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1. PROJEKTA MĒRĶIS  

procesu un informācijas aprites efektivitātes uzlabošana                    

kokmateriālu tilpuma noteikšanā kraujmērā  

          

 

2. PROJEKTA IEGUVUMI 

Latvijā kokmateriālu tilpuma noteikšanas process pagājušā gadsimta beigās ir ticis 
automatizēts apaļo kokmateriālu sortimentu individuālajā uzmērīšanā, koksnes 
pārstrādes industrijas uzņēmumiem investējot attiecīgās iekārtās un VMF LATVIA 
izmantojot šādu automatizēto līniju ģenerētus datus testēšanas pārskatu 
sagatavošanā, ko izmanto kokmateriālu pārdevēji un pircēji. Tilpuma noteikšana 
kraujmēra līdz šim nav tikusi automatizēta. Automatizējot kokmateriālu tilpuma 
noteikšanu kraujmērā ir prognozējami šādi ieguvumi:  

- tiks samazinātas kokmateriālu uzmērīšanas izmaksas. Izmaksu samazinājuma 
tempu galvenokārt ietekmēs investora ambīcijas ieguldījumu atmaksāšanas 
periodam, kā arī darbaspēka izmaksu pieauguma izmaiņas, ņemot vērā, ka 
personāla izmaksām ir absolūti lielākais īpatsvars esošās manuālās kokmateriālu 
uzmērīšanas pašizmaksas struktūrā; 

- tiks samazināts kļūdu skaits dēļ informācijas manuālas pārneses; 
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- tiks samazināta vai pat novērsta daudzu kokmateriālu mērnieku subjektīvo 
atšķirīgo darbību ietekme; 

- izmantojot papiNet pilotprojekta rezultātā izveidoto nozares datu bāzi, tiks 
uzlabota būtiska (līdz pat 20%) apjoma Latvijas kokmateriālu piegāžu ķēdes 
efektivitāte un kvalitāte; 

- turpinot izmantot VMF LATVIA kompetenci un pakalpojumu, tiks stiprinātas 
Latvijas kokmateriālu tirdzniecībā biznesa modeļa priekšrocības uzturēt paritāti 
starp kokmateriālu pircējiem un pārdevējiem, nekonkurējot ar mērījumu 
saprotamos un efektīvos kokmateriālu piegāžu ķēdes procesos; 

- tiks attīstītas iespējas piedalīties e-biznesa procesos, neatkarīgi no uzņēmuma 
lieluma vai tehniskās kompetences. 

3. PILOTPROJEKTA SFĒRA UN VĪZIJA  

 projekta vīzija ir: procedūru, metodiku un informācijas sistēmu kompleksas 

darbības atbalsts efektīvas kokmateriālu piegāžu ķēdes attīstībai, ne tikai 

automatizējot kokmateriālu tilpuma noteikšanu kraujmērā  (samazinot 

izmaksas un cilvēciskā faktora negatīvās ietekmes), bet arī integrēšanās kopīgā 

datu un to apstrādes sistēmā, lai godīgā konkurencē veicinātu efektīvu 

kokmateriālu plūsmu no labi apsaimniekotiem mežiem un pienācīgus 

ieņēmumus arī to īpašniekiem;  

 dalība projektā ir brīvprātīga; 

 projekta īstenošanai satura ietvars ir Latvijas normatīvā vide, Latvijas 

kokmateriālu pircēju biedrības un Latvijas kokmateriālu pārdevēju biedrības un 

to Vienotās konsultatīvās padomes (vai tās darba grupu)  lēmumi; 

 projekta īstenošanas tehnoloģiskais IS risinājums ir LoadMon apstrādāts 

lāzerskenēšanas koordinātu “mākonis”; 

