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Kokzāģēšanai Latvijā ir vismaz 300 gadu vēsture

• 17.gadsimtā Kurzemes hercogistē strādāja ap 20 
zāģētavu un arī Rīgā kokapstrāde aizsākās «zviedru 
laikos», kad sāka darboties vairākas kokzāģētavas 
Daugavas krastos (Z.Saliņš, 1999.)

• Rīga par ievērojamu kokrūpniecības centru kļuva 
Krievijas impērijas laikā 19.gs. otrajā pusē  -
kokzāģēšana un finierrūpniecība (Z.Saliņš, 2002.)

• "Vērmanis un dēls" (Wöhrmann u. Sohn) kopā ar angļu 
firmu «Hunt and Hill» 1832.

• «F.Nater un Co» 1873. 



Kokapstrāde bija un ir dinamiska tautsaimniecības daļa

• Līdz pirmajam Pasaules karam Latvijā kokapstrādes 
uzņēmumos nodarbināja 11.306 strādniekus (M.Dz. Nr

9./10. 1940.), t.sk. Rīgā 1913.gadā bija 86 uzņēmumi ar 
10.644 strādniekiem (Akuličs, 1985.)

• 1926.gadā Latvijā darbojās 305 kokapstrādes 
uzņēmumi (M.Dz Nr.7, 1926.)

• 1936.gadā kokrūpniecības 449 zāģētavās  bija 
nodarbināti 6.639 strādnieki (Ekonomists Nr.8., 1938.) un jau 
1933.gadā papīra un celulozes nozarē 1.394 strādnieki. 
(M.Dz. Nr.99., 1933.)

• 1940.gadā pēc nacionalizācijas Latvijā bija 98 
kokrūpniecības uzņēmumi ar 8.874 strādniekiem un 
16 papīrrūpniecības uzņēmumi ar 2.387 strādniekiem 
(M.Dz. Nr. 9./10., 1940.)



Kam pieder meži?
Zemju īpašnieki

Kronis Muižas Zemnieki



Kam pieder meži?



Koksnes tirdzniecība: 
no cirsmām Krievijas mežos līdz apaļkoksnes piegādēm

• Līdz pirmajam Pasaules karam lielu 
daļu Latvijā kokapstrādes 
uzņēmumos pārstrādātās koksnes 
piegādāja no Krievijas (~75%) (M.Dz. Nr
9./10. 1940.)

• Līdz 1930./31. gadam kokrūpniecība 
izejvielas ieguva galvenā kārtā 
augoša meža izsolēs (Ekonomists Nr.8. , 1938.)

• Meža Departaments, paplašinot 
mežizstrādi saimnieciskā kārtā, uz 
1940.gadu bija samazinājis augoša 
meža pārdošanu līdz minimumam



«Visi grib būt brākere, 
kur lai es jem tik daudz skreble!?»

• Vēl 1919.gadā garos lietkokus (baļķus) 
uzskaitīja ne pēc to tilpuma, bet gabalu 
skaita. (LVVA, 1680 fonds, 90.lieta)

• Vismaz līdz 1932.gadam mežizstrādē kā 
mērvienību izmantoja gan collas, gan 
centimetrus, kas apgrūtināja norēķinus 
(M.Dz. Nr.80., 1932.)

• Sagatavotu kokmateriālu mērvienība bija 
kubikasis – 7x7x7 angļu pēdas. Viena 
kubikpēda ir 0,0283 kubikmetri.



50 gadus koksne nemainīja īpašnieku
• Apaļkoksnes pamatā nonāca MRS, sovhozu 

un kolhozu zāģētavās

• Transporta pavadzīmes bija gan iekšējas, 
gan ārējas. Ārējās kalpoja kā rēķini. Arī 
starp krautuvi un zāģēšanas cehu notika 
iekšējā materiālu kustības uzskaite ar 
pavadzīmēm

• Pavadzīmē uzrādītais koksnes apjoms un 
kvalitāte tika galvenokārt noteikta ar 
acumēru un akceptēta vienojoties no 
koksnes saņēmēja un piegādātāja.  

meža hektāri



Koksnes uzmērīšana ir attīstījusies līdz ar procesiem 
nozarē – ciršanu, transportu un šķirošanu



Baltezera «tarataika»



No MUCAS esam 50 gadu attālumā
Kāds būs 2065.gads?



