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1. tabula

2015 2017 2018 2019 2020 2021

9 līdz 27.9 cm 0.70 0.69 0.68 s 4 s 5 0.69

Virs 28 cm 0.90 0.90 0.87 s 4 s 5 0.89

Skaits (9 līdz 27.9 cm) 2296 3557 2130 n 4 n 5 7983

Skaits (Virs 28 cm) 416 650 337 n 4 n 5 1403

2. tabula

2015 2017 2018 2019 2020 2021

9 līdz 27.9 cm 0.79 0.78 0.76 s 4 s 5 0.78

Virs 28 cm 0.97 0.98 1.02 s 4 s 5 0.99

Skaits (9 līdz 27.9 cm) 3548 4575 2933 n 4 n 5 11056

Skaits (Virs 28 cm) 238 380 385 n 4 n 5 1003

3.  tabula

2015 2017 2018 2019 2020 2021

9 līdz 27.9 cm * 0.67 0.73 0.70 s 4 s 5 0.70

Virs 28 cm 0.94 1.04 1.07 s 4 s 5 1.03

Skaits (9 līdz 27.9 cm) 1241 1298 1490 n 4 n 5 4029

Skaits (Virs 28 cm) 144 265 189 n 4 n 5 598

Aprēķinātais raukums

Bērzs faktiskais raukums 2019. gadā

Priedes faktiskais raukums 2019. gadā
Aprēķinātais raukums

Aprēķinātais raukums

Priede Faktiskais raukums 
(2019)

Egle Faktiskais raukums 
(2019)

Egle faktiskais raukums 2019. gadā

Bērzs Faktiskais raukums 
(2019)**

NB! Priedes, Egles un Bērza apaļo kokmateriālu dimensiju 
brāķa gadījumā ar tievgaļa caurmēru zem 9 cm pielietot to pašu 
raukumu, ko tievgaļa caurmēra grupai 9-27.9 cm.

*2015. - 2018. gada raukuma aprēķinos ir ietverti kokmateriāli ar 
tievgala caurmēru no 14 cm

**Ar 2019. gada ______________________________

PROCEDŪRA Nr.VKP3/2018 - Faktisko raukumu 
piemērošana, uzmērot apaļos kokmateriālus individuāli ar 

uzmērīšanas paņēmienu tievgaļa caurmēra mērījums, 
izmantojot raukumu

2

1



Precizitātes MODELIS

Tilpuma novirze, % Standartnpovirze, %

2018 II pusgads 1.7 7.2

2018 I pusgads 0.9 8.8

2017 0.8 8.9



Lēmumprojekts

2.1. Apstiprināt procedūras Nr. VKP3/2018 “Faktisko raukumu
piemērošana, uzmērot apaļos kokmateriālus individuāli ar
uzmērīšanas paņēmienu tievgaļa caurmēra mērījums,
izmantojot raukumu” papildinājumus.



Informācijas pieejamība par pārstrādes vietās 
(AUI) izmantotajiem uzmērīšanas paņēmieniem, 

koku sugām un raukuma rādītājiem 

Jānis Magaznieks
LKUUV izpilddirektors

20.02.2019



Kopsavilkums par pārstrādes vietās izmantotajiem uzmērīšanas paņēmieniem, koku 
sugām un līniju tipiem 2019. gadā

