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Sanāksmes dienaskārtība

13.00 – 13.10 Darba plāna izpilde

13.10 – 14.10 Tilpuma noteikšanas pamatprincipi – kraujmērs ar rokas 

instrumentiem; kraujmērs ar attēlu apstrādi

14.10 – 15.10 Grupveida tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaude 

15.20 – 15.30 Esošās situācijas izvērtējums – LVS 82:2003 un SDC prasību ietvarā



Šīsdienas sanāksmes mērķi

1. Sagatavoti grupveida tilpuma noteikšanas pamatprincipi 
2. Sagatavoti lēmumprojekti par grupveida tilpuma noteikšanas precizitātes 

pārbaudi;

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



Tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaude
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Kraujmērs ar rokas 
instrumentiem

Kraujmērs izmantojot attēlu 
apstrādes tehnoloģijas

Kraujmērs izmantojot automātiskās 
uzmērīšanas ierīces

43
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Masas 
metode

5?

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

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

6



REZULTĀTS KONTROLE

PRECIZITĀTES 
MĒRĶI

ĢENERĀLKOPA
PARAUGKOPA

KONTROLES REZULTĀTA IEGUVE



REZULTĀTS KONTROLE

PRECIZITĀTES 
MĒRĶI

Manuāli tilpums, m3

Attālināti (foto) tilpums, m3

Automatizēti tilpums, m3

Masa, tonnas

ĢENERĀLKOPA
PARAUGKOPA

KONTROLES REZULTĀTA IEGUVE



REZULTĀTS KONTROLE

PRECIZITĀTES 
MĒRĶI

Manuāli tilpums, m3

Attālināti (foto) tilpums, m3

Automatizēti tilpums, m3

Masa, tonnas

ĢENERĀLKOPA
PARAUGKOPA

KONTROLES REZULTĀTA IEGUVE



MĒRĪT
RĒĶINĀT

VĒRTĒT
MĒRĀMAIS OBJEKTS TICAMS REZULTĀTS

VADĪT PRECIZITĀTI
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Attālināti (foto) tilpums, m3

Automatizēti tilpums, m3
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Manuāli tilpums, m3

MĒRĪT

RĒĶINĀT

VĒRTĒT

ir procedūra no 1998.

* 4.13.2.1.Laboratorijai noteiktu laiku jāsaglabā sākotnējo novērojumu protokoli, apstrādātie 
dati un pietiekoša informācija audita gaitas izsekošanai. Katram testēšanas vai kalibrēšanas 
protokolam jāietver pietiekoša informācija, lai sekmētu nenoteiktību ietekmējošo faktoru 
identifikāciju un dotu iespēju atkārtot testēšanu vai kalibrēšanu cik vien iespējams tuvu 
sākotnējiem apstākļiem. Tehniskie protokoli ir datu un informācijas apkopojums , kas ir iegūts 
testēšanas un/vai kalibrēšanas rezultātā un, kurš norāda vai noteiktā kvalitāte , vai tehniskie 
parametri ir sasniegti.

Attālināti (foto) tilpums, m3tiek veidota procedūra no 2019.?

Solis Objekts Darbības  Nosacījumi Mēriekārta IS programmatūra Algoritms Datu 
reģistrēšana 

1 Platums(P) krautne / 
sainis / 
grēda / 
krava 

Kokmateriāla 
vidējā garuma 

uzmērīšana 

Apaļo 
kokmateriālu 

vidējais garums ; 
Mēra platumu 
nolīdzinot gala 

plaknes 

Kalibrēta vai 
pārbaudīta 

mērierīce ar 
precizitāti 

vismaz 1 cm, 
nodrošinot 

izsekojamību 
līdz SI sistēmai 

    ISO 17:025 Punkts 
4.13.2.1 

(pierakstu vadība) 

* 

 



Manuāli tilpums, m3

MĒRĪT

RĒĶINĀT

VĒRTĒT

ir procedūra no 1998.

* 4.13.2.1.Laboratorijai noteiktu laiku jāsaglabā sākotnējo novērojumu protokoli, apstrādātie 
dati un pietiekoša informācija audita gaitas izsekošanai. Katram testēšanas vai kalibrēšanas 
protokolam jāietver pietiekoša informācija, lai sekmētu nenoteiktību ietekmējošo faktoru 
identifikāciju un dotu iespēju atkārtot testēšanu vai kalibrēšanu cik vien iespējams tuvu 
sākotnējiem apstākļiem. Tehniskie protokoli ir datu un informācijas apkopojums , kas ir iegūts 
testēšanas un/vai kalibrēšanas rezultātā un, kurš norāda vai noteiktā kvalitāte , vai tehniskie 
parametri ir sasniegti.

