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INVESTĪCIJAS KOPĪGAS DATU PĀRVALDĪBAS 
BRĪVPRĀTĪGAS PLATFORMAS IZVEIDĒ

KOMUNIKĀCIJA UN KONTAKTI AR REĢIONA 
UZŅĒMUMIEM. STARPTAUTISKA 
KONFERENCE RĪGĀ 2018.GADĀ. 

VIENOTĀS KONSULTATĪVĀS PADOMES UN 
DARBA GRUPU IZVEIDE UN INTENSĪVA 
DARBĪBA

papiNET PILOTPROJEKTA GRUPAS TAKTIKA 
SADARBĪBĀ AR NOZARES ASOCIĀCIJĀM 
VISPIRMS IZVEIDOT «TAUSTĀMU» IS 
RISINĀJUMU





Vai un kā LATVIJAS kokmateriālu 
pircēju un pārdevēju biedrības 
sagatavosies dziļākai kokmateriālu 
plūsmā iesaistīto plašāka tirgus 
reģiona uzņēmumu integrācijai?

- reģionāli vai globāli uzņēmumi ar 
kopīgām informācijas sistēmām
- koncerni, kuru uzņēmumi īsteno darbību 
vairākās valstīs
- IS atbalsta ieguvumi kokmateriālu 
piegāžu ķēdes atbalstam arī ārpus vienas 
valsts robežām
- automatizētu uzmērīšanas tehnoloģiju 
atbalsta ieviešanas barjeras



BIEDRĪBAS:
Ko vēl bez izcilas Kompānijas «Klubā» piedāvā Kandidātam ?

• Stratēģija, tās izpildes atskaite pirmo reizi tiekamies biežāk kā 1x gadā!

• Darba plāns, tā izpildes kontrole + Vienotā konsultatīvā padome

• Tiesības aktīvi piedalīties un klausīties

?  atlaides pakalpojumu pirkšanā, procedūra 

• Pienākumi ?  biedru maksas skaidri kritēriji

? biedrību biedri biedrībā

?  ar savu rīcības piemēru iedvesmot pārējos





KAS IR KUBIKMETRS?

KAS IR «ETALONS»?

KĀ IEVIEST TEHNOLOĢIJAS?

KĀDUS PRECIZITĀTES MĒRĶUS IZVIRZĪT?





VKP darba plāns - kokmateriālu uzskaites 
attīstības stratēģijas izpilde

DG par apaļo kokmateriālu   
individuālo uzmērīšanu

DG par apaļo kokmateriālu   
grupveida uzmērīšanu

DG - priekšlikumi LVS 82:2018 
izstrādei 

papiNet pilotprojekts

Individuālās tilpuma noteikšanas 
precizitātes pārbaudes projekts

Publiskā finansējuma piesaiste 
stratēģijas īstenošanai – projekts 
«Sadarbība»

Automatizēti

Datu bāzes un tās 
pārvaldītāja izveide

VMF LATVIA IS attīstības projekti

Manuāli







Lēmumprojekts:

1) Pieņemt zināšanai



Precizitātes mērķu un definīciju 
nostiprināšana

ziņo Jānis Magaznieks

6.12.2017



Mērķis

Noteikt Latvijā vienotu tilpuma atskaites vērtību 1 m3, nosakot 
vienādus kvalitātes vērtēšanas principus visās darbavietās un veicot 
nepārtrauktu pārbaudi un uzraudzību, lai tilpuma noteikšana un 
kvalitātes vērtēšana iekļautos kopīgi akceptētās precizitātes robežās.



Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas process - uzmērīšana, 
novērtēšana un aprēķināšana kā rezultātu iegūstot tilpumu m3.



Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas process

Uzmērīšana

• Dimensijas;
• Masa

Novērtēšana
• Tilpīguma koeficients
• Masas/tilpuma pārrēķina 

koeficients
• Kvalitāte
• Mizas vairums

Aprēķināšana

• 1 sortimenta, saiņa, 
kravas vai krautuves 
tilpuma (m3) 
aprēķināšana

Datu plūsma

Uzmērīšana – tilpuma aprēķināšanai nepieciešamo dimensijas lielumu uzmērīšana ar mērierīci vienam apaļam kokmateriālam vai apaļo 
kokmateriālu kopai.
Dimensijas – lielumi, kas noteikti atbilstoši spēkā esošai metodikai:
apaļā kokmateriāla caurmērs un garums; 
kokmateriālu kopas garums, augstums un platums;
kokmateriāla vai kopas masa.
Novērtēšana – kokmateriālu tilpuma aprēķināšanu ietekmējošo lielumu noteikšana atbilstoši spēkā esošai metodikai un noteiktām kvalitātes 
prasībām.
Datu plūsma – tilpuma aprēķināšanai nepieciešamo datu droša nodošana no uzmērīšanas un novērtēšanas ierīcēm līdz tilpuma aprēķināšanai.
Aprēķināšana – kokmateriālu tilpuma aprēķināšana atbilstoši spēkā esošai metodikai, izmantojot uzmērīto un novērtēto lielumu datus