 projektā kā platformu ir plānots pamatā izmantot pašreiz IS izstrādes stadijā 

esošo nozares biznesa datu bāzi, kas   

o iesākumā papiNet datu standartā atbalstīs četru elektronisku 

dokumentu datu plūsmu:  
 Transportēšanas darba uzdevums    delivery instruction 

 Kokvedēja atskaite par uzkrauto kravu   delivery message 

 Kokvedēja reģistrācija kravas piegādes vietā  shipment statuss 

 Kravas uzmērīšanas informācija    measuring ticket 

o uzturēs kokmateriālu un  biznesa dalībnieku klasifikatorus un kodus  

 projekta rezultātā izstrādātos procesus, metodikas, datus u.c. plāno izmantot 

vispirms Graanul Invest uzņēmumi, VMF LATVIA, nākotnē dibināmais 

Kokmateriālu plūsmas datu centrs un to biznesa partneri. Iegūtās zināšanas 

kalpos arī tālākai kraujmēra tilpuma noteikšanas automatizācijai Latvijā;  

 projekta sfērā ir gan apaļkoksnes sortimentu, gan smalcinātas koksnes tilpuma 

noteikšana; 

 projekta sfērā nav kokmateriālu kvalitātes novērtēšana. 
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4. DATU STANDARTS PAPINET                

 

papiNet ir starptautisks kokrūpniecības nozares biznesa transakciju datu 
standarts, kas nosaka struktūru elektroniskās informācijas apmaiņai 
starp tirgus dalībniekiem:  

a. globāls  
b. bāzēts XML: no digitālo datu standartu, jeb formāta viedokļa – tas 

ir.XML fails1. XML ir pasaulē pašreiz ērtākais un strukturētākais digitālās 
informācijas nodošanas veids 

c. pieejams jebkura tirgus dalībnieku informācijas sistēmām. 

papiNet datu standarts apraksta saturu dokumentiem, kas tiek izmantoti biznesa 
transakcijās nozarē. Ar nozari šai gadījumā saprot visu koksnes piegādes ķēdi līdz 
pirmapstrādei un papīrrūpniecību līdz gala produktu pārdošanai.  

 

 

5. LOADMON                

 

LoadMon ir ātras darbības kravu satura atpazīšanas IT risinājums, kas nodrošina 
atskaites, tai skaitā augstas blīvuma 3D modeļus un 
daļēji caurspīdīgus attēlus, kas beramkravu gadījumā 
atgādina rentgena x-ray modeļus. 

 

Apaļkoksnes sortimentu kravu gadījumā LoadMon piedāvā krautņu (saiņu) mērīšanas 
risinājumus - augstumu, platumu un garumu. Papildus šiem mērījumiem aprēķina 
apaļo kokmateriālu vidējo diametru un konstatatē iekraušanas kvalitāti, kā rezultātā 
tiek iegūts arī uz algoritmiem balstīts tilpīguma koeficients. Viss iepriekš minētais tiek 
darīts bez atsevišķu dažādu cilvēku subjektīvas ietekmes. 

                                                                 

1 Paplašināmā iezīmēšanas valoda jeb XML (eXtensible Markup Language) ir W3C  (World Wide Web Consortium)  

rekomendācija speciālas nozīmes iezīmēšanas valodu veidošanai. Tā ir vienkāršota SGML (Standard Generalized 

Markup Language)  apakškopa, spējīga aprakstīt visdažādākā veida datus. Tās galvenā nozīme ir strukturēta teksta 

un informācijas koplietošanas atvieglošana Internetā. Valodas, kas veidotas uz XML pamata, pašas tiek aprakstītas 

formālā veidā, kas ļauj programmām modificēt un pārbaudīt dokumentus nemaz nezinot pašu valodu, kurā tie 

rakstīti. 
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Aprēķinos tiek ņemts vērā 

arī kausa novietojuma 

dziļums apaļkoksnes 

sortimentu kravā.  

 

 

Smalcinātas koksnes beramkravu gadījumā LoadMon darbības princips ir novērtēt 

“iztrūkstošo” tilpumu noteikta tilpuma kravas apjomam. Virs skata attēls parāda 

augstuma atšķirības, dažādas krāsas tiek parādītas dažādos kravas augstumos. 
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6. APAĻKOKSNES SORTIMENTU KRAUJMĒRA TILPUMA NOTEIKŠANA          

Esošās normatīvās vides un prakses analīze liecina, ka kokmateriālu tilpuma 
noteikšanai kraujmērā ir neieciešams izmantot atsekojamus datus par krautnes 
platumu, garumu, augstumu un izvēlēto tilpīguma koeficientu.  Līdzīgi darbojas arī 
LoadMon. 