Pārstrādes 
vietas kods 

(VMF LATVIA)
Pārstrādes vieta Līnijas tips

Uzmērīšanas 
paņēmiens

Koku 
suga

6302 SIA “Vika Wood” 3D
1 11
1 12

6307 AS “Stora Enso Latvija” 3D
4 11
4 12

6316
AS “Latvijas Finieris” 

(Bolderāja)
3D 4 24

6317 SIA “AKZ” 3D
1 11
1 12

6319 RSEZ SIA "Verems” 3D 4 24

6320
SIA “Gaujas Koks” 

(Jēkabpils)
3D

1 11
1 12

6321 SIA “Smiltene Impex” 3D
2 11
2 12

6322 SIA “DIANA” (Stāķi) 3D
1 11
1 12

6323 SIA “Vudlande” 2D
1 11
1 12

6324 AS “PATA Saldus” 3D
2 11
2 12

6325
SIA “Rettenmeier Baltic 

Timber”
3D

1 11
2 12

6326 SIA “Kurekss” 3D
4 11
4 12

6331 SIA “Ošukalns” 1D 1 21
6334 SIA “4Plus” 1D 1 21

6335 SIA “Piebalgas” 1D
2 11
2 12

Kopsavilkums par pārstrādes vietās izmantotajiem uzmērīšanas paņēmieniem, koku 
sugām un līniju tipiem 2019. gadā

Pārstrādes 
vietas kods 

(VMF LATVIA)
Pārstrādes vieta Līnijas tips Uzmērīšanas paņēmiens

Koku 
suga

6338 SIA “BSW Latvia” 3D
2 11
2 12

6372 SIA “Vārpas 1” 1D
1 11
1 12

6375 SIA “Timberex Group” 1D
1 11
1 12

6413 SIA “Aļņi AS” 1D
1 11
1 12

6428 SIA “Priedaine N” 1D
1 11
1 12

6434 SIA “Kubikmetrs” 1D 1 21
6450 SIA “Stiga RM” 1D 1 24

6463
SIA “Jēkabpils 
kokapstrāde”

3D

2 11
2 12
4 11
4 12

6467 SIA “Latvāņi” 3D 1 11

6500 SIA "Silviko" 1D
1 11
1 12

6401 SIA "Vēvers" 1D 1 11

6563
AS "Latvijas Finieris" 

Kuldīga
3D 4 24

6365 SIA "Krauss" 3D 4 24

Apzīmējumi Skaidrojumi

1 D uzmērīšana 1 plaknē

2 D uzmērīšana 2 plaknēs

3 D uzmērīšana 3 un vairāk plaknēs

1
tievgaļa caurmēra mērījums, izmantojot 
raukumu

2 viduscaurmēra mērījums

4 caurmēra mērījumi ar nelieliem intervāliem

Apzīmējumi Skaidrojumi

11 priede

12 egle

20 lapu koki

21 apse

23 melnalksnis

24 bērzs



Lēmumprojekti

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.



Procedūras Nr. VKP4/2019 “Grupveida tilpuma 
noteikšanas precizitātes pārbaude” projekts 



Procedūras saturs

1. Vispārīgā informācija
2. Kontrolsaiņu skaita aprēķins un numerācija
3. Datu faila sagatavošana un nodošana
4. Datu apstrāde

4.1. Aprēķini

5. Precizitātes atskaite
6. Termiņi un atbildīgie



1.  Vispārīgā informācija

• Procedūras mērķis ir nodrošināt savlaicīgu, caurskatāmu un no uzmērīšanas
paņēmiena neatkarīgu grupveida kokmateriālu tilpuma noteikšanas un izlases
kontroles datu sagatavošanu, apstrādi, statistisko rādītāju aprēķinu un
komunikāciju, lai pārliecinātos par rezultātu atbilstību VKP noteiktajiem
mērķiem un atbalstītu kokmateriālu plūsmas procesus, tai skaitā risku vadību
darījumos ar apaļajiem kokmateriāliem un, nepieciešamības gadījumā,
korektīvu rīcību mērierīču darbībā, kokmateriālu uzmērītāju darbā, datu
plūsmā un aprēķinos.

Šo procedūru ir plānots pilnveidot pēc nozares kokmateriālu plūsmu ar papiNet datu standarta komunikāciju atbalstošās datu bāzes izstrādes, ieviešanas un tās
operatora – KpDC izveides, jo testēšanas pārskats ir viens no pirmajiem četriem elektroniskajiem papiNet dokumentiem, kas ir minētā projekta sfērā. Ir plānots
pēc iespējas vairāk no šajā procedūrā minētā manuālā darba automatizēt, KpDC attīstot datu bāzes funkcionalitātes.