Apstiprināts VKP 10.10.2017



Tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaude

Precizitāte – noviržu kopums (standartnovirze, sistemātiskā novirze, standartkļūda), kas attiecināms uz apaļo kokmateriālu
tilpuma noteikšanas procesu.
Precizitātes pārbaude – pēc vienotas metodikas veikts apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas process.
Pieļaujamā precizitāte – precizitāte, kurā jāiekļaujas apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanā un pārbaudes procesā iegūto
rezultātu novirzei. Apstiprināts VKP 10.10.2017
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kopējais

(pēc pieprasījuma)

miza

tehnoloģiskais

«zāģēšanas logs» -
Pārdevēja lēmumi

darījuma
«atbilstošs»

(Kvalitatatīvais)

neatbilstošs

Virsmērs – Pircēja lēmumi

Darījumam nepieciešamās tilpuma definīcijas

Redukcijas



Kas ir kubikmetrs?

• Kopējais tilpums – apaļo kokmateriālu tilpums ar mizu, kas aprēķināts, izmantojot faktisko 
dimensiju uzmērīšanas datus.

• Tehnoloģiskais tilpums – apaļo kokmateriālu tilpums bez mizas, kas aprēķināts, izmantojot 
faktisko dimensiju uzmērīšanas datus. 

• Darījuma tilpums – apaļo kokmateriālu tilpums bez mizas, kas aprēķināts izmantojot 
kokmateriālu pārstrādei nepieciešamās dimensijas t.sk. neatbilstošs tilpums.

• „Atbilstošs” (kvalitatīvais) tilpums – apaļo kokmateriālu tilpums bez mizas, kas aprēķināts, 
izmantojot darījumam nepieciešamās dimensijas un atbilst noteiktām kvalitātes un dimensiju 
prasībām

• Neatbilstošs tilpums – apaļo kokmateriālu tilpums bez mizas, kas aprēķināts izmantojot ražošanai 
nepieciešamo garumu un faktisko caurmēru (izmantojot grupveida metodi – dimensiju 
ekvivalentu) un neatbilst noteiktām kvalitātes vai minimālajām dimensiju prasībām.

• Redukcijas tilpums – apaļo kokmateriālu neatbilstošs darījuma tilpums, kas aprēķināts, 
izmantojot kokmateriālu garuma vai caurmēra samazinājumu dēļ kvalitātes – redukciju – lai 
novērstu attiecīgā sortimenta izbrāķēšanu.

• Virsmēra tilpums – apaļo kokmateriālu darījuma tilpums bez mizas, kas ir nepieciešams, lai 
nodrošinātu apaļo kokmateriālu atbilstību to pārstrādes vajadzībām.

Apstiprināts VKP 10.10.2017



Kas ir «etalons» un kādus precizitātes mērķus izvirzīt? 
(Individuālā uzmērīšanas ar automatizētajām uzmērīšanas 

līnijām)

Tilpums Novirze Esošie normatīvi Pārbaudes mehānisms Laika 
dimensija

Paraugkopas 
izvēle

Tehnoloģiskais 
tilpums

Vidējā novirze 3%

Kontrolsortimentu
uzmērīšana ar to pašu 

paņēmienu

1x mēnesī sūta 
atskaiti par 
minimālo 

sortimentu 
skaitu - 225

Pārstrādes vietaStandartnovirze -

Standartkļūda LVS 82:2003

Esošā prakse



VKP ierosinājums

Tilpums

Tehnoloģiskais 
tilpums

Novirzes lielums Pārbaudes 
mehānisms

Laika 
dimensija Paraugkopas izvēle

3% *

Kontrolsortimentu 
uzmērīšana ar 1 m 

soli*

Minimāli 1x 
ceturksnī tiek 

sagatavota 
precizitātes 

atskaite

(1 reizi pusgadā) 
Pārstrādes vieta, tilpuma 
noteikšanas paņēmiens, 

suga, mērnieks (sortimentu 
skaits aprēķināts 

izmantojot iepriekšējā 
perioda standartnovirzes 

un LVS 82:2003 
standartkļūdu)

