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3. Kokmateriālu 
plūsmas datu no 
meža īpašnieka 
līdz apaļo 
kokmateriālu 
pārstrādātājam, 
standarta papiNet
piemērošana un 
ieviešana Latvijā 
un dalība tā 
starptautiskā 
attīstībā

Darbību īstenos vairāki partneri: SIA VMF LATVIA, MPKS Mežsaimnieks, SIA 
Krauzers, SIA SELF Loģistika, SIA Metsa Forest Latvia sistēmās tiks izstrādāti 

tulkotāji, savukārt ekspertu darba grupa veiks sistēmu testēšanu.



4. Kokmateriālu piegādes ķēdes 
dalībnieku vienotu procedūru 
izstrāde automatizēto 
uzmērīšanas iekārtu 
standartizācijai. Kokmateriālu 
piegādes ķēdes dalībnieku 
vienotu tilpuma noteikšanas 
(mizas biezuma novērtējums) 
procedūru izvērtēšana

Procedūras iekārtu 
standartizēšanai

Mizas biezuma 
procedūras izvērtējums

5. Vienādotas datu plūsmas un 
IS&T infrastruktūras modeļa 
izstrāde kokmateriālu 
transportam 



6. Normatīvās vides 
izvērtēšana, 
priekšlikumu 
sagatavošana un 
nepieciešamības 
gadījumā standartu 
aktualizēšana

LVS 82:2003

LVS 80:1997



7. Biznesa procesu un datu 
plūsmas analīze datu 
saņemšanai un nodošanai no 
meža mašīnām (harvesteru un 
forvarderu) StanForD 2010 
standartā



7. Inovatīva informācijas apmaiņas foruma izstrāde; pastāvīga mājas 
lapa, tirgus reģiona konference, informatīvi semināri un pieredzes 
apmaiņas braucieni



Sadarbības partneru funkcijas

1. SIA Latvijas kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība (turpmāk – sabiedrība) projektā ir vadošais
partneris un konsultants.

• Sabiedrība sadarbībā ar pārējiem sadarbības partneriem nodrošina projekta pieteikuma izstrādi un
iesniegšanu, projekta koordinēšanu, projekta īstenošanas pārskatu, priekšapmaksas pieprasījuma un
maksājuma pieprasījumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā, kā arī priekšfinansējuma sadali starp
partneriem. Sabiedrība projektā īstenos sekojošas darbības projekta rezultātu izstrādei:

1. Eksperta nodrošināšana darba grupai;

2. Tirgus reģiona konferenču organizēšana (kopā 2 konferences);

3. Pieredzes iegūšanas braucienu organizēšana (kopā 3 braucieni);

4. Kopīgas mājas lapas un foruma izstrāde;

5. Datu bāzu servisu (kontaktligzdu) izstrāde elektronisko pavadzīmju plūsmas organizēšanai.



Sadarbības partneru funkcijas

2. Latvijas Meža īpašnieku biedrība (nozares NVO I) projektā nodrošinās 
ekspertu darba grupai.

3. Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Mežsaimnieks” 
(nozares kooperatīvā sabiedrība) projektā īstenos sekojošas darbības:

1. Eksperta nodrošināšana darba grupai;

2. Pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana;

3. Tulkotāja (moduļu) izstrāde un testēšana.

4. SIA VMF Latvia (konsultants) projektā īstenos sekojošas darbības:
1. Divu ekspertu nodrošināšana darba grupai;

2. Tulkotāja (moduļu) izstrāde un testēšana;

3. Vienādotas datu plūsmas un IS&T infrastruktūras modeļa izstrāde kokmateriālu transportam



Sadarbības partneru funkcijas

5. Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība (nozares NVO II) projektā īstenos
sekojošas darbības:

1.Eksperta nodrošināšana darba grupai;

2.Informatīvu semināru organizēšana (3 gb.).

6. Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība (nozares NVO III) projektā īstenos
sekojošas darbības:

1. Eksperta nodrošināšana darba grupai;

2.Informatīvu semināru organizēšana (3 gb.).



Sadarbības partneru funkcijas

7. SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts (pētnieks) projektā

nodrošinās trīs pētniekus darbībai „Normatīvās vides izvērtēšana, priekšlikumu sagatavošana un nepieciešamības
gadījumā standartu aktualizēšana”.

8. SIA Krauzers (mežsaimnieks I) projektā īstenos tulkotāja (moduļu) izstrādi un testēšanu.

9. SIA SELF Loģistika (nozares loģistikas uzņēmums) projektā īstenos tulkotāja (moduļu) izstrādi un

testēšanu.

