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Šīsdienas sanāksmes mērķi

1. Izstrādāti grupveida tilpuma noteikšanas pamatprincipi
2. Sagatavoti priekšlikumi precizitātes mērķiem un pārbaudei
3. Sagatavoti priekšlikumi pakalpojuma autorizācijai

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



Lēmumprojekti

Lēmumprojekti:
1.1. Atbalstīt darba grupas piedāvātos apaļo kokmateriālu grupveida tilpuma noteikšanas 
pamatprincipus tālākai LVS aktualizēšanai un kokmateriālu uzmērīšanas procedūru izstrādei, 
ņemot vērā arī mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanas prognozes:

1.1.1. Apstiprināt 6 soļu principu grupveida tilpuma noteikšanai: krautnes platuma, 
garuma, augstuma noteikšana, kraujmēra tilpuma aprēķins, tilpīguma koeficienta 
noteikšana un kokmateriālu tilpuma aprēķins;
1.1.2. Apaļo kokmateriālu tilpuma aprēķināšanai izmantot šādus (atsekojamus) datus: 
noteikto krautnes platumu, garumu, augstumu un tilpīguma koeficientu;
1.1.3. 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.



Grupveida tilpuma noteikšana

Inventarizācijas 
(Uzmēra VMF LATVIA 
un citi)
• Mežā pie ceļa
• Pārstrādes vietā

Piegādes/Pārstrādes 
vieta (Uzmēra VMF 
LATVIA)

Piegādes/Pārstrādes 
vieta (Uzmēra citi)

Savstarpēji salīdzināti 2 
mērījumu rezultāti

Paraugkopa uzmērīta 
individuāli T+R

Rezultāta atbilstība LVS 
prasībām tiek 

pārbaudīta individuāli 
uzmērot strīdus 

gadījumos

LVS 82:.. Nosacījumi (uzrauga valsts)

VKP apstiprināta metodika un 
procedūra (uzrauga VKP)

Sagatavoti ģenerālkopas
izvēles nosacījumi

Salīdzināti TP un KM 
rezultāti



Tilpums – Kāpēc mērīt?

1. Norēķināties par tilpumu, m3
2. Vadīt ražošanu

 Pircējs;
 Pārdevējs;
 Pakalpojumu sniedzējs

3. «Samaksāt nodokļus»

Tilpums – Kā mērīt?

MĒRĪT
RĒĶINĀT

VĒRTĒT

VADĪT PRECIZITĀTI



Kas ir tilpums?

«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



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

Testēšanas pārskats Kontrolmērījums

Nosaka kravas tilpumu pēc 
grupveida metodes

Nosaka krautnes tilpumu 
pēc individuālā 
paņēmiena T+R

Nosaka kravas kvalitāti –
neatbilstošu sortimentu 
(brāķa) apjoms (%) un 

kodu, kā arī sugu

Nosaka individuālu 
sortimentu kvalitāti –

neatbilstošu sortimentu 
(brāķa)  apjoms (m3) un 

kodu, kā arī sugu

Novirzes šobrīd

Darījuma tilpums (Bruto novirze, %)

Atbilstošs (kvalitatīvais) tilpums(Neto novirze, %)



Piemērs:

Saiņa parametri:
• Augstums 211cm
• Platums 300cm
• Garums 233cm
• Apjoms 14.749 steri
• Tilpīguma koeficients 0.6
• Neatbilstošs tilpums 2%

Darījuma tilpums = Apjoms* 
tilpīguma koeficients (Tilpums, 
kam nosaka «Bruto» novirzi)

Atbilstošs tilpums = Darījuma 
tilpums – neatbilstošs tilpums 
(Tilpums kam nosaka «Neto» 

novirzi)

8.85m3

8.67m3

Testēšanas pārskats



Piemērs:

Saiņa parametri:
• Sortimentu skaits 86
• Aritmētiskais vid. 

Caurmērs  19.6cm
• Aritmētiskais vid. 

Garums 30.3dm
• Sadalījums pa sugām, %
• Neatbilstošu sortimentu 

tilpums (m3) 0,02m3 

9.25m3

9.23m3

Kontrolmērījums

Darījuma tilpums, kam nosaka 
«Bruto» novirzi

Atbilstošs tilpums, kam nosaka 
«Neto» novirzi)



Piemērs:

Testēšanas pārskats Kontrolmērijums

8.85m3

8.67m3

9.25m3

9.23m3

«Bruto» novirze = -4.32%

«Neto» novirze = -6.07%



1. Darījuma tilpuma noteikšanas precizitāte 
(«Bruto novirze»)



Kāpēc vadīt precizitāti?

• Lai zinātu, ka mērījums ir «derīgs»
Derīgs:

- Vadīt riskus
 Neapskaitīt sevi
 Neapskaitīt partneri
 `  Vadīt ražošanu
 Neapskaitīt valsti

KAS?
CIK?

