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VKP sanāksmes dienaskārtība  

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

1.1. Pieņemt zināšanai.  

13.05 – 13.10 2. Procedūras Nr. VKP3/2018 “Faktisko raukumu piemērošana, uzmērot apaļos kokmateriālus 
individuāli ar uzmērīšanas paņēmienu tievgaļa caurmēra mērījums, izmantojot raukumu” 
papildinājumi (ziņo J. Magaznieks) 

 Lēmumprojekts: 
2.1. Apstiprināt procedūras Nr. VKP3/2018 “Faktisko raukumu piemērošana, uzmērot apaļos 

kokmateriālus individuāli ar uzmērīšanas paņēmienu tievgaļa caurmēra mērījums, izmantojot 
raukumu” papildinājumus. 

13.10 – 13.25 3. Informācijas pieejamība par pārstrādes vietās (AUI) izmantotajiem uzmērīšanas 
paņēmieniem, koku sugām un raukuma rādītājiem (ziņo J. Magaznieks) 

 Lēmumprojekts: 
3.1. Atbalstīt tabulas “Kopsavilkums par pārstrādes vietās izmantotajiem uzmērīšanas paņēmieniem, 

koku sugām un līniju tipiem” publicēšanu LKUUV mājaslapā; 
3.2. Uzdot J. Buļam sadarbībā ar KpDC un pārstrādes vietām līdz š.g. 1.jūlijam sniegt informāciju 

LKUUV tabulai “Kopsavilkums par pārstrādes vietās izmantotajiem uzmērīšanas paņēmieniem, 
koku sugām un līniju tipiem” par uzņēmumos lietotajiem raukumiem. 

13.25 – 13.45 4. Procedūras Nr. VKP4/2019 “Grupveida tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaude” projekts 
(ziņo J. Magaznieks) 

 Lēmumprojekts: 
4.1. Apstiprināt procedūru Nr. VKP4/2019 “Grupveida tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaude”. 

13.45 – 14.15 5. SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” darbības pamatprincipi (ziņo I. Kalmuks, M.Gaigals) 
 Lēmumprojekts: 

5.1. Ieteikt LKUUV dibināt SIA “Koksnes plūsmas datu centrs”, ņemot vērā ziņojumu par darbības 
pamatprincipiem. 
5.2. Izveidot VKP IT darba grupu – sākotnēji no “papiNet pilotprojekta Latvijā” uzņēmumu biznesa 
procesu un IT vadītājiem, un darba grupas vadītāja pienākumus uzdot M. Gaigalam. Darba grupai pēc 
nepieciešamības sagatavot akceptam VKP ar IT attīstību un KpDC darbību saistītu jautājumu lēmumu 
projektus. 

14.15 – 14.30 Pārtraukums 

14.30 – 14.45 6. Projekta “Kokmateriālu tilpuma noteikšanas pēc kraujmēra, izmantojot LoadMon 
tehnoloģiju, automatizācija” rezultāti (ziņo M. Gaigals) 

 Lēmumprojekts: 
6.1. Pieņemt zināšanai. 

14.45 – 15.15 7. Projekts “Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas” (ziņo I. Kalmuks) 
 Lēmumprojekts: 

7.1. Apstiprināt projekta “Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas” pārvaldību.  
7.2. Apstiprināt projekta finansējuma struktūru.   
7.3. Projekta vadītājam līdz 2019. gada beigām sniegt ziņojumu VKP par projekta gaitu un rezultātiem. 

15.15 – 15.55  8. Pētniecības projekta "Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto 
mizas vienādojumu izpēte un jaunu vienādojumu un to korekciju sagatavošana" metodika (ziņo 
M. Millers) 

 Lēmumprojekts: 
8.1. Uzdot VMF LATVIA uzsākt pētniecības projektu, izmantojot Meža nozares kompetences centra 

līdzfinansējumu.  
8.2. Aicināt VMF LATVIA, izmantojot LLU Meža fakultātes pakalpojumu līdz 3000 EUR, sagatavot 

mizas vienādojumu un to korekciju projektu, balstoties uz pieejamajiem datiem, līdz 2019.gada 26. 
aprīlim. 

15.55 – 16.00 9. Citi jautājumi. 


