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Sanāksmes dienaskārtība

11.30 – 11.40 Ar apaļo kokmateriālu tilpumu saistītās definīcijas

11.40 – 11.50 Shematisks grupveida uzmērīšanas sistēmas attēlojums

11.50 – 12.10 Esošās situācijas izvērtējums – LVS 82:2003 un SDC prasību ietvarā

12.10 – 12.30 Grupveida uzmērīšanas raksturojums

12.30 – 12.45 Darba plāna sagatavošana



Šīsdienas sanāksmes mērķi

1. Vienota izpratnes par esošo situāciju
2. Kalendārā atspoguļots sagatavots un apstiprināts darba plāns

Uzdevums no VKP
“grupveida tilpuma noteikšanas principu izstrāde (manuāli, automātiski). 
Priekšlikumu izstrāde precizitātes mērķiem un pārbaudei. Priekšlikumu 
sagatavošana pakalpojumu autorizācijai”

Apstiprināts VKP 10.10.2017



Procesa mērķis

Noteikt republikā vienotu tilpuma atskaites vērtību 1 m3, nosakot 
vienādus kvalitātes vērtēšanas principus visās darbavietās un veicot 
nepārtrauktu pārbaudi un uzraudzību, lai tilpuma noteikšana un 
kvalitātes vērtēšana iekļautos kopīgi akceptētās precizitātes robežās.



1. Ar apaļo kokmateriālu tilpumu saistītās 
definīcijas



Ar apaļo kokmateriālu tilpumu saistītās 
definīcijas

• Kopējais tilpums – apaļo kokmateriālu tilpums ar mizu, kas aprēķināts, izmantojot 
faktisko dimensiju uzmērīšanas datus.

• Tehnoloģiskais tilpums – apaļo kokmateriālu tilpums bez mizas, kas aprēķināts, 
izmantojot faktisko dimensiju uzmērīšanas datus. 

• Darījuma tilpums – apaļo kokmateriālu tilpums bez mizas, kas aprēķināts izmantojot 
kokmateriālu pārstrādei nepieciešamās dimensijas t.sk. neatbilstošs tilpums.

• „Atbilstošs” (kvalitatīvais) tilpums – apaļo kokmateriālu tilpums bez mizas, kas 
aprēķināts, izmantojot darījumam nepieciešamās dimensijas un atbilst noteiktām 
kvalitātes un dimensiju prasībām

• Neatbilstošs tilpums – apaļo kokmateriālu tilpums bez mizas, kas aprēķināts 
izmantojot ražošanai nepieciešamo garumu un faktisko caurmēru (izmantojot 
grupveida metodi – dimensiju ekvivalentu) un neatbilst noteiktām kvalitātes vai 
minimālajām dimensiju prasībām.

Apstiprināts VKP 10.10.2017
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2. Shematisks grupveida uzmērīšanas 
sistēmas attēlojums



Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas process - uzmērīšana, 
novērtēšana un aprēķināšana kā rezultātu iegūstot tilpumu m3.

Apstiprināts VKP 10.10.2017



Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas process

Uzmērīšana

• Dimensijas;
• Masa

Novērtēšana

• Tilpīguma koeficients
• Masas/tilpuma pārrēķina 

koeficients
• Kvalitāte

Aprēķināšana

• Procedūras

Datu plūsma

Uzmērīšana – tilpuma aprēķināšanai nepieciešamo dimensijas lielumu uzmērīšana ar mērierīci vienam apaļam kokmateriālam vai apaļo kokmateriālu kopai.
Dimensijas – lielumi, kas noteikti atbilstoši spēkā esošai metodikai:
apaļā kokmateriāla caurmērs un garums; 
kokmateriālu kopas garums, augstums un platums;
kokmateriāla vai kopas masa.
Novērtēšana – kokmateriālu tilpuma aprēķināšanu ietekmējošo lielumu noteikšana atbilstoši spēkā esošai metodikai un noteiktām kvalitātes prasībām.
Datu plūsma – tilpuma aprēķināšanai nepieciešamo datu droša nodošana no uzmērīšanas un novērtēšanas ierīcēm līdz tilpuma aprēķināšanai.
Aprēķināšana – kokmateriālu tilpuma aprēķināšana atbilstoši spēkā esošai metodikai, izmantojot uzmērīto un novērtēto lielumu datus.

