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Nodrošināt attālinātu grupveida uzmērīšanu un kvalitātes
novērtēšanu, izmantojot foto apstrādes tehnoloģiju

Paredzēts:

• Pircējiem, kas iepērk grupveidā uzmērāmos sortimentus un izmanto 
uzmērīšanas pakalpojumu pēc izsaukuma

Pakalpojuma mērķis



Metodes precizitāte pa sortimentiem

*Balstoties uz Vienotās konsultatīvās padomes definētajām ģenerālkopām:
+/- 5.0% sistemātiskā novirze (kopējais vai tehnoloģiskais tilpums)
9.5% standartnovirze
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Sortimentu grupa
Kontroles 

saiņu 
skaits

Sistemātiskā 
novirze

(+/- 5.0 %*)

Standartnovirze
(9.5 %*)

III šķiras zāģbaļķi, taras 
kluči

27 +0.6% 7.1%

Papīrmalka, tehnoloģiskā 
koksne

91 -3.1% 8.2%

Malka, tehnoloģiskā malka 16 -2.2% 10.7%

Finierkluči 13 +4.0% 6.0%

Kopā 147 -0.6% 8.3%



Metodes precizitāte pa sortimentiem

*Balstoties uz Vienotās konsultatīvās padomes definētajām ģenerālkopām:
+/- 7.0% sistemātiskā novirze (kopējais vai tehnoloģiskais tilpums)
9.5% standartnovirze
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Sortimentu grupa
Kontroles 

saiņu 
skaits

Sistemātiskā 
novirze

(+/- 7.0 %*)

Standartnovirze
(9.5 %*)

III šķiras zāģbaļķi, taras 
kluči

27 +2.7% 9.6%

Papīrmalka, tehnoloģiskā 
koksne

91 -1.6% 8.7%

Malka, tehnoloģiskā 
malka

16 -1.5% 11.6%

Finierkluči 13 +3.8% 11.0%

Kopā 147 +0.4% 9.4%



VMF LATVIA Foto aplikācijas
lietotājs (Pircējs)

• Uzņem un nosūta attēlus

Iesaistītie cilvēki

VMF LATVIA kokmateriālu uzmērītājs

• Veic attālinātu grupveida uzmērīšanu

• Sagatavo un nosūta testēšanas pārskatu



Pakalpojuma process un atbildība

VMF LATVIA Foto 
interneta lietotne

Testēšanas 
pārskats

PapiNET

VMF LATVIA

Pavadzīme

VMF LATVIA 
Foto aplikācija

Aplikācijas lietotājs (Pircējs)

1 2

3
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2.1 Kontrolsaiņi

2.2 Kontrolsaiņu
uzmērīšana



1. Mobilais telefons (Pircējs/Pārdevējs)

• Android OS (vismaz 5.1 versija)

• Fotokamera (vismaz 5 MP izšķirtspēja)

• Žiroskops

• GPS

• 4G funkcionalitāte

Aprīkojums

4. Instruments mērogošanai
(VMF LATVIA)

2. VMF LATVIA Foto
aplikācija (VMF LATVIA)

3. Reģistrācija KpDC
(Pircējs/Pārdevējs)

5. VMF LATVIA Foto lietotne (VMF
LATVIA)

6. Kontrolsaiņu nolikšana, marķēšana
un izklāšana (Pircējs/Pārdevējs)

7. Kontrole (VMF LATVIA)



Ieguvumi

• Nav nepieciešama vieta koklaukumā, jo kokmateriālus uzmēra uz 
autotransporta

• Mazāks individuāli pārmērāmais kontrolsaiņu apjoms (saiņi nevis kravas)

• Saīsinās pakalpojuma sniegšanas laiks:

• Piegāde → Uzmērīšana = 1 darba diena

• Uzmērīšana → Testēšanas pārskats (automatizēta sagatavošana)

• Klientiem samazinās izmaksas 



Pakalpojuma cena

Līdz 31.12.2019. – saskaņā ar noslēgtiem līgumiem
No 01.01.2020. – 0,25 EUR/m3

Cena ietver:
• Apmācības
• Uzmērīšanu/kvalitātes vērtēšanu
• Testēšanas pārskatu sagatavošanu
• Kontroli – kontrolsaiņu uzmērīšanu/kvalitātes vērtēšanu
• Informācijas sistēmas un tās uzturēšana
• Atbalstu



Soļi sadarbības uzsākšanai

1) Līgums (Pircējs – VMF LATVIA) par grupveida uzmērīšanu ar foto 
apstrādes  tehnoloģiju 

2) Pircēja reģistrēšanās Koksnes plūsmas datu centrs (KpDC) noslēdzot 
līgumu un aplikācijas instalēšana (piekļuve KpDC)

3) Lietotāju (Pircēja) apmācības



Paldies par uzmanību!

Ražošana:

Gatis Juhņēvičs
SIA VMF LATVIA

Tehniskais vadītājs
Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004

Telefons: +371 27859978
juhnevics@vmf.lv

Atbalsta dienests:

SIA VMF LATVIA
Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004
Telefons: +371 29457712
Darba dienās 08:30 – 17:00

mailto:juhnevics@vmf.lv