2. Kontrolsaiņu skaita aprēķins un 
numerācija

Ģenerālkopa:

1. darba vieta sadalīta pa apvienotām sortimentu grupām (kokmateriālu uzmērīšana uz kokvedēja):
a) papīrmalka, tehnoloģiskā koksne;
b) malka, tehnoloģiskā malka;
c) Gulšņu kluči, taras kluči

2. apvienotas darba vietas (kokmateriālu uzmērīšana uz zemes) - Visā Latvijas teritorijā apvienotas un 

pēc apjoma proporcionāli sadalītas sortimentu grupas  pa kokmateriālu uzmērītājiem:
a) priedes, egles zāģbaļķi;
b) lapu koku taras kluči;
c) skujkoku taras kluči;
d) gulšņu kluči;
e) finierkluči;
f) priedes, egles mieti;
g) malka, kamīnmalka;
h) papīrmalka.



Par atsevišķām ģenerālkopām ar apvienotām sortimentu grupām uzskatāmas arī:
1) Katra stacionāra uzmērīšanas ierīce (piem., skeneris, foto u.c.) 

• papīrmalka, tehnoloģiskā koksne;
• malka, tehnoloģiskā malka;
• gulšņu kluči, taras kluči;

2) Katra mobilā tehnoloģija (piem., attēlu u.c.) 
• papīrmalka, tehnoloģiskā koksne;
• malka, tehnoloģiskā malka;
• gulšņu kluči, taras kluči.

1 Vairākas ierīces var tikt apvienotas, ja ir vienāds tehnoloģiskais un IT risinājums
2 Izņemot gadījumus, kad kokmateriālu Pircējs ir privātpersona, pašvaldība vai juridiska persona 
(apjoms līdz 500 m3 /gadā). Minētajos gadījumos precizitātes vadība organizējama, bez fiziskas 
kontrolsaiņu pārmērīšanas



• Paraugkopu nosaka pēc standartnovirzes un standartkļūdas attiecības. 

• Standartkļūda raksturo neprecizitāti jeb kļūdu, kas rodas, vispārinot paraugkopas vidējo 
aritmētisko uz ģenerālkopu. Tā ir atkarīga no apjoma ko iesūta kā prognozi .

• Standartnovirze ir datu kopas izkliedes mērs, kas raksturo izkliedi ap vidējo aritmētisko. Tā tiek 
noteikta atkarībā no sortimentu grupas un tilpuma, kuram tā attiecināma (1.tabula).

1.tabula

1 Kontrolsaiņu skaita aprēķinam tiek izmantota iepriekšējā gadā aprēķinātā standartnovirze. Tabulā norādītās
standartnovirzes iegūtas analizējot datus par 2017. gadu

Tilpums 

Kvalitatīvais tilpums 8.6 5.5 6.7 9.1 7.4 7.2 9.5 7.9

Finier-
kluči

Priedes, 
egles 
mieti

Standartnovirze [2], %

Sortimentu grupa

6.5
Tehnoloģiskais/ kopējais 
(attiecas uz malku, 
kamīnmalku)  tilpums

5.6 5.1 6.8 6.0 5.96.3

Malka, 
kamīnmalka

Priedes, 
egles 

zāģbaļķi

Lapu koku 
taras kluči

Skujkoku 
taras kluči

Gulšņu 
kluči

Papīrmalka, 
tehnoloģiskā 

koksne

6.8



• Kontrolsaiņu izmetes intervālu – frekvenci, VMF LATVIA nosaka, dalot ģenerālkopu ar paraugkopu. 

• Aprēķināmais minimālais kontrolsaiņu skaits vienai ģenerālkopai ir 30.

• Ja ģenerālkopas veids ir “Visā Latvijas teritorijā apvienotas un pēc apjoma proporcionāli sadalītas 
sortimentu grupas  pa kokmateriālu uzmērītājiem”, tad aprēķinātā frekvence sadalās 
proporcionāli VMF LATVIA prognozei par katra kokmateriālu uzmērītāja uzmērāmo apjomu (skatīt 
3., 4. tabulu) 

3.tabula



«5. The number of checks per check population and year is to be planned so that the 
systematic deviation compared with checks can be determined with a maximum standard 
error of 1% for gross quantity and 1.5% for value. However, the number of checks 
should not be less than 30 per check population.»



