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Neliels ieskats
vēsturē…

• 1998.gadā VMF LATVIA pirmo reizi ienāk Latvijā kā
zviedru uzņēmums

• 2012.gadā LK Pircēju un Pārdevēju biedrības kļūst par 
VMF LATVIA īpašniekiem

• 2016.gadā Biedrības apstiprina kopīgo attīstības
stratēģiju un izveido Vienoto konsultatīvo padomi (VKP)

• 2019.gadā tiek dibināts Koksnes plūsmas datu centrs
SIA

Eiropā viduslaikos pasta baložus izmantoja samērā plaši un to pakalpojumi bija nozīmīgi līdz pat 19. gadsimtam. (atsauce: world-post.org)



Līdz 2016.gadam 
mērķis bija 

uzticami, ātri un 
ērti sagatavot 

testēšanas 
pārskatu
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Uzticami AUI ir kalibrētas 
un mērnieki ir 

apmācīti

Ērti

Datu un 
rezultātu 

komunikācija 
izmantojot e-

pastu

Ātri

Testēšanas 
pārskata 

aptuveni divās 
darba dienās



Uzmērīšanas virzība
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1m3 = 1m3



Līdz šim brīdim 
uzmērīšanas 

pakalpojums ir 
«transformējies»
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Uzticami

LINDA

CIEDRS

APSE

...

ĒrtiB2B

papiNet

Ātri 2 minūtes



Biedrības
• Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība

• Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība
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KOKMATERIĀLU PĀRDEVĒJU UN 
PIRCĒJU  KOPĪGI PĀRVALDĪTAS 
KOKMATERIĀLU UZSKAITES  
ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNES  
UN  VMF LATVIA VIDĒJA 
TERMIŅA STRATĒĢIJA  2016 

7



Izvilkumi no Kopīgās 
stratēģijas (1)

«…. automatizēt un pilnveidot biznesa un vadības 
procesus VMF LATVIA sniegto pakalpojumu ietvarā, tai 
skaitā izvērtējot un piedāvājot iespējas samazināt 
partneru procesu izmaksas »

1. Ir izveidots SIA Koksnes plūsmas datu centrs

2. Ir izveidota IS LINDA, kas automatizēti spēj 
paņemt datus no AUI IS

3. Ir izveidots IS CIEDRS un IS APSE, kas strukturē 
datus vienādā formātā un automatizēti sagatavo 
testēšanas pārskatu balstoties un klientu vēlmēm

4. Ir izveidota IS DACE, kas nodrošina informācijas 
nodošanu 2 minūšu laikā 8

VKP



Izvilkumi no Kopīgās 
stratēģijas (2)
«…. Ieviest inovatīvas attēlu tehnoloģijas ar mērķi 
padarīt gan efektīvāku kontroles atbalsta funkciju 
kokmateriālu uzmērīšanas procesā, gan samazināt 
izmaksas uzmērīšanas pakalpojumam ar grupveida 
uzmērīšanas metodi. »

Ir izveidots VMF LATVIA Mobilais FotoWeb rīks un 
nākamā gada sākumā būs gatavs arī KpDC
Stacionārais FotoWeb rīks
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VKP



Izvilkumi no Kopīgās 
stratēģijas (3)
«….kokmateriālu tirgus dalībnieki apzinās, ka ir 
nepieciešams attīstīt vienotu kokmateriālu 
uzskaiti un kokmateriālu plūsmas biznesā 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem (kokmateriālu 
pārdevējiem, pircējiem, arī pakalpojumu 
sniedzējiem) izveidot vienotu kokmateriālu 
uzskaites informācijas apmaiņas platformu un 
nodrošināt pieejamību datu apmaiņai»

IS DACE un komunikāciju modulis ir gatavi un var 
nodrošināt 4 dokumentu TDU, KVA, PF, TP 
apmaiņu starp iesaistīto uzņēmumu IS sistēmā 
izstrādājot speciālus tulkotājus
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VKP



1. 2014/2015.gada «Apaļo kokmateriālu tilpuma individuālās uzmērīšanas metožu 
precizitātes ietekmējošo faktoru un optimizācijas iespēju izpēte» - LIAA (ES fondi)
– 49800 EUR (63%). 