Attālināti (foto) tilpums, m3tiek veidota procedūra no 2019.?

Solis Objekts Darbības  Nosacījumi Mēriekārta IS 
programmatūra 

Algoritms Datu 
reģistrēšana 

Rezultāts 

2 Garums 
(L) 

krautne / 
sainis / 
grēda / 
krava 

"Objekta" 
garuma 
uzmērīšana 

 -Krautni 
transportlīdzeklī 
uzmēra kā 
attālumu starp 
statņiem saiņa 
augstuma vidū; 
attālums starp 
krautnes galiem 
vai 
nostiprinājumiem 
no vienas vai abām 
pusēm 

Kalibrēta vai 
pārbaudīta 
mērierīce ar 
precizitāti 
vismaz 1 cm, 
nodrošinot 
izsekojamību 
līdz SI 
sistēmai 

  No vienas vai 
abām pusēm 
(neregulāras 
formas 
gadījumā) 

ISO 17:025 
Punkts 
4.13.2.1 
(pierakstu 
vadība) * 

  

 



Manuāli tilpums, m3

MĒRĪT

RĒĶINĀT

VĒRTĒT

ir procedūra no 1998.

* 4.13.2.1.Laboratorijai noteiktu laiku jāsaglabā sākotnējo novērojumu protokoli, apstrādātie 
dati un pietiekoša informācija audita gaitas izsekošanai. Katram testēšanas vai kalibrēšanas 
protokolam jāietver pietiekoša informācija, lai sekmētu nenoteiktību ietekmējošo faktoru 
identifikāciju un dotu iespēju atkārtot testēšanu vai kalibrēšanu cik vien iespējams tuvu 
sākotnējiem apstākļiem. Tehniskie protokoli ir datu un informācijas apkopojums , kas ir iegūts 
testēšanas un/vai kalibrēšanas rezultātā un, kurš norāda vai noteiktā kvalitāte , vai tehniskie 
parametri ir sasniegti.

Attālināti (foto) tilpums, m3tiek veidota procedūra no 2019.?
Solis Objekts Darbības  Nosacījumi Mēriekārta IS programmatūra Algoritms Datu 

reģistrēšana 
Rezultāts 

3 Augstums 
(H) 

krautne / 
sainis / 
grēda / 
krava 

"Objekta" 
vidējā 
augstuma 
uzmērīšana 

Mēra 
krautnes 
platuma abos 
galos vai 
vidū, 
iedomāti 
izlīdzinot 
krautnes 
augšējo daļu; 
Mēra pilnu 
sekciju vidū, 
iedomāti 
izlīdzinot 
krautnes 
augšējo daļu, 
max sekcijas 
garums līdz 3 
m 

Kalibrēta vai 
pārbaudīta 
mērierīce ar 
precizitāti 
vismaz 1 cm, 
nodrošinot 
izsekojamību 
līdz SI sistēmai 

   
 

ISO 17:025 
Punkts 
4.13.2.1 
(pierakstu 
vadība) * 

  

 

h= ℎ1+ℎ2+⋯+ℎ𝑛

𝑛
 

(pēdējās sekcijas pievieno 
iepriekšējai sekcijai) 



Manuāli tilpums, m3
MĒRĪT

RĒĶINĀT

VĒRTĒT

ir procedūra no 1998.

* 4.13.2.1.Laboratorijai noteiktu laiku jāsaglabā sākotnējo novērojumu protokoli, apstrādātie 
dati un pietiekoša informācija audita gaitas izsekošanai. Katram testēšanas vai kalibrēšanas 
protokolam jāietver pietiekoša informācija, lai sekmētu nenoteiktību ietekmējošo faktoru 
identifikāciju un dotu iespēju atkārtot testēšanu vai kalibrēšanu cik vien iespējams tuvu 
sākotnējiem apstākļiem. Tehniskie protokoli ir datu un informācijas apkopojums , kas ir iegūts 
testēšanas un/vai kalibrēšanas rezultātā un, kurš norāda vai noteiktā kvalitāte , vai tehniskie 
parametri ir sasniegti.

Attālināti (foto) tilpums, m3tiek veidota procedūra no 2019.?

Solis Objekts Darbības  Nosacījumi Mēriekārta IS 
programmatūra 

Algoritms Datu 
reģistrēšana 

Rezultāts 

4 Kraujmēra 
tilpums ( 

Vkr) 

krautne 
/ sainis / 
grēda / 
krava 

Kraujmēra 
tilpuma 

aprēķināšana 

 Vkr 
noapaļo 3 
zīmes aiz 
komata   

    Vkr  = L x 
P x H , m3 

  Auditēti - 
validēti, 

pārbaudīti, 
izsekojami 

 



Manuāli tilpums, m3MĒRĪT

RĒĶINĀT

VĒRTĒT

ir procedūra no 1998.