«kokmateriālu uzmērīšana» nav atrodama 
enciklopēdijās un vārdnīcās, kāpēc?



Tomēr pirmsākumi vienotiem mērīšanas principiem 
jau gandrīz pirms 100 gadiem 

• Jau 1920.gadā Meža ekspluatācijas pārvalde izdeva noteikumus 

«dēļ zināšanas un stingras izpildīšanas» (LVVA 1680.fonds, 

392.lieta):

• «pie baļķu garuma mērīšanas stingri jāraugās, ka netiktu pārejas collas 
skaitītas, bet tikai pilnas pēdas»

• «pie baļķu vidus mēra mērīšanas ar paseri jārūpējas, ka tiktu mērīts baļķim 
taisni vidū un uz šaurāko kanti un kā paseris pilnīgi iekļūtu mērāmā vietā pie 
tīra koka»



Loģistika Klients

Kokmateriālu 
uzglabāšana, 
pārkraušana

(LAUKUMI)

Kokmateriālu 
transportēšana

(AUTOMAŠĪNAS)

Augoši koki

Koku ciršana 
(HARVESTERI)

Kokmateriālu 
pievešana pie 

ceļa 
(FORVARDERI)

kokmateriālu 
PĀRSTRĀDE

Mežs



VMF Latvia ir dibināts 1998.gadā

• SIA „VMF Latvia” dibināts 1998. gadā kā zviedru uzņēmuma 
VMF Qbera Ekonomisk Forening (VMF Qbera) meitas 
uzņēmums ar mērķi:

ieviest neatkarīgu koksnes uzmērīšanas modeli. 

Uzņēmums VMF Qbera (īpašnieki ir gan kokmateriālu pārdevēji, gan kokmateriālu 
pircēji) kokmateriālu uzmērīšanas jomā Zviedrijā strādā kopš 1909.gada. 



VMF Latvia vīzija

Būt vadošam uzņēmumam (precizitāte, serviss, 
apjoms, cenas) Latvijā koksnes produktu 
uzmērīšanas jomā.



VMF Latvia misija

VMF Latvia ir neatkarīgs pakalpojumus 
sniedzošs uzņēmums, kas

• veic un attīsta korektu un racionālu, galvenokārt 
meža industrijas izejvielu, novērtēšanu

• attīsta un sniedz augstas kvalitātes pakalpojumus 
jebkuram tirgus dalībniekam. 



VMF Qbera

SIA Latvijas kokmateriālu 
uzmērīšanas un uzskaites vadība

Kokmateriālu 
pārdevēju 
biedrība

Kokmateriālu 
pircēju

biedrība

VMF Latvia
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VMF Latvia PADOME

• padomes priekšsēdētājs, A.Rixon

• budžeta plānošanas un kontroles pamatprincipi, A.Strankaļs

• personāla politika, motivācijas un atalgojuma jautājumi, U.Biķis 

• attīstības plānošana un tās ieviešanas uzraudzība, uzņēmuma
stratēģiskā plāna izstrāde, M. Gaigals 

• risku vadība un iekšējā kontrole, procesu auditi



VMF Latvia MĒRĶI 2015.

