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ZINĀŠANASPEĻŅA

IZPĒTE

INOVĀCIJA

“Ieguldījumi pētniecībā
un attīstībā pārvērš
naudu zināšanās, 

bet inovācijas pārvērš
zināšanas naudā, bet ne 

tikai naudā, bet arī
labklājībā un labākā

dzīves kvalitātē”. 

Esko Aho, 
Prime Minister of Finland from 
1991 to 1995.





Izdevumi
pētniecībai un attīstībai
ES valstīs,
% no IKP, 
2018.gads

Avots: Eurostat



SADARBĪBAS MEMORANDS 2022

KOKMATERIĀLU PLŪSMAS ATBALSTA PLATFORMA



KOKMATERIĀLU PLŪSMAS ATBALSTA MĒRĶI

PALIELINĀT 
PROCESU 

EFEKTIVITĀTI

SAMAZINĀT 
IZMAKSU 

PIEAUGUMU

ATBALSTĪT 
GODĪGU 

KONKURENCI

… ne tikai naudā, bet arī
labklājībā un labākā dzīves kvalitātē…



www.lkuuv.lv
www.kpdc.lv ISO 27001 
www.vmf.lv

DALĪBA 
BIEDRĪBĀS un 

DARBA GRUPĀS

NEPIECIEŠAMS 
TIKAI MOBILAIS 

TELEFONS

VMF LATVIA       
un KpDC

PAKALPOJUMI  
KLIENTIEM

A T V Ē R T Ī B A,   V I E N L Ī D Z Ī G A   P I E E J A M Ī B A  

http://www.lkuuv.lv/
http://www.kpdc.lv/
http://www.vmf.lv/


>  180 klienti >  160 klienti



MŪSU KOPĪGĀS PLATFORMAS GALVENIE PANĀKUMI

• LAI KOKMATERIĀLU TIRGUS DALĪBNIEKI ĪSTENOTU 
TIESĪBAS UZZINĀT PATIESO PRECES VĒRTĪBU, IR IEGŪTAS 
JAUNAS ZINĀŠANAS PAR KOKMATERIĀLU UZMĒRĪŠANAS 
PRECIZITĀTI, RAUKUMIEM, MIZAS VAIRUMU UN 
AKTUALIZĒTS STANDARTS LVS 82

• UZ STRATĒĢISKA LĒMUMA PAMATA PAR MODERNU, 
GLOBĀLU PAPINET DATU STANDARTU, IR IZSTRĀDĀTA SAVA 
NOZARES DATU APMAIŅAS PLATFORMA: ELEKTRONISKA
PAVADZĪME UN TESTĒŠANAS PĀRSKATS

• IR BŪTISKI AUTOMATIZĒTA KOKMATERIĀLU UZMĒRĪŠANA, 
TAI SKAITĀ JAU VAIRĀK KĀ 25% GRUPVEIDA UZMĒRĪŠANU 
VEIC AR ORIĢINĀLU MOBILO APLIKĀCIJU  mobFOTOWEB



ZINĀŠANAS 

SASNIEGTS

1 m soļa etalons un uzmērīšanas precizitātes definējums:
• nozarē var efektīvi un precīzi izmantot visus 3 zināmos paņēmienus individuālajā

uzmērīšanā

Raukums:
• ar tievgaļa uzmērīšanas paņēmienu tiek sasniegta tilpuma noteikšanas precizitāte

līdzvērtīgi sarežģītiem un dārgiem skeneriem

Miza:
• varam piedāvāt ievērojamu precizitātes palielinājumu harvesteriem un arī uzlabot

vairuma koku sugu un ierīču uzmērīšanas precizitāti

+ 2020.gadā uzlabots valsts standarts LVS 82



ZINĀŠANAS 

IECERES

Apaļo kokmateriālu kvalitātes standartizēšana

Smalcinātas koksnes kvalitātes un uzmērīšanas standartizēšana

Kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma precizitātes pastāvīgs
monitorings un rezultātu publiskošana

+ 2023.gadā pilnveidot valsts standartu LVS 82 atbilstoši MK Noteikumu
744. izmaiņām