Apstiprināts VKP 10.10.2017



Tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaude

Precizitāte – noviržu kopums (standartnovirze, sistemātiskā novirze, standartkļūda), kas attiecināms uz apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas procesu.
Precizitātes pārbaude – pēc vienotas metodikas veikts apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas process.
Pieļaujamā precizitāte – precizitāte, kurā jāiekļaujas apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanā un pārbaudes procesā iegūto rezultātu novirzei.

Apstiprināts VKP 10.10.2017
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Tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaude

Apaļo kokmateriālu, saiņu vai kravu skaita 
aprēķins precizitātes pārbaudes veikšanai

Apaļo kokmateriālu, saiņu vai kravu 
uzmērīšanas un kvalitātes novērtēšanas 
metodika

Tilpuma noteikšanas un kvalitātes 
novērtēšanas rezultātu atbilstības 
salīdzinājums izvirzīto precizitātes mērķu 
līmenim

Pārbaudāmais «etalons»



Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšana

Individuālā tilpuma noteikšana

Izmantojot 
rokas 

instrumentus

Izmantojot 
automātiskās 

uzmērīšanas ierīces

Tilpuma 
noteikšana

Precizitātes 
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Tilpuma 
noteikšana

Pēc tievgaļa caurmēra 
un raukuma

Pēc viduscaurmēra

Sekciju tipa 
uzmērīšana
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un raukuma vai 

izmantojot tilpuma 
tabulas

Pēc tā paša 
uzmērīšanas 
paņēmiena

Pēc abu galu caurmēra

Sekciju tipa 
uzmērīšana ar soli 1m

Grupveida tilpuma noteikšana

Tilpuma noteikšana 
pēc kraujmēra

metodes

Tilpuma 
noteikšana pēc 
masas metodes

Tilpuma 
noteikšana

Tilpuma 
noteikšana

Izmantojot rokas 
instrumentus

izmantojot 
automātiskās 

uzmērīšanas ierīces

Izmantojot attēlu 
apstrādes tehnoloģijas

Sverot apaļos 
kokmateriālus



3. Esošās situācijas izvērtējums – LVS 82:2003 
un SDC prasību ietvarā



Vai ir lietderīgi harmonizēt kokmateriālu uzmērīšanas nosacījumus (grupveida metode) ar
nozīmīga kokmateriālu eksporta tirgus – Zviedrijas biznesa praksē izmantotajiem (SDC). 
Atšķirības ar LVS 82:2003 grupveida uzmērīšanā ir salīdzinoši nelielas. 





LVS 82:2003 SDC

Tilpuma aprēķināšanā + 0,5 cm 
(ar rokas instrumentiem)



4. Grupveida uzmērīšanas raksturojums



Tilpuma noteikšana pēc kraujmēra ar rokas instrumentiem

Dimensijas - Atšķirības 
starp LVS un SDC 
prasībām

Nav kopīgi apstiprinātas 
metodikas tilpīguma 
koeficienta izvērtēšanai 

Tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaude

Nav vienošanās par tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaudes mehānismu

Nav izstrādāti nosacījumi



Tilpuma noteikšana pēc kraujmēra, izmantojot attēlu apstrādes tehnoloģijas 
(Dimensijas, tilpīguma koeficientu un kvalitāti nosaka cilvēks izmantojot attēlu)

Nav izstrādāti nosacījumi

Tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaude

Nav izstrādāti nosacījumi Nav izstrādāti nosacījumi

Nav izstrādāti nosacījumi

Nav vienošanās par tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaudes mehānismu



Tilpuma noteikšana pēc kraujmēra, izmantojot automatizētas uzmērīšanas 
ierīces (Dimensijas, tilpīguma koeficientu un kvalitāti nosaka ierīce)