10. SIA Metsa Forest Latvia (mežsaimnieks II) projektā īstenos tulkotāja (moduļu) izstrādi un

testēšanu.



Iekšējās procedūras

EIP darba grupa pieņem lēmumus, balstoties uz Vadošā partnera vai 
jebkura cita sadarbības partnera sniegto informāciju par projektu, tā 
īstenošanas gaitu un, nepieciešamības gadījumā, grozījumiem par 
sekojošiem jautājumiem:

• grozījumiem Projekta īstenošanas darba grafikā (darba plānā);
• grozījumiem EIP darba grupas sastāvā;
• Projektā īstenoto darbību un rezultātu apstiprināšanu;
• pēc nepieciešamības par citiem, ar Projekta īstenošanu saistītiem, jautājumiem.



Lēmumu pieņemšana 

EIP darba grupa var pieņemt lēmumu tiekoties sanāksmē, arī t.sk. neklātienē, izmantojot tehnoloģijas, vai elektroniski ar e-

pastu palīdzību.

EIP darba grupa ir lemttiesīga, ja lēmumu pieņemšanā piedalās vismaz puse EIP darba grupas locekļu.

Katram EIP darba grupas loceklim ir 1 balss.

EIP darba grupas lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu nodoto balsu vairākumu. Ja balsis ir nodotas vienādi, tad noteicošā ir

Vadošā partnera balss.



EIP sanāksmju grafiks

Projekts "Vienotas kokmateriālu plūsmas un pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā"

EIP vadības grupas sanāksmes

GADS 2019 2020 2021

Projektā paredzētās darbības
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Sadarbības partneris, kurš nodrošina 
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īstenošanas laiks
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EIP vadības grupas sanāksmes 
SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas 

un uzskaites vadība" + sadarbības 
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īstenošanas laikā
8.02. 8.05. 3.07. 2.10. 6.01. 1.04. 1.07. 5.10. 4.01. 5.04. 5.07. 5.10.

29.12
.



Apliecinošie dokumenti

Lai vadošais partneris SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites 
vadība” varētu savlaicīgi iesniegt Lauku atbalsta dienestā maksājuma 
pieprasījumu, sadarbības partneriem jānodrošina projekta īstenošanu 
apliecinošie dokumenti (katrā periodā):
• Izdevumus pamatojoši dokumenti – darījumu dokumenti, konta izraksti;
• Ja maksājuma pieprasījumā tiek pieprasīts finansējums par darbinieka 

(projekta izpratnē – eksperta) darba samaksu, tad jāiesniedz-
• Darba līgums ar amatu aprakstu un ar norādītu stundas likmi;
• Darba laika uzskaites tabeli par katru nostrādāto mēnesi, norādot cik stundu veltītas 

darbam projekta ietvaros un cik stundu veltīts darbam, kas nav saistīts ar projektu;
• Apliecinājumu/izziņu par darba devēju/iem un darba laika uzskaites tabeles, ja 

projektā iesaistītie darbinieki vienlaikus nodarbināti pie cita darba devēja vai projektā 
iesaistītā partnera – citu pienākumu veikšanā;

• Darba algas aprēķina saraksts ar pārskatāmu nodokļu aprēķinu un neto darba algu. 



Apliecinošie dokumenti

• Projekta ietvaros nepieciešams nodrošināt atsevišķu grāmatvedības 
uzskaiti, izvēloties vienu no divām metodēm, ieviešot atsevišķu 
grāmatvedības sistēmu vai atsevišķu kontu/subkontu esošajā 
grāmatvedības sistēmā, ievērojot grāmatvedību reglamentējošos 
normatīvos dokumentus (vairāku projektu īstenošanas gadījumā 
partneri apņemas nodrošināt atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram 
projektam); partneri informāciju par darījumiem iespēju robežās 
reģistrē elektroniski un dara to pieejamu pēc kompetento dienestu 
pieprasījuma. 



Apliecinošie dokumenti

• Projektā iesaistītā darbinieka nostrādāto stundu skaits nepārsniedz 
Darba likumā noteikto normālo darba laiku. Ja projektā iesaistītais 
darbinieks ir darba tiesiskajās attiecībās ar vairākiem darba 
devējiem, viņš projekta ietvaros tiek nodarbināts normālā darba laika 
ietvaros, bet kopējais pie visiem darba devējiem nostrādātais darba 
laiks nepārsniedz 10 stundu dienā.



Paldies par Jūsu uzmanību!

SIA Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un 
uzskaites vadība izpilddirektors 

Jānis Magaznieks