4.tabula

Tilpums, m3 Tilpums, %

7000 24%

10000 34%

6000 21%

3000 10%

3000 10%

29000 100%

4

35

Kontrolsaiņu skaits, gab

8

Kopā tilp.,m3

4

Kokm.uzm.1 (T ilpuma ∑)

Kokm.uzm.2 (T ilpuma ∑)

Kokm.uzm.5

12

7Kokm.uzm.3

Kokm.uzm.4

B
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3. Datu faila sagatavošana un nodošana

• Līdz KpDC dibināšanai, 1 reizi 12 mēnešos VMF LATVIA apkopo .xls failā datus par 
kontrolsaiņiem (rezultātus) un nosūta to LKUUV izpilddirektoram.



4. Datu apstrāde
4.1. Aprēķini

Tilpuma novirzi un standartnovirzi aprēķina gan kopējam tilpumam
(sortimentiem, kuriem tilpums nosakāms ar mizu) un tehnoloģiskajam tilpumam
(sortimentiem, kuriem tilpums nosakāms bez mizas), gan kvalitatīvajam tilpumam.

VKP nosaka precizitātes mērķus:
a) Kopējā vai tehnoloģiskā tilpuma novirze +/- 5 %, kvalitatīvā tilpuma novirze
+/- 7;
b) Kopējā vai tehnoloģiskā tilpuma un kvalitatīvā tilpuma standartnovirze 9,5 %.



5. Precizitātes atskaite

• Precizitātes atskaites adresāti ir pārstrādes vieta un anonīmi VKP locekļi, un to nosūta

e-pastā. Precizitātes atskaites nosūtītājs ir LKUUV. Precizitātes atskaiti sagatavo

atbilstoši VKP noteiktajai ģenerālkopu struktūrai, t.i. katrai pārstrādes vietai 1x gadā

par iepriekšējiem 12 mēnešiem. Atskaitei var tikt pievienota informācija par noviržu

tendencēm, kas aprēķinātas īsākiem periodiem.

• Precizitātes atskaites formā attēlo rezultātus par iepriekšējiem 3 gadiem un noteikto

precizitātes mērķu robežas.



Piemērs - Priedes, egles zāģbaļķus uzmērot uz zemes 
manuāli pēc kraujmēra

2017. gada kopējais apjoms

Paraugkopas strukturēšana 1x gadā
8250 m3 / 30 m3 (~1 krava) = 275 kravas / 30 (min. kontrolsaiņu skaits)
= Katra devītā krava

Paraugkopas strukturēšana 1x pusgadā
4125 m3 / 30 m3 (~1 krava) = 137 kravas / 30 (min. kontrolsaiņu skaits)
= Katra ceturtā krava



6. Termiņi un atbildīgie
SOĻI ATBILDĪBA Izpildītājs Termiņš 

Iesniegt VMF LATVIA  nākošā gada darbības 
apjoma prognozes frekvences aprēķinam

Pārstrādes vieta Vadītājs 1.novembris (izmaiņas 1.jūnijs)

Informēt zāģētavas un LKUUV par aprēķinātajām 
frekvencēm

VMF LATVIA
Tehniskais 

vadītājs

30.novembris (ja prognozes
atšķiras vairāk par 20 % , tad
precizēt līdz 1.augustam)

Informēt zāģētavas  un LKUUV par izdalītajām 
ģenerālkopām

VMF LATVIA
Tehniskais 

vadītājs
1.janvāris

Datu apstrādei izmantojamā datu faila 
sagatavošana un nodošana LKUUV

Līdz KpDC 
dibināšanai VMF 

LATVIA
Kvalitātes vadītājs 1.februāris

Aprēķinu veikšana un precizitātes atskaišu 
sagatavošana

LKUUV Projektu vadītājs
2 nedēļas no datu 

saņemšanas no VMF LATVIA 
(KpDC)

Precizitātes atskaites nosūtīšana pārstrādes 
vietas īpašniekam un anonīmi VKP locekļiem

LKUUV Projektu vadītājs 20. februāris



Kontrolsortimenti – uzmērīšana un tilpuma 
noteikšana (1. Pielikums procedūras projektam)
Vadlīnijas:
• Caurmērs jāuzmēra un jāreģistrē mm:
• Garums jāuzmēra un jāreģistrē cm;
• Jānorāda 1. nogrieznis;
• Jānorāda neatbilstoša sortimenta iemesls;
• Jānosaka koku suga.