Vienotās konsultatīvās padomes darba grupa ir formulējusi piedāvājumu par 
kraujmērā noteikta apaļkoksnes sortimentu kokmateriālu tilpuma precizitāti: 

- apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitāte arī turpmāk ir vadāma, no 
ģenerālkopas izvēlētas paraugkopas krautnēm noteikto kokmateriālu tilpumu 
salīdzinot ar VKP apstiprinātas uzmērīšanas metodikas noteiktu  kokmateriālu 
tilpumu; 

- par atsevišķu ģenerālkopu uzskatāma katra darba vieta ar stacionāru 
uzmērīšanas ierīci 

- minimālais kontrolējamo krautņu skaits ir 50 
- precizitātes mērķi ar 2019. gadu: 
a. bruto tilpuma sistemātiskā novirze +/- 3,0 % 
b. standartnovirze 7,5 % 

Precizitātes atskaite ir sagatavojama 1x mēnesī par iepriekšējo 12 mēnešu 
periodu (1 gadu). Atskaitei var tikt pievienota informācija par noviržu tendencēm, kas 
aprēķinātas īsākiem periodiem. 

                                                                 

2 Apaļo kokmateriālu vidējā garuma izteikšanas interpretācijas priekšlikums var tikt precizēts projekta gaitā. 

 Solis Darbības Nosacījumi Mēriekārta IS  Algoritms 
Datu 

reģistrēšana 
Rezultāts 

1 Platums (P) 

Kokmateriāla 
vidējā garuma 

uzmērīšana  

Apaļo kokmateriālu 

vidējais garums; Mēra 

platumu vizuāli 
nolīdzinot gala plaknes.2 

Kalibrēta vai 
pārbaudīta mēriekārta 

ar precizitāti vismaz 1 

cm, nodrošinot 
izsekojamību līdz SI 

sistēmai 

  

ISO 17:025 

Punkts 
4.13.2.1 

(pierakstu 

vadība)  

 

2 Garums (L) 

Krautnes 

garuma 
uzmērīšana 

Krautni transportlīdzeklī 
uzmēra kā attālumu starp 

statņiem saiņa augstuma 

vidū vai  attālums starp 
krautnes galiem vai 

nostiprinājumiem no 

vienas vai abām pusēm 

Kalibrēta vai 

pārbaudīta mēriekārta 

ar precizitāti vismaz 1 

cm, nodrošinot 

izsekojamību līdz SI 
sistēmai 

 No vienas vai abām pusēm  

ISO 17:025 

Punkts 

4.13.2.1 
(pierakstu 

vadība)  

 

3 Augstums (H) 

Krautnes 
vidējā 

augstuma 

uzmērīšana 

Mēra krautnes platuma 
abos galos vai vidū, 

iedomāti izlīdzinot 

krautnes augšējo daļu; 
Mēra pilno sekciju vidū, 

max sekcijas garums līdz 

3 m 

Kalibrēta vai 

pārbaudīta mēriekārta 
ar precizitāti vismaz 1 

cm, nodrošinot 

izsekojamību līdz SI 
sistēmai 

 
h=(h_1+h_2+⋯+h_n)/n 

(pēdējās sekcijas pievieno 

iepriekšējai sekcijai) 

ISO 17:025 

Punkts 

4.13.2.1 
(pierakstu 

vadība)  

 

4 
Kraujmēra 

tilpums (Vkr) 

Kraujmēra 
tilpuma 

aprēķināšana 

Vkr noapaļo 3 zīmes aiz 

komata   
 Validēta 

Vkr  = L x P x H, 

kraujkubikmetri 
 

Auditēti - 

validēti, 

pārbaudīti, 
izsekojami 

5 
Tilpīguma 

koeficients (K) 

Tilpīguma 
koeficienta 

izvēle 

Izsaka 2 zīmes aiz 

komata 
    

ISO 17:025 

Punkts 
4.13.2.1 

(pierakstu 

vadība)  

