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Rīgā, Skaistkalnes iela 1 
 

VKP sanāksmes dienaskārtība  

13.00 – 13.05 Dienaskārtības apstiprināšana 
13.05 – 13.10 1. Lēmumu izpildes kontrole (ziņo S. Svārupe) 
 Lēmumprojekts: 

1.1. Pieņemt zināšanai.  

VKP darba grupu darba rezultāti 
13:10 – 14:10 2. Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas standarta LVS 82:2019 projekts (ziņo J. Magaznieks) 
 Lēmumprojekts: 
 2.1 Apstiprināt LVS 82:2019 projektu.  
 
 2.2 Uzdot J.Magazniekam izsūtīt saskaņošanai līdz 1. oktobrim sekojošiem adresātiem: 
 
  Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrībai 
  Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrībai 
  Latvijas Meža īpašnieku biedrībai 
  Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātei 
  Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtam 

Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam "Silava"  
Ogres meža tehnikumam 
 

 2.3 Uzdod J. Magazniekam pēc Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas standarta LVS 82:2019 projekta saskaņošanas 
nosūtīt VKP locekļiem apstiprināšanai elektroniski. Pēc apstiprinājuma saņemšanas uzsākt oficiālo standarta 
apstiprināšanas procedūru 

 
14:10 – 14:30 3. Ziņojums par VKP IT darba grupas darbu, t.sk., apstiprinātie kodi, klasifikatori (ziņo M. Gaigals) 
  Lēmumprojekts: 

3.1. Apstiprināt klasifikatorus un kodus 

Uzmērīšanas precizitātes vadība un procedūras 
14:30 – 14:50 4. Raukumu apstiprināšana 2020. gadam, atbilstoši procedūrai Nr. VKP3/2018 “Faktisko raukumu 

piemērošana, uzmērot apaļos kokmateriālus individuāli ar uzmērīšanas paņēmienu tievgaļa caurmēra 
mērījums, izmantojot raukumu” (ziņo J. Magaznieks) 

 Lēmumprojekts: 
 Apstiprināt faktisko raukumu 2020. gadam, atbilstoši procedūrai Nr. VKP3/2018 “Faktisko raukumu piemērošana, 

uzmērot apaļos kokmateriālus individuāli ar uzmērīšanas paņēmienu tievgaļa caurmēra mērījums, izmantojot 
raukumu”; 

  
14:50 – 15:30 5. Procedūras Nr. VKP1/2018 “Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes kontrole (ar 

automatizētu uzmērīšanas ierīci)” rezultāti par 2019. gada I pusgadu un VKP mērķu izpilde atbilstoši 
precizitātes vadības attīstības plānam (ziņo J. Magaznieks) 

 Lēmumprojekts: 
 Apstiprināt izmaiņas procedūrā VKP1/2018 "Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes kontrole (ar 

automatizētu uzmērīšanas ierīci)" 
  

15:30 – 16:00 Pārtraukums  

16:00 – 16:30 6. Mizas ietekmes aktuālais izvērtējums un priekšlikumi tilpuma noteikšanas precizitātes uzlabošanai (ziņo 
J. Magaznieks) 

 Lēmumprojekts: Apstiprināt mizas vienādojumus Priedei, Eglei, Bērzam, Apsei u.c. koku sugām kā arī koksnes 
koeficientus bērzam 2020. gadam  

 
 
 

Projekti  



 

16:30 – 16:35 7. Informācija par MNKC pētniecības projektu* gaitu (ziņo A. Gabrāns) 
 *Projekts “Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte” un projekts “Grupveida 

uzmērīšanas automatizācijas iespējas”  

 Lēmumprojekts: 
7.1 Pieņemt zināšanai.  

16:35 – 16:40 8. Ziņojums par Sadarbības projekta* gaitu (ziņo J. Magaznieks) 
 * Projekta Nr. 18-00A01612-000019 “Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības 

attīstībai Latvijā” 

 Lēmumprojekts: 
8.1 Pieņemt zināšanai.  

16:40 – 16:55 9. Projekta “Kokmateriālu tilpuma noteikšanas pēc kraujmēra, izmantojot LoadMon tehnoloģiju, 
automatizācija” statuss (ziņo M. Gaigals) 

 Lēmumprojekts: 
9.1  Atzīt projektu par noslēgtu 
9.2 Turpināt izvērtēt grupveida uzmērīšanas automatizācijas ieviešanu noslēgto līgumu izpildes ietvarā, īstenojot 
VKP procedūras. 
 

16:55 – 17:00 10. Informācija par pieredzes apmaiņas braucienu uz Vāciju 8-10.10.2019. (ziņo J. Magaznieks) 
 Lēmumprojekts: 

10.1   Pieņemt zināšanai.  

 
 