p13 precizitātes projekta 
rezultāti (atkarībā no 
sugas un uzmērīšanas 

paņēmiena) *

LVS 82:2003*

* Metodikas plānots pabeigt izstrādāt 2018. gada laikā un apstiprināt VKP

Novirze

Vidējā novirze

Standartnovirze

Standartkļūda



Esošā prakse

Sakritība Esošie normatīvi Pārbaudes 
mehānisms

Laika 
dimensija Paraugkopas izvēle

Suga -

Atskaitē norāda 
sakritību 

individuāliem 
kontrolsortimentiem

1x mēnesī  Pārstrādes vieta

Šķira -
Mizas tips -

Garuma redukcija, 
dm -

Caurmēra 
redukcija, cm -

Novirze

Garums, cm Mērinstrumenta 
precizitāte vismaz 1cm

Caurmērs, mm Mērinstrumenta 
precizitāte vismaz 1cm

Tilpums

Darījuma tilpums



VKP ierosinājums

** Pašreiz mērķi netiek izvirzīti. Atskaitē norāda faktisko sakritību (% no gadījumiem)

Tilpums Pazīme DG ierosinājums Pārbaudes 
mehānisms Laika dimensija Paraugkopas 

izvēle

Darījuma tilpums

Suga 95%

Tiek izmantoti 
kontrolsortimenti -

kontrolmērnieks
pārbauda pārējo 

parametru 
sakritību

1x mēnesī 
(pusgadā)

(1 reizi pusgadā) 
Pārstrādes vieta 

(225 sortimenti uz 
1 mērnieku, vienā 
parstrādes vieta)

Šķira 95%
Mizas tips -

Garuma redukcija, 
dm **

Caurmēra 
redukcija, cm **

Novirze Novirze 

Garums, cm
Uzmērīšanas 

vidējā novirze +-
2cm

Caurmērs, mm
Uzmērīšanas 

vidējā novirze +-
2mm



Tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaudes projekts
Mērķis: Pārliecināties par katras atseviškas iepirkšanas vietas par kokmateriāla tilpuma
noteikšanas pakalpojuma kvalitātes atbilstību kopīgi izvirzītajiem precizitātes mērķiem. 

ziņojums par rezultātiem nākamajā VKP – 21. februāris un 
biedrību sapulcēs 23. martā

Rezultāts:
1. Tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaudes rezultāti sadalījumā par koku 
sugām, paņēmieniem un pārstrādes vietām;
2. Precizitātes pārbaudes (caurmēra uzmērīšana ar 1 m soli) izmaksu aprēķins un 
ietekme uz kopējo procesu;
3) Priekšlikumi precizitātes pārbaudes sistēmas pilnveidošanai.



valsts

bizness/nozare
pakalpojums

LVS LVS
Biedrības03

18

Li
ku

m
s

MK 744

LATAK

Li
ku

m
s

MK 744

LATAK?

Kopīgi 
lēmumi

Darba grupas VKP Biedrības

Lēmumu pieņemšanas procedūra

valsts

bizness/nozare

pakalpojums



Lēmumprojekts:

1) Pieņemt zināšanai



papiNet pilotprojekts un lēmums par 
kopīgas datu bāzes izveidi un 

administrēšanu
ziņo Mārtiņš Gaigals

6.12.2017





VIENOTĀ KONSULTATĪVĀ PADOME -> BIEDRĪBAS

STRATĒĢIJA (BIEDRĪBAS)

papiNET PILOTPROJEKTS -> BIEDRĪBAS

VKP 
papiNET PILOTPROJEKTS
VMF LATVIA

papiNET PILOTPROJEKTS



VIENOTĀ KONSULTATĪVĀ PADOME -> BIEDRĪBAS

STRATĒĢIJA (BIEDRĪBAS)

papiNET PILOTPROJEKTS -> BIEDRĪBAS

VKP 
papiNET PILOTPROJEKTS
VMF LATVIA

papiNET PILOTPROJEKTS

ES atbalsta finansējums 
līdz pat 90% 

Sadarbības projektā

VMF LATVIA investīcijas IS tehnoloģijās 
ĒRTĀKA, DROŠĀKA UN ĀTRĀKA pakalpojuma 

attīstībā



PROJEKTA MĒRĶIS

procesu un informācijas aprites uzlabošana 
visas kokmateriālu piegādes ķēdes ietvaros, 

uzlabojot piegāžu ķēdes efektivitāti –
ātrāka un kvalitatīvāka informācijas un kokmateriālu kustība



