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9.00 – 9.10 Informācija par tilpuma noteikšanas precizitātes projekta gaitu (Jānis Magaznieks) 

Lēmumprojekts: 

1. Pieņemt zināšanai 

2. Iekļaut J.Magaznieka ziņojumu par tilpuma noteikšanas precizitātes projekta rezultātiem 

nākamajā VKP sanāksmē 21.02.2018.: 

2.1. Kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaudes rezultāti sadalījumā 

par koku sugām, paņēmieniem un pārstrādes vietām; 

 - Vidējās novirzes atbilstība izvirzītajam precizitātes mērķim; 

 - Izvēlētās standartnovirzes atbilstības pārbaude; 

 - Izvēlētās standartkļūdas atbilstības pārbaude. 

2.2. Precizitātes pārbaudes (caurmēra uzmērīšana ar 1 m soli) izmaksu aprēķins un 

ietekme uz kopējo procesu. 

2.3. Priekšlikumi precizitātes pārbaudes sistēmas pilnveidošanai 

9.10 – 9.30 Apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšanas darba grupas un plāna apstiprināšana (Jānis 

Magaznieks) 

Darba grupas sastāvs:  

Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība 

Žanis Bacāns Andris Dombrovskis 

Juris Meirāns Uģis Dombrovskis 

Ziedonis Miklašēvičs Ingus Donis 

Grigorijs Rozentāls Oskars Krutāns 

Aldis Strankaļs Ivars Lauders 

  

Artis Podnieks 

Modris Puslis 

Juris Pūgulis 

Mārtiņš Zvejnieks 
 

Darba grupas darba plāns: 

1. Esošās situācijas apzināšana (13.12.2017): 

a) VMF LATVIA ziņojums par grupveida uzmērīšanu pēc kraujmēra, izmantojot attēlu 

apstrādes tehnoloģijas 

b) Graanul Invest ziņojums par grupveida uzmērīšanu pēc kraujmēra izmantojot 

automatizētas uzmērīšanas ierīces 

c) LLU Meža fakultātes ziņojums par grupveida tilpuma noteikšanu izmantojot masas 

metodi 

2. Precizitātes pārbaudes «etalona» noteikšana un precizitātes mērķu definēšana (13.12.2017.-

16.01.2018.) 



3. Grupveida uzmērīšana pēc kraujmēra, izmantojot rokas instrumentus (16.01.2018. – 6.02.2018.) 

4. Grupveida uzmērīšana pēc kraujmēra, izmantojot attēlu apstrādes tehnoloģijas (6.02.2018. – 

20.03.2018.) 

5. Grupveida uzmērīšanas pēc kraujmēra, izmantojot automatizētas uzmērīšanas ierīces 

(6.02.2018. – 20.03.2018.) 

6. Grupveida tilpuma noteikšanas pēc masas metodes (20.03.2018. – 17.04.2018.) 

7. Priekšlikumu sagatavošana uzmērīšanas pakalpojuma autorizācijai no biznesa - VKP (Latvija), 

SDC VMK (Zviedrija) (20.03.2018. – 17.04.2018.). 

Lēmumprojekts: 

1) Apstiprināt darba grupas sastāvu, kurai jāveic sekojošie uzdevumi: grupveida tilpuma 
noteikšanas principu izstrāde (manuāli, automātiski). Priekšlikumu izstrāde precizitātes 
mērķiem un pārbaudei. Priekšlikumu sagatavošana pakalpojumu autorizācijai; 

2) Apstiprināt grupveida uzmērīšanas darba grupas darba plānu un uzdot Jānim Magazniekam 
ziņot par rezultātiem VKP 2018. gada 16. maijā. 

9.30 – 9.50 papiNet pilotprojekts, lēmumprojekts par kopīgas datu bāzes izveidi un administrēšanu 

(M.Gaigals) 

 Lēmumprojekts: 

1) Pamatā atbalstīt meža nozares biznesa datu pārvaldības organizēšanas konceptu, šim 

mērķim izveidojot SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” 100% 

piederošu Sabiedrību 

2) Ieteikt Latvijas Kokmateriālu pircēju un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrību sapulcēs 

š.g. 6. decembrī atbalstīt minēto konceptu, pievienojot Sabiedrības izveidošanas dokumentu 

projektus (statūtu projektu, dibināšanas lēmuma projektu) 

9.50 – 10.00 pārtraukums 

10.00 – 10.30 Datu plūsma no automatizētajām uzmērīšanas ierīcēm (Jānis Buļs)  

Lēmumprojekts: 

Pieņemt zināšanai 

10.30 – 10.50 Informācija par VMF LATVIA iecerēm pakalpojuma cenrāža izmaiņām ar 2018.gada 

1.jūliju (Jānis Buļs) 

Lēmumprojekts: 

Pieņemt zināšanai 

10.50 – 11.00 Komunikācijas pasākumi 2018. gadā (J.Magaznieks) 

 Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību un VMF LATVIA 20 konference 
 Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību pieredzes apmaiņas brauciens 

Lēmumprojekts: 

1) Atbalstīt Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību un VMF LATVIA 20 
kopīgas konferences rīkošanu 2018. gada 11.-13.aprīlī un uzdot Jānim Magazniekam 
izveidot un vadīt darba grupu konferences sarīkošanai, sniegt ziņojumu biedrību 
kopsapulcē 6. decembrī un sniegt informatīvu statusa atskaiti 2018. gada 21.februārī; 
 

2) Atbalstīt pieredzes apmaiņas brauciena rīkošanu 2018. gada septembrī - 37. nedēļā uz 
(Skotiju? vai Bavāriju?) un uzdot Jānim Magazniekam izveidot un vadīt darba grupu 
pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanai, sniegt ziņojumu biedrību kopsapulcē 6. 
decembrī un sniegt informatīvu statusa atskaiti 2018. gada 16.maijā. 