• Paaugstināt uzmērīšanas precizitāti

• Veikt pārmērījumus kontrolsaiņiem

• Sadarbībā ar klientiem paaugstināt uzmērīšanas pakalpojuma kvalitāti

• Pabeigt darbu pie kontroles sistēmas programmas izveides
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SIA VMF Latvia KLIENTU skaita izmaiņas

18

33
39 36 35 38

47

66

95 94 92

114

0

20

40

60

80

100

120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sk
ai

ts

2015.gadā VMF Latvia ir sācis 
sadarbību ar 17 jauniem klientiem 



VMF Latvia stacionārās uzmērīšanas darba vietas 

• Krautmēra uzmērīšana malka/papīrmalka

• Individuālā uzmērīšana ar rokas mērinstrumentiem 

• Individuālā uzmērīšana ar automātiskām uzmērīšanas ierīcēm
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VMF Latvia akreditācijas

VMK autorizācija (VMR) kopš 2003. gada augusta

1.  LVS EN ISO/IEC 17025:2005 apaļo kokmateriālu uzmērīšana

2. LVS EN ISO/IEC 17025:2005 cietās biodegvielas paraugu 
ņemšana un fizikālā testēšana (mitruma satura noteikšana)

LATAK-T-296-08-2006



 VMK (VMR) instrukcijas 

 LVS 82:2003

 LVS EN 14778:2011 

 Grupveida uzmērīšana

 Individuālā uzmērīšana

 Kolektīva metode

- Tilpuma korekcija kokmateriālu partijai

- Tilpuma korekcija piegādātājam

 Pušu vienošanās

Standarti

Metodes (akreditētās)

Precizitātes paaugstināšanas metodes

Mērīšanas standarti un metodes

 LVS NE 14774 - 2:2010

 Cietās biodegvielas paraugu ņemšana

 Cietās biodegvielas mitruma satura noteikšana



Projekts „Apaļo kokmateriālu tilpuma 
individuālās uzmērīšanas metožu precizitātes 

ietekmējošo faktoru un optimizācijas iespēju izpēte” 

Meža fakultātes uzdevumi:
1. Apaļo  kokmateriālu precīza tilpuma novērtēšana izmantojot lāzerskeneri

četrām koku sugām (P, E, B, A).
2. Dažādu individuālo tilpuma uzmērīšanas metožu precizitātes novērtēšana.

Noskaidrot precīzāko kontrolmērījuma metodi.

Noskaidrot tievgaļa un vidus caurmēra metožu precizitāti.

VMF Latvia uzdevumi:
1. Apkopot un nodot kontrolmērījumos iegūtos datus raukuma rādītāju 

izvērtēšanai.
2. Informācijas apkopošana par Latvijā lietotām stacionārām elektroniskām 

uzmērīšanas ierīcēm.
3. Dažāda tipa elektronisko uzmērīšanas ierīču darbības precizitātes novērtēšana



VMF Latvia DARBĪBAS

Uzmērīšanas pakalpojumi Mērīšanas atbalsta funkcijas

• Zāģbaļķi / finierkluči

• Papīrmalka

• Malka

• Šķeldas

• Auditi

• Kontrolmērījumi

• Mērinstrumentu pārbaudes

• Harvesteru pārbaudes

• Personāla apmācības

• Konsultācijas

• Piedalīšanās pētījumos un darba 
grupās, kas izstrādā mērīšanas 
noteikumus.
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VMF Latvia 2014.gadā uzmērīja 
9,3 miljonus kubikmetru koksnes (viss pārrēķināts ciešmetros)

(Zāģ)baļķi 5,3
3,0 privāti
2,3 LVM

Papīr(malka) 3,3
1,3 privāti
2,0 LVM

šķeldas 0,6
0,4 privāti
0,2 LVM

kontrolmērījumi 

0,1

9,3



Kādu kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu no 
VMF Latvia sagaida klienti?

• Būt neatkarīgiem – atbildēt par pakalpojumu pilnībā   
• Būt ekspertiem - īstenot labāko praksi un zināšanas
• Būt meistariem – precīzi mērīt un noteikt kvalitāti



KOKMATERIĀLU UZMĒRĪŠANAS PAKALPOJUMA 
ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS



Kādi attīstības virzieni ir svarīgi VMF Latvia KLIENTIEM

• Mazākas ražošanas izmaksas 

• Kokmateriālu piegāžu stabilitāte

• Kokmateriālu piegāžu prognozējamība

• Kokmateriālu piegādes atbilstoši kvalitātes prasībām

• Kokmateriālu piegādes specifikācijas izmaiņu elastība

• Kokmateriālu uzmērīšanas un kvalitātes noteikšanas pilnveidošana

• Individuāla, klientorientēta pieeja no pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem

• Kokmateriālu uzmērīšanas kvalitātes palielināšana 

• Kokmateriālu uzmērīšanas izmaksu samazināšana 



VMF Latvia tirgus potenciāls Latvijā ir 3,4 Mm3

«krāsnīm 
un 
šķūņiem» 
2,7

Imports 
1,6

Cērt 11,7

10,6

(Zāģ)baļķi 5,3
3,0 privāti
2,3 LVM

Papīr(malka) 3,3
1,3 privāti
2,0 LVM

šķeldas 0,6
0,4 privāti
0,2 LVM

kontrolmērījumi 

0,1

8,6

Δ2,0

9,3

Šķeldas 

2,0

Δ1.4



Kas ir kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojums

Koksnes 
mērīšana*

Datu 
plūsma

Atskaišu 
gatavošana

Līgumi un 
normatīvi

Informācija 
biznesa 

atbalstam

* Koksnes mērīšana šajā prezentācijā: kokmateriālu dimensiju mērīšana un kvalitātes novērtēšana



Atskaite definīcija

Koksnes uzmērīšanas ATSKAITE vai TESTĒŠANAS PĀRSKATS ir:

• vispārīgi – koksnes pircējam un pārdevējam kopīgi lietojama un 
vienādi interpretējama informācija – piemēram, koksnes apjoms un 
kvalitāte, lai atbalstītu savstarpēja darījuma (līguma) izpildes un 
norēķinu vadību

• specifiski – atskaite var saturēt tikai pircēja vai pārdevēja biznesa 
procesu atbalstam nepieciešamu pielikumu vai informācijas struktūru, 
kas balstīta uz tiem pašiem koksnes mērījumu rezultātu datiem, kas 
izmantoti atskaites vispārīgās daļas sagatavošanai



Kas ir kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojums

Koksnes 
mērīšana

Mērījumu 
veikšana

Kontrole 
mērījumu 
kvalitātes 

nodrošināšanai

Mērījumu datu 
nosūtīšana

Datu 
plūsma

Mērījumu datu 
saņemšana

Datu glabāšana Datu nodošana

Atskaišu 
gatavošana

Datu apstrāde
Vispārīgas 
atskaites 

sagatavošana

Specifiskas 
atskaites 

sagatavošana



Atskaites no VMF Latvia var saņemt vismaz 3,0 M m3 
apaļo kokmateriālu pārdevēji

(Zāģ)baļķi 5,3
3,0 privāti
2,3 LVM

Papīr(malka) 3,3
1,3 privāti
2,0 LVM

Atskaites
2,33

privāti 0,03
LVM 2,3

Atskaites 

5,3

Atskaites 

3,3

Atskaites
3,3

privāti 1,3
LVM 2,0

šķeldas 0,6
0,4 privāti
0,2 LVM

kontrolmērījumi 

0,1

8,65,6

9,3

ATSKAITEATSKAITE

Δ3,0



Neatkarīga kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma 
nostiprināšana Latvijā

Uzraudzība atbilstoši VMF Latvia procedūrām

Ticami rezultāti

Skeneris
Uzmērīšanas vieta (krēsls)

Centrālais dators

Droša datu plūsma



Loģistika Klients

Kokmateriālu 
uzglabāšana, 
pārkraušana

(LAUKUMI)

Kokmateriālu 
transportēšana

(AUTOMAŠĪNAS)

Augoši koki

Koku ciršana 
(HARVESTERI)

Kokmateriālu 
pievešana pie 

ceļa 
(FORVARDERI)

kokmateriālu 
PĀRSTRĀDE

Mežs

Izmaksu samazināšanas iespējas 

kokmateriālu ražošanas un piegāžu ķēdē – MĒRĪT VIENREIZ



Turpinām attālināties no konkurences ar mērījumu!