 

6 

Kokmateriālu 

tilpuma 

noteikšana (V) 

Kokmateriālu 

tilpuma 
aprēķināšana 

V noapaļo 2 zīmes aiz 

komata 
 Validēta V = Vkr x K, m3  

Auditēti – 
validēti, 

pārbaudīti, 

izsekojami 
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7. PROJEKTA NODEVUMS, GALVENIE SOĻI , RISKI 

NODEVUMS: 

Kokmateriālu piegādes (pārstrādes) vietās, kur izmanto LoadMon, par kokmateriālu tilpuma 
noteikšanas testēšanas pārskatiem Vienotās konsultatīvās padomes noteikto precizitātes 
mērķu ietvarā atbild VMF LATVIA, testēšanas pārskati elektroniski .xml failu veidā papiNet 
datu standartā ir pieejami Kokmateriālu plūsmas datu centrā visām autorizētām pusēm, tai 
skaitā kokmateriālu pārdevējiem. 

Galvenās sadarbības JAUTĀJUMU JOMAS pilotprojekta veiksmīgai īstenošanai: 

o Atbildību un tiesību sadale iesaistītajām pusēm; 
o Procesa organizēšana uzmērīšanas uzdevuma sagatavošanai piegādes vietā – dalītas 

kravas, neatbilstoša kvalitāte u.c.; 
o LoadMon algoritmu un konstanšu iestatījumu ietekme uz rezultātiem, galvenokārt 

izvēlēto tilpīguma koeficientu; 
o Datu plūsmu organizēšana; 
o Lāzerskenēšanas iekārtu darbības uzraudzības organizēšana; 
o Krautņu organizēšana kontrolmērījumiem; 
o Jaunu līgumisko attiecību dibināšana savstarpēju pakalpojumu sniegšanai. 

Galvenie soļi un termiņš: 

1.etaps (4 mēneši): 
- Izzīmēt vēlamo procesu (projektu uzsākot)  
- Ar Graanul Invest atbalstu Iepazīties ar pieredzi Igaunijā 
- Graanul Invest piedāvātā apjomā izvērtēt LoadMon iestatījumu ietekmi uz tilpuma 

noteikšanai nepieciešamiem datiem Latvijas biznesa vides apstākļos 
- Izstrādāt metodikas, procesus un procedūras un uzsākt tos kopīgi lietot 
2.etaps (12 mēneši): 
- Iegūt viena pilna gada darbības rezultātus, to izvērtējumu un priekšlikumus ražošanai. 

 
Galvenie riski:  

 spēja sadalīt atbildību un tiesības starp pusēm 

 spēja sasniegt Vienotās konsultatīvās padomes noteiktos precizitātes mērķus  

8. PROJEKTA DARBA ORGANIZĒŠANA  

Projekta darba organizēšanai tiek plānotas 6…8 kopīgas vadības sanāksmes, tālāko darbu 
organizējot vadītāju deleģētu speciālistu darba grupās atbilstoši 7.ptā minētajai galveno 
sadarbības jautājumu jomu struktūrai un vadības sanāksmēs dotajiem uzdevumiem.  

Projekta darba sanāksmju organizēšanas resursus nodrošina VMF LATVIA, bet projekta 
vadītāja kompetences M.Gaigals, par nepieciešamajiem VKP lēmumiem un, vajadzības 
gadījumā, lobiju normatīvās vides izmaiņām atbild J.Magaznieks, 

Projekta sākotnējie dalībnieki:  

- Graanul Invest (arī ražošanas uzņēmumi un IKT partneris(-i) Loadmon nodrošināšanai);  
- Vienotā konsultatīvā padome (vai atbilstoši deleģējumam – darba grupa) 
- VMF LATVIA 
- Kokmateriālu plūsmas datu centrs (iesākumā - līdz Kokmateriālu plūsmas datu centra 

dibināšanai - papiNet pilotprojekta Latvijā IS izstrādes vadītājs I.Kalmuks) 
- Latvijas valsts meži 
- pēc vajadzības – citi kokmateriālu pārdevēji un transporta pakalpojuma sniedzēji 