IEGUVUMI
• vairāk “reālā laika" un ātrāka informācijas aprite
• vienkāršots process
• spēja izsekot kokmateriālu plūsmai
• samazināts roku darbs - mazāk datu ievades kļūdas
• uzlabota piegādes ķēdes kopīga pārvaldība
• iespēja piedalīties e-biznesa procesos



meža īpašnieki

koksnes pārstrādes industrija

KOKMATERIĀLU PIEGĀŽU ĶĒDE
KOKMATERIĀLU TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKI UN 
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

VMF LATVIA

AB
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D
RĪ
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Tirdzniecības 
atbalsts

Meža 
plānošana

Mežizstrādes 
plānošana

Transportēšan
as  plānošana

Transportēšan
as dokumentu 

vadība  

Kokmateriālu 
uzmērīšana



meža īpašnieki

koksnes pārstrādes industrija

KOKMATERIĀLU PIEGĀŽU ĶĒDE            IS FUNKCIONALITĀTE
KOKMATERIĀLU TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKI UN 
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

VMF LATVIA

AB
AS

 B
IE

D
RĪ

BA
S

Tirdzniecības 
atbalsts

Meža 
plānošana

Mežizstrādes 
plānošana

Transportēšan
as  plānošana

Transportēšan
as dokumentu 

vadība  

•Transportēšanas darba uzdevumi
• «e-pavadzīme»(kokvedēja atskaite un 
piegādes fakts)

Kokmateriālu 
uzmērīšana

•Mērīšanas un novērtēšanas dati
•Aprēķini
• Testēšanas pārskati



Tirdzniecības 
atbalsts

• pieprasījums
• piedāvājums

Meža 
plānošana

• Cirsmu plānošana
• Meža apsaimniekošanas plānošana

Mežizstrādes 
plānošana

• Harvesteri
• Forvarderi

Transportēšan
as  plānošana

• Maršrutēšana A -> B
• Optimizācija krājumu un transporta 

resursu kopām

Transportēšan
as dokumentu 

vadība  

•Transportēšanas darba uzdevumi
• «e-pavadzīme»(kokvedēja atskaite un 
piegādes fakts)

Kokmateriālu 
uzmērīšana

•Mērīšanas un novērtēšanas dati
•Aprēķini
• Testēšanas pārskati

meža īpašnieki

koksnes pārstrādes industrija

KOKMATERIĀLU PIEGĀŽU ĶĒDE            IS FUNKCIONALITĀTE
KOKMATERIĀLU TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKI UN 
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

VMF LATVIA

AB
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Klasifikatori 
un kodi

Web matrica

«papiNet projekta» datu bāze



meža īpašnieki

koksnes pārstrādes industrija

KOKMATERIĀLU PIEGĀŽU ĶĒDE            IS FUNKCIONALITĀTE
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KOKMATERIĀLU TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKI UN 
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

VMF LATVIA

AB
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D
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Klasifikatori 
un kodi

Web matrica

«papiNet projekta» datu bāze

Tirdzniecības 
atbalsts

• pieprasījums
• piedāvājums
• sertifikācijas ķēžu izsekojamība

Meža 
plānošana

• Cirsmu plānošana
• Meža apsaimniekošanas plānošana

Mežizstrādes 
plānošana

• Harvesteri
• Forvarderi

Transportēšan
as  plānošana

• Maršrutēšana A -> B
• Optimizācija krājumu un transporta 

resursu kopām

Transportēšan
as dokumentu 

vadība  

•Transportēšanas darba uzdevumi
• «e-pavadzīme»(kokvedēja atskaite un 
piegādes fakts)

Kokmateriālu 
uzmērīšana

•Mērīšanas un novērtēšanas dati
•Aprēķini
• Testēšanas pārskati

Citas datu bāzes

Meža īpašumu datu bāze

Karšu datu bāze

Ceļu tīkla datu bāze

A

B

C



Matrica

Papinet
(TDU
KVA

UA, TP)

WEB APP serveris
WEB servisi
SOAP
Websocket

KLASIFIKATORI

Datu bāze

Web aplikācija/
nav savs risinājums

Web servisi/ir savs risinājums

Mobilās aplikācijas/kokvedēji/
pakalpojumu sniedzēji

VMF Latvia



web
servisi

Datu bāze

Web aplikācija/
nav savs risinājums

Web servisi/ir savs risinājums

Mobilās aplikācijas/kokvedēji/
pakalpojumu sniedzēji

DMZ Iekšējais tīklsPubliskais tīkls

Token service
Identity service
Lietotāju DB

VMF Latvia



spēja izveidot vienotus klasifikatorus
spēja atrisināt IS atbalstu kokvedēju transportā
spēja sasniegt rezultātu plānotajos 12 mēnešos