UZRAUDZĪBA

Tolerance

-KAS? 
Δ mazām krautnēm (LVS 82:… 
jautājums)

Paraugkopa (TP) pret  ind. T+R (KM)

-CIK? 
Aprēķins

Robežas

Ko ar šiem 
rezultātiem 
darīt?

Valsts Bizness

«Investarizācija (piegādes vietā un 
pie ceļa)» (Ir savstarpējs 

salīdzinājums starp diviem 
mērījumiem)



Paraugkopa

Paraugkopa

1. Vienošanās par 2 
ģenerālkopām

2. Vienošanās par 
nosacījumiem kā 
viņas nodalīt

Individuālā 
uzmērīšana pēc 
tievgaļa un 
resgaļa 
(nosacījumi)

• Garuma 
uzmērīšana

• Caurmēra 
uzmērīšana t.sk. 1 
stumbra nogrieznis, 
koksnes vainas utt.

• Rezultātu 
noapaļošana

• Aprēķina algoritms
• …..

Darba vieta ( no … m3 gadā ):

 Apvienotas sortimentu grupas:

o Papīrmalka + tehnoloģiskā koksne;
o Malka + tehnoloģiskā koksne.

Apvienotas sortimentu grupas:

 P+E zāģbaļķi;

 LK taras kluči;

 SK taras kluči;

 Gulšņu kluči;
 Finierkluči;

 P,E mieti;

 Malka + kamīnmalka.

Proporcionāls sadalījums pa pārstrādes vietām.

1. 1x 
kalendārajā 

gadā 

2. 𝑛 =
ļū

 Standartkļūda 

no LVS;

 Standartnovir

ze no 

iepriekšējā 

perioda;

1. Frekvence

2. Minimālais 

skaits  50

Paraugkopa (TP) pret  individuālo uzmērīšanu T+R (KM)



Ģenerālkopas izvēle – uzmērot pēc kraujmēra

70000 m3

20000 m3

Pārdevēja 
piedāvājums

VMF LATVIA 
piedāvājums

Pircēju 
lēmums

1 Reizi gadā VKP 
sanāksmē pārskatam

Par vienu ģenerālkopu
uzskatāma:
1. katra  darba vieta ar 

stacionāru ierīci (piem. 
skeneris, foto u.c)

2. Katra mobilā tehnoloģija



-Sistemātiskā novirze;
-Standartnovirze
-Standartkļūda

-Sistemātiskā novirze +-3%
-Standartnovirze 7,5%

Sistemātiskā 
novirze

3 % 1x mēnesī par 
iepriekšējiem 

12 mēnešiem,Standartnovirze        7,5%

Standartkļūda   Atkarīgs 
no apjoma 

(LVS 

ta3bula)

Aprēķins un robežas



+3%

-3%

Darījuma tilpuma noteikšanas precizitāte (Bruto 
novirze) modelēta 2018.gadā 10 darba vietās



+3%

-3%

Darījuma tilpuma noteikšanas precizitāte (Bruto 
novirze) modelēta 2018.gadā 10 darba vietās



2. Darījuma tilpuma – Neatbilstošs tilpums 
noteikšanas precizitāte («Neto novirze»)



Kāpēc vadīt precizitāti?

• Lai zinātu, ka mērījums ir «derīgs»
Derīgs:

- Vadīt riskus
 Neapskaitīt sevi
 Neapskaitīt partneri
 `  Vadīt ražošanu
 Neapskaitīt valsti

KAS?
CIK?

UZRAUDZĪBA

Tolerance

-KAS? 
Δ mazām krautnēm (LVS 82:2019 
jautājums)

Darījuma tilpums –neatbilstošs 
tilpums (M vs KM)

«Investarizācija (piegādes vietā un 
pie ceļa)» (Ir savstarpējs 

salīdzinājums starp diviem 
mērījumiem)

-CIK? Aprēķins

Robežas

Ko ar šiem 
rezultātiem 
darīt

Valsts Bizness



Atbilstoša tilpuma noteikšanas precizitāte (Neto  
novirze) modelēta 2018.gadā 10 darba vietās

+5%

-5%



Atbilstoša tilpuma noteikšanas precizitāte (Neto 
novirze) modelēta 2018.gadā 10 darba vietās

+5%

-5%



Nākamie soļi:

• Sagatavota metodika individuālai krautnes uzmērīšanai pēc abu galu 
caurmēra

• Pilnveidot LVS 82:2003 izmaiņu projektu 2018. gadā
• Organizēt vienošanos starp pircējiem un pārdevējiem par precizitātes 

vadību
• Izvērtēt dažādu akreditāciju/autorizāciju uzturēšanas nepieciešamību un 

apvienošanas iespējas



Liels paldies par Jūsu laiku un uzmanību.

Jānis Magaznieks
LKUUV SIA izpilddirektors

27.06.2018


