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Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību 09.12.2021.  

informatīvais seminārs 

 

Dienaskārtība: 

1. Uzmērīšanas pakalpojuma tarifa izmaiņu ieceres individuālai uzmērīšanai ar 
automātisko uzmērīšanas ierīci (ziņo J. Buļs) 

2. Informācija par atskaišu moduli IS DACE (ziņo I. Kalmuks) 
3. MIZAS izpētes projekta rezultātu ieviešanas plāns (ziņo J. Magaznieks) 

 

1. Uzmērīšanas pakalpojuma tarifa izmaiņu ieceres individuālai uzmērīšanai ar 

automātisko uzmērīšanas ierīci 

J. Buļs informē, ka, gatavojoties šim informatīvajam semināram, VMF LATVIA 

ieguldījis lielu darbu, lai iegūtu jaunu skatījumu pārstrādes vietu un VMF LATVIA 

kopējam darbam. 

J. Buļs informē, ka VMF LATVIA un pārstrādes vietas ir neatlaidīgi strādājušas, 

lai kāpinātu kokmateriālu uzmērīšanas darba ražīgumu un samazinātu kopējās 

uzmērīšanas pakalpojuma izmaksas. VMF LATVIA arī turpmāk plāno celt darba 

ražīgumu un noturēt izmaksas pēc iespējas zemākā līmenī. 

J. Buļs informē par šī brīža tarifa struktūru, kas ir spēkā no 2019. gada vidus.  

J. Buļs uzsver sadarbības lielāko ieguvumu – kopīgi strādājot iegūta ticama datu 

plūsma.  

Individuālās uzmērīšanas ar AUI stacionārās vietas tarifu jaunā struktūra veidota 

ar mērķi: būt stabiliem un prognozējamiem; uzņemties daļu atbildības par darba 

ražīguma palielināšanu, atbildēt par normatīvās vides atbilstības risku vadību. 

Nemainām tarifu, mainām tā struktūru, informējam par izmaiņām tarifos 6 mēnešus 

iepriekš. 

J. Buļs iepazīstina ar tarifa individuālās uzmērīšanas AUI stacionāras vietas tarifa 
jaunās struktūras sastāvdaļām: veidota, ņemto vērā maiņas darba efektivitāti – 
uzmērīšanas laika (bez plānotajām dīkstāvēm) īpatsvaru maiņas darba laikā; 
uzmērīšanas līnijas ražīgumu – uzmērīšanas līnijas izstrādes attiecību uzmērīšanas 
laikā pret ražotāja noteikto maksimālo uzmērīšanas līnijas ātrumu; ražīgumu – kopējo 
indeksu par maiņas darba laika efektivitāti un uzmērīšanas līnijas ražīgumu. Ņemot 
vērā iepriekš minētās komponentes, rezultātā izveidota iegūta matrica ar izmaksām uz 
kubikmetru (aprēķini par pārskata mēnesi, ieskaitot pāršķiroto apjomu). 

J. Buļs uzsver, ka svarīgākais šajā procesā ir pārstrādes vietas līdzdalība. 
J. Buļs informē par turpmāko VMF LATVIA rīcību sadarbībā ar pārstrādes vietu: 

pilnībā automatizēt datu ieguvi līdz 01.07.2022, atbilstoši vajadzībām pārveidot 
dīkstāvju reģistrus, nepārtraukti attīstīt darba organizāciju. 

VMF LATVIA jaunajos līgumos ir iekļauta arī jaunā uzmērīšanas pakalpojuma 
apmaksas kārtība, ka uzmērīšanas pakalpojumu no 2022. gada 1. janvāra apmaksā 
kokmateriālu pircējs. 

Ražīgums starp kokmateriālu pārstrādes vietām atšķiras, svarīgi ir atbilstoši 
piemērot apmaksu, lai padarītu kokmateriālu uzmērītāja darba laiku un paša līnijas 
noslodzi efektīvāku.  
Jautājums: Kāds ir mērnieka darba laika izmantošanas efektivitātes rādītājs %? 
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J. Buļs informē, ka ja tiks pieņemts VMF LATVIA piedāvājums, tad turpmākajā 
sadarbībā vērtēsim šādu efektivitātes rādītāju. 

Komentārs: šobrīd VMF LATVIA rīcībā nav faktiskais kokmateriālu uzmērītāja laika 
patēriņš.  