Kopīga
attīstības 
Stratēģija

Latvijas kokmateriālu 
pārdevēju biedrība

SIA Latvijas kokmateriālu 
uzmērīšanas un uzskaites 

vadība

SIA 
Meža nozares datu vadībaSIA VMF LATVIA

Latvijas kokmateriālu 
pircēju biedrība

Vienotā 
konsultatīvā 

padome

Uzdevums: izveidot 2018.gadā
Pilnvarojums: izveidot līdz 2019.gada 1.jūlijam 



kopīgi nolīgts pakalpojums PUŠU darījuma atbalstam brīvprātīga individuāla izvēle SAVA biznesa atbalstam



SIA Latvijas kokmateriālu 
uzmērīšanas un uzskaites 

vadība

SIA 
Meža nozares datu vadībaSIA VMF LATVIA

PĀRVALDĪBA

2 valdes locekļi 1 valdes loceklis

PADOME PADOME ?

Priekšlikums: valdes locekli prioritāri 
ar VKP rekomendāciju un Biedrību 
piekrišanu izvēlēties no Biedrību 
uzņēmumu pieteikumiem par pašu 
motivētiem Kandidātiem

Nepieciešamās kompetences 
DROŠAI un efektīvai datu 

pārvaldībai:
1) Uzņēmuma vadības 

kompetences
2) IKT nozares kompetences

un  atbilstoša pieredze un reputācija



SIA Latvijas kokmateriālu 
uzmērīšanas un uzskaites 

vadība

SIA 
Meža nozares datu vadībaSIA VMF LATVIA

FINANSĒJUMS

PAMATKAPITĀLS 40 000 €

INVESTĪCIJAS IS 
120 000 … 160 000 €

ES LĪDZFINANSĒJUMS 
(LĪDZ 90%) IS
SADARBĪBAS PROJEKTĀ
AP 70 000 €

IS

IS



SIA Latvijas kokmateriālu 
uzmērīšanas un uzskaites 

vadība

SIA 
Meža nozares datu vadībaSIA VMF LATVIA

FINANSĒJUMS

DATI 

€ / h € / gb

KOKMATERIĀLU PIEGĀŽU ĶĒDĒ IESAISTĪTIE UZŅĒMUMI

IZMAKSAS: € / KOKMATERIĀLIEM

papiNet
DATU STANDARTS



SIA Latvijas kokmateriālu 
uzmērīšanas un uzskaites 

vadība

SIA 
Meža nozares datu vadībaSIA VMF LATVIA

FINANSĒJUMS

DATI 

€ / h € / gb

KOKMATERIĀLU PIEGĀŽU ĶĒDĒ IESAISTĪTIE UZŅĒMUMI

IZMAKSAS: € / KOKMATERIĀLIEM

papiNet
DATU STANDARTS



Biedrību lēmumprojekti

1) Balstoties uz papiNet pilotprojekta iestrādnēm, tai skaitā projekta meža nozares 
datu bāzes arhitektūras konceptu, atbalstīt kopīgas Latvijas Kokmateriālu pircēju un 
pārdevēju biedrību datu bāzes izveidi;
2) Minētās datu bāzes izveidei, uzturēšanai un pārvaldībai uzdot SIA Latvijas 
Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība valdes loceklim A.Muižniekam dibināt 
100% SIA Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība piederošu sabiedrību 
(pielikumā statūti un dibināšanas lēmums) līdz 2018. gada 31.decembrim, bet ne vēlāk 
kā 2019. gada 1. jūlijs
3) Ieteikt A. Muižniekam par SIA “Meža nozares datu vadība” pamatkapitāla (40000 
EUR) finansēšanas avotu izmantot SIA VMF LATVIA dividendes no SIA VMF LATVIA 
iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas
4) Ieteikt A. Muižniekam  SIA “Meža nozares datu vadība” valdes locekļa kandidatūru 
prioritāri  izvēlēties no nozares uzņēmumu piedāvātajiem priekšlikumiem un uzdot šo 
valdes un padomes locekļu nozīmēšanai saņemt izvērtējumu no VKP un akceptu no 
biedrībām


