā periodā 
(2017. gads – 2020. gads) ir palielinājies.

• VMF kokmateriālu uzmērītāju atalgojums aptuveni atbilst 
Latvijas tirgum.

• VMF valdes atalgojums ir zems, salīdzinot ar citu līdzīgu 
nozarē strādājošo valdes locekļu atalgojumu. 
Nepieciešams regulāri veikt algu pētījumu.

• Daži no VMF pamatpakalpojumiem nav rentabli.



LĒMUMU 
PIEŅEMŠANA

STANDARTS

• Sistēmas pārvaldības organizācija atbalsta kokmateriālu 
pircēju un pārdevēju iesaisti sistēmas attīstībā, 
pārraudzībā un paritāti lēmumu pieņemšanā.

• Darba grupas sanāksmju protokoli ir publiski pieejami. 
Darba grupas ir pieejamas arī dalībniekiem ārpus 
Sistēmas

• 2021. gada laikā Biedrību VKP darba grupa veikusi 
nozīmīgu darbu pie Kokmateriālu uzmērīšanas trešās 
puses pakalpojuma standarta projekta izstrādes.

• Standarta izstrādē jebkurš pārstāvis – arī kurš nav 
Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrībās var izrādīt 
iniciatīvu un iesaistīties standarta izstrādes procesā.

• Neveicot dokumenta projekta atbilstības analīzi iekļauties 
esošajā normatīvo aktu regulējumā, pastāv risks, ka 
izstrādātais dokuments nav regulējumam atbilstošs.

• Uz nepilnībām procesa caurspīdīgumā, saprotamībā un 
atklātībā var norādīt protokolos nepietiekami 
atspoguļots lēmumu pieņemšanas process, noritējusi 
diskusija, viedokļu apmaiņu starp darba grupas 
dalībniekiem.



MĒS UN 
ZVIEDRIJA



SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS

• Plānošanas un izstrādes stadijā ir jaunas Eiropas Komisijas Pamatnostādnes par 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta piemērojamību horizontālās 
sadarbības nolīgumiem, un kas jāņem vērā Sistēmas ietvaros. 

• Apsvērt LVS82:2020 standarta izmaiņu ierosināšanu un virzīšanu, papildinot to 
ar trešās puses kokmateriālu uzmērīšanas un kvalitātes novērtēšanas 
pakalpojuma jautājumiem. Gadījumā, ja LVS82:2020 tiktu atbilstoši papildināts, 
tas būtu uzskatāms kā būtisks ieguvums nozarei.

• Nodrošināt, ka pakalpojumu tarifi ir ekonomiski pamatoti un veidoti pēc 
vieniem un tiem pašiem principiem, nepastāv nepieļaujama datu apmaiņa un 
to prettiesiska izmantošana, kā arī pakalpojumi ir pieejami pilnīgi visiem tirgus 
dalībniekiem.



SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS

• Tirgus definīcija ir precizējama. Tirgus daļa palielināsies automātiski, ja 
sniegtais pakalpojums būs kvalitatīvs un cena taisnīga. VMF sniedzot 
nerentablus pakalpojumus, tiek ierobežoti līdzekļi, kas veicinātu gan 
VMF attīstību, gan Sistēmas attīstību.

• Pakalpojuma saņēmēji norāda, ka esošais automatizācijas/ digitalizācijas
projektu prakstiskais ieviešanas temps ir salīdzinoši lēns un uzsver 
nepieciešamību pēc KpDC kompetences atbalsta, datu apmaiņas 
platformas pakalpojumu izmantošanas ieviešanai pakalpojuma 
saņēmēju IT sistēmās.

• Juristu kompetences piesaiste var mazināt riskus.



Kas tālāk?

IZVĒRTĒJUMS

JOMAS

RĪCĪBAS PLĀNS

TERMIŅI

ATBILDĪGIE

RĪCĪBA

PĀRSKATS