Uzmērīšana



2. attēls. Caurmēra uzmērīšana, tievākajā vietā

3. attēls. Caurmēra uzmērīšana, atkāpjoties uz abām pusēm vienādā attālumā



4. attēls. Garuma uzmērīšana pilna darba cilindra robežā



Datu reģistrēšana

• Neatkarīgi no uzmērīšanas paņēmiena tiek reģistrēti šādi dati:
• Garums, cm;
• Resgaļa caurmērs bez mizas, mm;
• Tievgaļa caurmērs bez mizas, mm;
• Pirmā nogriežņa norāde;

• Neatbilstoša sortimenta gadījumā – vainas kods (tabula procedūras pielikumā)



Tilpuma aprēķināšana (1)

Aprēķina formula sortimentam: 

× ×

× ×
kur:

V − tilpums, izteikts ar trīs zīmēm aiz komata, m ;

d − tievgaļa caurmērs, cm;

d − resgaļa caurmērs, cm;

l − garums, m;

π − konstante, noapaļo līdz četrām zīmēm aiz komata (3,1416).



Lēmumprojekta saturs:
1. Apstiprināt, ka apaļo kokmateriālu grupveida tilpuma noteikšanas precizitāte arī turpmāk ir 
vadāma, no ģenerālkopas izvēlētas paraugkopas krautnēm noteikto kokmateriālu tilpumu 
salīdzinot ar VKP apstiprinātas uzmērīšanas metodikas noteiktu  kokmateriālu tilpumu;
2. Apstiprināt, ka tiek noteikti 2 ģenerālkopu veidi:

• darba vieta sadalīta pa apvienotām sortimentu grupām (uzmērīšana uz kokvedēja);
• apvienotas darba vietas (kokmateriālu uzmērīšana uz zemes) - Visā Latvijas teritorijā apvienotas un pēc 

apjoma proporcionāli sadalītas sortimentu grupas  pa kokmateriālu uzmērītājiem;
3. Apstiprināt, ka par atsevišķām ģenerālkopām uzskatāmas arī:

• Katra  darba vieta ar stacionāru uzmērīšanas ierīci (piem. skeneris, foto u.c);
• Katra mobilā tehnoloģija;

4. Apstiprināt, ka aprēķinātais minimālais kontrolsaiņu skaits ir 30;
5. Apstiprināt, ka ģenerālkopas tiek strukturētas 1x kalendārajā gadā;
6. Apstiprināt precizitātes mērķus ar 2019. gadu:

a) Kopējā vai tehnoloģiskā tilpuma novirze +/- 5 %, kvalitatīvā tilpuma novirze +/- 7;
b) Kopējā vai tehnoloģiskā tilpuma un kvalitatīvā tilpuma standartnovirze 9,5 %.

7. Apstiprināt, ka precizitātes atskaite tiek sagatavota 1x gadā par iepriekšējo 12 mēnešu 
periodu (1 gadu). Atskaitei var tikt pievienota informācija par noviržu tendencēm, kas 
aprēķinātas īsākiem periodiem.



Lēmumprojekts

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



SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” darbības 
pamatprincipi 



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.



Projekta “Kokmateriālu tilpuma noteikšanas 
pēc kraujmēra, izmantojot LoadMon
tehnoloģiju, automatizācija” rezultāti 



Lēmumprojekts

6.1. Pieņemt zināšanai.



Projekts “Grupveida uzmērīšanas 
automatizācijas iespējas” 



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.