J. Buļs informē, ka šādu mērījumu rezultātu nav, bet tos būtu iespējams iegūt. No 
iepriekšējās pieredzes zināms, vislabākais darba ražīguma mērķis ir 75%. 

Jautājums: Ir plānots kardināli mainīt izcenojuma principu, vai ir aprēķināts, par cik 
tas atšķirsies salīdzinājumā ar pašreiz pielietoto principu. Vai teorētiski pastāv iespēja, 
ka jaunā izcenojuma principa rezultātā stundu tarifs iznāks zemāks? 

J. Buļs informē, ka izcenojuma principa aprēķins ir veikts balstoties uz šī gada 10 
mēnešiem. Jā, var būt situācija, kad stundu tarifs iznāk zemāks. 

 
2. Informācija par atskaišu moduli IS DACE 

I. Kalmuks informē, ka 15. decembrī tiks publicēts IS DACE atskaišu modulis, 
kurā būs pieejamas trīs veidu atskaites – kopsavilkumi un grupētās atskaites. IS DACE 
atskaišu modulis būs pieejams jau esošajā informācijas sistēmā ar pamācību, kā tas 
lietojams. 

Atskaite sistēmā tiks veidota pēc jūsu norādītajiem parametriem. Kopsavilkumā 
būs iespējams veikt informācijas grupēšanu dažādos veidos gan par kokmateriālu 
uzmērīšanu kraujmērā, gan individuālo uzmērīšanu. 

Informāciju būs iespējams lejupielādēt PDF vai CSV formātā (Excel datne). 
Grupētajām atskaitēm būs pieejamas atskaites arī grafika veidā.  

Līdz 2022. gada februāra beigām IS DACE atskaišu modulis būs pieejams bez 
maksas. Pēc tam tarifs par atskaišu moduļa izmantošanu būs piesaistīts uzņēmuma 
uzmērītajam apjomam - vidēji 5 – 20 EUR mēnesī. 
Jautājums: Kas varēs piekļūt konkrēta uzņēmuma "atskaitēm"? 

I. Kalmuks informē, ka piekļuve būs katra konkrētā uzņēmuma darbiniekam, uzsverot, 
ka tiesību mehānisms ir vienāds ar visu, kas pieejams IS DACE; sistēmai veikts 
apjomīgs tests pirms tā tiks publicēta. 

Jautājums: Vai atskaitēm varēs piekļūt visi, kas autorizēti piekļuvei IS DACE? 

I. Kalmuks atbild apstiprinoši. 

I. Kalmuks rosina dalīties ar ieteikumiem nepieciešamajiem papildinājumiem – 
specifiskām lietām, kas Jums būtu noderīgas.  

Jautājums:  Cik un kuri uzņēmumi tika aptaujāti, atskaišu formas veidošanas gaitā? 

I. Kalmuks atbild, ka kopā aptaujāti līdz 10 uzņēmumi. 

Jautājums: Vai uzņēmuma galvenais lietotājs var arī "sašaurināt" autorizēto personu 
loku? 

I. Kalmuks atbild apstiprinoši. 

 
3. MIZAS1 izpētes projekta rezultātu ieviešanas plāns 

J. Magaznieks informē, ka 15. novembrī norisinājusies sanāksme par MIZAS 
izpētes projekta rezultātu tālāko pielietojumu. Izpētes projektā apskatīti mizas 
parametri saistībā ar harvesteriem un AUI. 

 
1“Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte” 
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J. Magaznieks informē, ka vienotās konsultatīvās padomes 01.12.2021. 
sanāksmē pieņemts lēmums organizēt divas darba grupas sanāksmes – par mizas 
parametru piemērošanu harvesteriem (sanāksme plānota 16.12.2021. plkst. 10.00 – 
12.00), kurā plānots uz diskusiju pieaicināt apaļo kokmateriālu pārdevējus; attiecībā 
uz vienādojumu, koeficientu, metodikas iespējamām izmaiņām AUI sanāksme plānota 
2022. gada janvārī (provizoriski janvāra 3. nedēļā), pieaicinot apaļo kokmateriālu 
pircējus. 

J. Magaznieks aicina sazināties, nosūtot e-pastu uz janis.magaznieks@lkuuv.lv, 
ja vēl citiem dalībniekiem ir interese piedalīties kādā no sanāksmēm. 
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