2. 2018. gada Apaļo kokmateriālu automatizētās uzmērīšanas datu vadības sistēma 
– MNKC (ES fondi) – 76258 EUR (53%)

3. 2019-2021 VMF LATVIA Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera
programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte. MNKC (ES fondi) – 83189 
(60%) 

4. 2019-2021 Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas MNKC (ES fondi) –
59285 (45%) 

5. 2019-2021.  «Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsts sistēmas 
izstrāde efektīvākai mežsaimniecības sistēmas attīstībai Latvijā» Kopējais 
finansējums – LAD 449 676,00 EUR (90%)
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VKP

Bez publiskā projektu līdzfinansējuma mums 
iespējams tik raiti neveiktos (Iespējams)



1. Kopš 2018.gada 1.metra solis tiek izmantots pilnīgi visu individuālo AUI 
precizitātes vadībā

2. Līdz 2020.gada beigām (pat ātrāk) ir plānots pieslēgt visas AUI (individuālās 
uzmērīšana) tiešajā datu plūsmā, lai veiktu automatizētu validēšanu un 
sagatavotu TP 2 minūtēs

3. 2019-2021 VMF LATVIA projekta rezultāts būs gatavi mizas vienādojumi 
prieks AUI un harvesteriem

4. 2019-2021. gads KpDC projekta rezultāts būs gatavs grupveida uzmērīšanas 
«rīks» stacionārai apaļo kokmateriālu un šķeldas kravu uzmērīšanai

5. 2019-2021.gads LKUUV projekta rezultāti līdz šim: ir izstrādāts 4 dokumentu 
komunikācijas modulis, kokmateriālu sortimentu un brāķu klasifikatori un 
kodi, koksnes transporta vienību klasifikators, organizāciju un lietotāju 
klasifikators, sagatavota virkne procedūru un to papildinājumu, kā arī uzsākts 
darbs pie normatīvās vides izvērtēšanas un priekšlikumu sagatavošanas 
(piemēram LVS 82:2020)
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VKP sastāvs = 
kopīga 

vienošanās
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Kam ir aktuāli 
jautājumi par 
kokmateriālu 
plūsmas 
organizēšanu?
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•Kokmateriālu 
plūsma

~ 14 milj.m3

~0,5 milj.kravu

~30milj. Individuāli 
uzmērāmi apaļie 

kokmateriāli

•Dalībnieki

~500 pārstrādes 
vietas 

~900 transporta 
vienības 

~135 tūkstoši meža 
īpašnieku t.sk ~5000 
juridiskas personas



Daudz laika un resursu
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Datu 
ievade

Pārdevējs 
(iespējams 

pat n reizes)

Pārvadātājs

Pircējs 
(iespējams 

pat n reizes)

Uzmērītājs



16’ – 20’
Saprotami un 

caurspīdīgi

20’-24’
Efektīvi



1 metra soļa mērījumi 
kopš 2015.gada:

• Kopējais sortimentu skaits – 36486 gab.

• Kopējais mērījumu skaits – 985122 gab.

Izmantošana un analīze šobrīd:

1. Faktiskā raukuma aprēķins kopš 2019.gada

2. Dažādu risinājumu izstrāde pārstrādes vietām, kas ir 
ārpus 3% novirzēm

3. Mizas un raukumu parametru integrācija atkarībā no 
ietekmējošo faktoru skaita

4. Detāla tilpuma novirzi ietekmējošo faktoru analīze

5. Blīzuma izvērtēšana

6. Mizas dubultbiezuma un vairuma novērtēšanas

7. Tilpuma aprēķina algoritmu izvērtēšana

8. Citi



Tilpīguma 
koeficients un 
ģeometrija 
izmantojot VMF 
LATVIA FotoWeb:

Atbildība šobrīd: Mērnieks

Atbildība nākotnē: 
«Uztrenēts» matemātisks 
algoritms 
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Grupveida uzmērīšana 
– mobilās vietas

• - Grupveida uzmērīšana: 3 darba 
dienas + TP sagatavošana (termiņš nav 
definēts)

• - FotoWeb:  2 darba dienas 
(uzmērīšana 1 darba diena + TP 
sagatavošana 1 darba diena)
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4.97

1.54

0.1

Grupveida uzmērīšana FotoWeb FotoWeb + AI

Vidējais gaidīšanas laiks no kravas 
piegādes brīža līdz TP sagatavošanai 

(dienas)

x3

x10



Stacionārais FotoWeb



KpDC risinājums apaļo
kokmateriālu tilpuma

noteikšanai un ne tikai…

Meža nozares kompetences centrs, 1.2.1.1/18/A/004 21
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Platformu potenciāls
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23

PASTĀV RISKS, KA IZVIRZĪTĀ STRATĒĢIJA 

VAR PIEPILDĪTIES