Nav izstrādāti nosacījumi

Tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaude

Nav izstrādāti nosacījumi Nav izstrādāti nosacījumi

Nav izstrādāti nosacījumi

Nav vienošanās par tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaudes mehānismu



5. Darba plāna sagatavošana



Tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaude
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Kraujmērs ar rokas 
instrumentiem

Kraujmērs izmantojot attēlu 
apstrādes tehnoloģijas

Kraujmērs izmantojot automātiskās 
uzmērīšanas ierīces

43

6

Masas 
metode

5

Priekšlikumu sagatavošana uzmērīšanas 
pakalpojuma autorizācijai no biznesa (Latvijas 
VKP? Zviedrijas SDC, VMK?)

Eksperti (VMF LATVIA?...?) Eksperti (Graanul Invest?...? Eksperti (LLU MF?...?



Darba plāns
1. Precizitātes pārbaudes «etalona» noteikšana un precizitātes 

mērķu definēšana (DG)
2. Grupveida uzmērīšana pēc kraujmēra, izmantojot rokas 

instrumentus (DG)
3. Grupveida uzmērīšana pēc kraujmēra, izmantojot attēlu 

apstrādes tehnoloģijas (DG + VMF LATVIA?...?)
4. Grupveida uzmērīšanas pēc kraujmēra, izmantojot automatizētas 

uzmērīšanas ierīces (DG + Graanul Invest pieredze?...?)
5. Grupveida tilpuma noteikšanas pēc masas metodes (DG + LLU 

MF?...?)
6. Priekšlikumu sagatavošana uzmērīšanas pakalpojuma 

autorizācijai no biznesa (Latvijas VKP? Zviedrijas SDC, VMK?)



Kas mums ir jāpaveic?

1. Kopīgi izstrādāti un akceptēti nosacījumi tilpuma un kvalitātes novērtēšanai manuālā 
un automātiskā režīmā

2. Kopīgi izstrādāti un akceptēti nosacījumi tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaudei
3. Kopīgi definēti un akceptēti tilpuma noteikšanas un kvalitātes novērtēšanas 

precizitātes mērķi
4. Ir izstrādāti priekšlikumi uzmērīšanas pakalpojuma autorizācijai



DG sanāksmju organizēšana

• Ilgums (2-3h)
• Intensitāte (Ne retāk kā 1x mēnesī)
• Materiālu izsūtīšana (1 nedēļa pirms sanāksmes)
• Iepriekšējās DG sanāksmes protokola apstiprināšana 

elektroniski (5 darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas)



Laika plānojums Darba grupas 
sanāksmēm:

Uzdevuma 
saņemšana 

un 
situācijas 

izvērtējums

Tilpuma noteikšanas 
precizitātes pārbaudes 

pamatprincipi un 
precizitātes mērķi + 
kraujmērs ar rokas 

instrumentiem. 
Situācijas izvērtējums

no VMF LATVIA un 
Graanul invest skatu 

punkta 

Kraujmērs
izmantojot attēlu 
tehnoloģijas un 
automatizētās 
uzmērīšanas 

līnijas 
(pamatprincipu 

izstrāde)

14.11.2017 13.12.2017 19.01.2018 6.02.2018 27.02.2018

VKP dod 
uzdevumu

VKP saņem 
Darba grupas 
darba rezultātu

20.03.2018

Masas metodes 
un priekšlikumu 

sagatavošana 
uzmērīšanas  
pakalpojuma 
autorizācijai

Tilpuma noteikšanas 
precizitātes 
pārbaudes 

pamatprincipa un 
precizitātes mērķu 
apstiprināšana + 

kraujmēra ar rokas 
instrumentiem 
pamatprincipu 
apstiprināšana

Kraujmērs
izmantojot attēlu 
tehnoloģijas un 
automatizētās 
uzmērīšanas 

līnijas 
(pamatprincipu 
apstiprināšana)



Liels paldies par Jūsu laiku un 
uzmanību.