Kopīgas un savstarpēji akceptētas pircēju/pārdevēju zināšanas un vienošanās par, 
piemēram:

• mizas biezums

• raukums

• kvalitātes standarti un to centralizēšana

• mērīšanas metodes

• tilpīguma koeficienti 

KUR ORGANIZĒT 
DISKUSIJU GALDU?



• Augoši koki

• Kokmateriāli pie ceļa

• Kokmateriāli zāģētavā

Darījumi ar koksni 
un to vadība

• Meža mašīnām

• Transportam

• Pārkraušanai

• Pārstrādei

Darba uzdevumi un 
to izpildes vadība • Apjoms

• Kvalitāte

• Cena

Norēķinu (koksne, 
pakalpojumi) vadība



Loģistika Klients

Kokmateriālu 
uzglabāšana, 
pārkraušana

(LAUKUMI)

Kokmateriālu 
transportēšana

(AUTOMAŠĪNAS)

Augoši koki

Koku ciršana 
(HARVESTERI)

Kokmateriālu 
pievešana pie 

ceļa 
(FORVARDERI)

kokmateriālu 
PĀRSTRĀDE

Mežs

•Augoši koki

•Kokmateriāli pie ceļa

•Kokmateriāli zāģētavā

Darījumi ar koksni un 
to vadība

•Meža mašīnām

•Transportam

•Pārkraušanai

•Pārstrādei

Darba uzdevumi un 
to izpildes vadība •Apjoms

•Kvalitāte

•Cena

Norēķinu (koksne, 
pakalpojumi) vadība

LĪGUMU VADĪBAS ATBALSTS

KOKSNES PLŪSMA RESURSI

















ATTĪSTĪBAS LĒMUMI KURJERPASTĀ
Cena vairs nav galvenais. Būtiskākais tirgū šobrīd 
esot pakalpojuma kvalitāte - piegāžu ātrums un 
precizitāte, kā arī serviss. 

"Tehnoloģiju ieviešana un pielietošana 
kurjerpasta nozarē ir ļoti būtiska un neizbēgama, 
ja kurjerpasta kompānija vēlas nodrošināt saviem 
klientiem pārskatāmu kontroli par saviem 
sūtījumiem, tas ir, sekot, kā sūtījums nonāk līdz 
saņēmējam." uzsver TNT Latvia sūtījumu 
piegādes un apstrādes daļas vadītājs Mareks 
Miķelsons.

Bez tehnoloģijām nevar «Cīņa par klientu turpinās arī tādu parametru kā servisa līmenis, 
piegādes ātrums, cena - līmenī, taču šie rādītāji izlīdzinās. Pārspēt konkurentu var uz papildu 
pakalpojumu un servisu rēķina, kurus var sniegt, tikai pateicoties IT» saka DHL IT nodaļas 
vadītājs Baltijas valstīs Bogdans Nikars. 



Lāzerskeneris, TNT

Mobile Worker ierīcei ir lāzerskeneris, un kurjers, veicot piegādi, 
ieskenē sūtījuma numuru un sistēmā (internetā) automātiski parādās 
statuss par piegādi reālā laikā. Agrāk to visu koordinējis dispečers. 
Tāpat jaunā tehnoloģija nodrošinot pārskatāmu plānošanu, kas uzlabo 
izpildes efektivitāti un taupa laiku datu ievadē, jo datu pārraides 
process notiek automātiski.



Mēriekārta un programma, TNT

Sertificētu mēriekārta, kas nosaka precīzu sūtījuma svaru un apjomu:

- mērījums notiek ar lāzerskenera palīdzību un visi dati pāriet automātiski uz grāmatvedības 
sistēmu, kas rada precīzu rēķina sastādīšanu. 

- radīta klientu ērtībai, lai taupītu klientu laiku, sagatavojot elektroniski sūtījuma 
pavaddokumentus, veiktu izsaukumus, saņemtu automātisku izsaukuma apstiprinājumu. 