BIZNESA DATU E! 
APMAIŅA

E!SASNIEGTS

Viss uzmērītais ir balstīts ticamā E! plūsmā

• Uzmērīšanas validēšana ir pilnībā automatizēta

• Pilnībā automātiski tiek  sagatavoti 85 - 90 % 
testēšanas pārskati mazāk kā 2 minūtēs

• Kontrolmērījumi tiek apstrādāti automātiski

IS DACE nodrošina biznesa datu elektronisku apriti 
papiNet 

• e-pavadzīme
• Transporta darba uzdevums
• Kokvedēja atskaite
• Piegādes fakts

• e-testēšanas pārskats



E! APMAIŅAS 
PLATFORMA

E! Ieceres

E! Darba uzdevums harvesteram;

E! Atskaite par padarīto no harvestera;

“Vairāk datu kopā ar uzmērītajiem kubikmetriem, 
piemēram ciršanas apliecinājumu numuri, sertifikāti, 
transports. 

E! Rēķini

E!



TEHNOLOĢIJAS UZMĒRĪŠANĀ -
mobFotoWeb

• Pakalpojums ieviests 2 gadu laikā un 1,5 miljonu
kbm gadā, jeb vairāk kā 25% no grupveida 
uzmērīšanas

• Pakalpojums sniedz ātru uzmērīšanas rezultātu un
ļauj izvairīties no kokmateriālu kvalitātes zuduma

• Pakalpojums (25 eirocenti par kbm) neatkarīgi no 
diennakts laika un ir novērsta nelietderīga
braukšana un maz efektīvas darbības

• Pakalpojumu ir iespējams efektīvi attīstīt ar AI 
tehnoloģijām – piemēram šogad ir izstrādāts AI rīks, 
kas ļauj ievērojami samazināt mērnieka laiku kravas
ģeometrijas mērīšanā



TEHNOLOĢIJAS 
UZMĒRĪŠANĀ - Frame

• Salīdzinot ar citiem zināmajiem attēlu tehnoloģiju 
risinājumiem šajā tirgus reģionā Biometria, 
Mabema, Cind, Loadmoon mūsu KpDC Frame
neatpaliek, izņemot, pagaidām  AI izmantošanā 

• Pakalpojums izmaksas klientam ir tuvu 
salīdzināmas ar mobFotoweb izmaksām, kā dēļ 
vietās, kur kokmateriālu plūsma nesasniedz kritisko 
apjomu, pagaidām klienti neatrod ekonomisko 
pamatojumu investīcijām

• Autorizācija uzmērīšanai Zviedrijas tirgum ir 
plānota ne ātrāk kā novembrī.



TEHNOLOĢIJAS 
UZMĒRĪŠANĀ
IECERES

NEIRONU TĪKLI

KpDC
Frame

Mob
Foto 
Web

Līnijas



arī ar publisku finansējumu

Paveikts 7 gados
• Apaļo kokmateriālu tilpuma individuālās 

uzmērīšanas metožu precizitātes 
ietekmējošo faktoru un optimizācijas 
iespēju izpēte, LIAA

• Apaļo kokmateriālu automatizētās 
uzmērīšanas datu vadības sistēma , MNKC

• Automatizēto uzmērīšanas ierīču un 
harvestera programmatūrā ietverto mizas 
vienādojumu izpēte, MNKC 

• Grupveida uzmērīšanas automatizācijas 
iespēja,  MNKC 

• Vienotas kokmateriālu plūsmas 
pārvaldības atbalsts sistēmas izstrāde 
efektīvākai mežsaimniecības sistēmas 
attīstībai Latvijā, LAD

Ieceres
• Apaļo kokmateriālu kvalitātes 

noteikšana, izmantojot 
mašīnmācīšanās algoritmus, uzmērot 
individuāli ar automātisko 
uzmērīšanas ierīci.

• Kokmateriālu kraujmēra noteikšanas 
automatizācija.

• Vienotas kokmateriālu plūsmas 
pārvaldības atbalsta sistēmas 
pilnveidošana efektīvākai 
mežsaimniecības attīstībai Latvijā



Platformas lomu piemēri nozares ārējā sadarbībā
ar valsti un citām nozarēm

Normatīvās 
vides 

attīstība

Standartu 
izstrāde un 

aktualizēšana

Statistisku 
parametru 
uzturēšana,  
publicēšana

Klātbūtne 
asociācijās 
un valsts 

institūcijās
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