Ar programmas palīdzību var veidot adrešu 
grāmatu, veikt sūtījuma izsekošanu, aprēķināt 
cenas u.c.: 
- būtiski taupa klientu laiku un nodrošina precīzu 
datu ievadīšanu
- samazinās kļūdu veidošanās, kuru dēļ sūtījums 
var pie tā nenonākt laikā.



Sūtījumu izsekošana, DHL

Klients var izmantot kompānijas mājas lapu. Ierakstot sūtījuma numuru, 
pasūtītājs seko līdzi kravas kustības maršrutam (piemēram, viņš redz, 
vai sūtījums jau atrodas Rīgā, vai arī gaida nosūtīšanu kādā no DHL
termināļiem Eiropā). Klientam šis pakalpojums šķiet vienkāršs 
(jāieraksta tikai pasūtījuma numurs), taču aiz šī procesa stāv saskaņots 
daudzu kompānijas DHL IT sistēmu darbs.



Nozares uzņēmumu attīstību 
arvien vairāk nosaka 
spēja sadarboties un 
izmantot IT risinājumus



Nozares informācijas sistēmas atbalsta ieguvumu 
piemēri

Uz lielu informācijas apjomu un vienotu informācijas standartu labāk balstīta:
• PLĀNOŠANA

• RAŽOŠANA
• KONTROLE

• Iespējas reaģēt uz mainīgiem biznesa apstākļiem

• Iespējas prognozēt

• Iespējas stabilizēt koksnes plūsmu un resursu slodzi

• Iespējas savstarpēji organizēt koksnes sortimentu maiņu

• Iespējas attīstīt standartu kvalitāti



Loģistika Klients

Kokmateriālu 
uzglabāšana, 
pārkraušana

(LAUKUMI)

Kokmateriālu 
transportēšana

(AUTOMAŠĪNAS)

Augoši koki

Koku ciršana 
(HARVESTERI)

Kokmateriālu 
pievešana pie 

ceļa 
(FORVARDERI)

kokmateriālu 
PĀRSTRĀDE

Mežs

•Augoši koki

•Kokmateriāli pie ceļa

•Kokmateriāli zāģētavā

Darījumi ar koksni un 
to vadība

•Meža mašīnām

•Transportam

•Pārkraušanai

•Pārstrādei

Darba uzdevumi un 
to izpildes vadība •Apjoms

•Kvalitāte

•Cena

Norēķinu (koksne, 
pakalpojumi) vadība

LĪGUMU VADĪBAS ATBALSTS

KOKSNES PLŪSMA RESURSI

DATI

IS



Loģistika Klients

Kokmateriālu 
uzglabāšana, 
pārkraušana

(LAUKUMI)

Kokmateriālu 
transportēšana

(AUTOMAŠĪNAS)

Augoši koki

Koku ciršana 
(HARVESTERI)

Kokmateriālu 
pievešana pie 

ceļa 
(FORVARDERI)

kokmateriālu 
PĀRSTRĀDE

Mežs

•Augoši koki

•Kokmateriāli pie ceļa

•Kokmateriāli zāģētavā

Darījumi ar koksni un 
to vadība

•Meža mašīnām

•Transportam

•Pārkraušanai

•Pārstrādei

Darba uzdevumi un 
to izpildes vadība •Apjoms

•Kvalitāte

•Cena

Norēķinu (koksne, 
pakalpojumi) vadība

LĪGUMU VADĪBAS ATBALSTS

KOKSNES PLŪSMA RESURSI

IS

IS
IS
ISIS

IS
IS IS IS

IS
IS

IS



Nākotnes attīstības iespējas – VMF Latvia piedāvājums

1. Turpināt ieviest neatkarīgu koksnes uzmērīšanu 
A. Apjomu palielināšana (t.sk. enerģētikas tirgus)

B. VMF Latvia atskaites

C. Standartu un noteikumu pilnveidošana

2. Samazināt izmaksas visā koksnes piegādes ķēdē, koksni uzmērot vienreiz

3. Attīstīt nozares informācijas sistēmas atbalsta pakalpojumu visā koksnes 
piegādes ķēdē 