Attālināti (foto) tilpums, m3tiek veidota procedūra no 2019.?

Solis Objekts Darbības  Nosacījumi Mēri
ekār

ta 

IS 
program
matūra 

Algoritms Datu 
reģistrēša

na 

Rezultāts 

5 Tilpīguma 
koeficient

s (K) 

krautne / 
sainis / 
grēda / 
krava 

Faktiskā 
tilpīguma 

koeficienta 
noteikšana  

2 zīmes aiz 
komata 

    1) Kraujmērs ar rokas 
instrumentiem cilvēks - 11 

punktu metodika; 2) 
KKraujmērs ar rokas 

instrumentiem cilvēks - 5 
punktu metodika; 3) IS 

instrumenti automatizēti - 
… punktu metodika 

(Nepieciešama metodika 
vai pamatprincipi pret ko 

salīdzināt!) 

    

 



Manuāli tilpums, m3MĒRĪT

RĒĶINĀT

VĒRTĒT

ir procedūra no 1998.

* 4.13.2.1.Laboratorijai noteiktu laiku jāsaglabā sākotnējo novērojumu protokoli, apstrādātie dati 
un pietiekoša informācija audita gaitas izsekošanai. Katram testēšanas vai kalibrēšanas protokolam 
jāietver pietiekoša informācija, lai sekmētu nenoteiktību ietekmējošo faktoru identifikāciju un 
dotu iespēju atkārtot testēšanu vai kalibrēšanu cik vien iespējams tuvu sākotnējiem apstākļiem. 
Tehniskie protokoli ir datu un informācijas apkopojums , kas ir iegūts testēšanas un/vai 
kalibrēšanas rezultātā un, kurš norāda vai noteiktā kvalitāte , vai tehniskie parametri ir sasniegti.

Attālināti (foto) tilpums, m3tiek veidota procedūra no 2019.?

Solis Objekts Darbības  Nosacījumi Mēriekārta IS 
programmatūra 

Algoritms Datu 
reģistrēšana 

Rezultāts 

6 Kokmateriālu 
tilpuma 

aprēķināšana 
(V) 

krautne / 
sainis / 
grēda / 
krava 

Kokmateriālu 
tilpuma 

aprēķināšana 

    V noapaļo 2 
zīmes aiz 
komata 

  Validēta V = Vkr x K   Auditēti - 
validēti, 

pārbaudīti, 
izsekojami 

 



Lēmumprojekts:

Darba grupas locekļi ierosina virzīt grupveida tilpuma noteikšanas 
pamatprincipus apstiprināšanai VKP kā priekšlikumu jaunā uzmērīšanas 
standarta izstrādei. 



Tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaude

 

 

Mērījums Ģenerālkopas izvēle 
Paraugkopas 

aprēķins 

Datu 
ievākšanas 

periods 

Kontroles 
paņēmiens 

Statistiskie 
rādītāji 

Precizitātes mērķi Precizitātes 
atskaites saņemšana 

 Kraujmērs ar 
rokas 
instrumentiem; 

 Kraujmērs ar 
attēlu apstrādi; 

 Kraujmērs ar 
skenēšanu 
automatizēti 

Darba vieta; 

 Apvienotas 
sortimentu grupas: 
 Papīrmalka + 

tehnoloģiskā 
malka 

 Malka + 
tehnoloģiskā 
malka. 

 

 
Apvienotas 
sortimentu grupas: 
 P+E zāģbaļķi; 
 LK taras kluči; 
 SK taras kluči; 
 Gulšņu kluči; 
 Finierkluči; 
 P,E mieti; 
 Malka + 

kamīnmalka. 

1. ??=
??????????2

??????ļū????2
 

 Standartkļūda no 
LVS; 

 Standartnovirze 
no iepriekšējā 
perioda. 

 
2. Frekvence 
3. Minimālais 

skaists 
 

Proporcionāls 
sadalījums pa 
pārstrādes vietām. 

6. mēneši Individuāli 
T + R 

 
LVS    SWE 

(Koef. 
R+ 

T-) 
Algoritms* 

 Sistemātis
kā novirze 
 

 

 

 Standartno
virze 
 

 

 Standartkļūda 
 

 7 % 
 
 
 
 
 
7,5 % 
 
 
 
 
Atkarīgs no apjoma  
(Tabula LVS) 

1x mēnesī (secīgi no 
iepriekšējā 6 mēnešu 
periodā) 

 

 



Zviedru algoritma izmantošana:



Lēmumprojekti:
1. VMF LATVIA turpināt vadīt grupveida uzmērīšanas precizitātes mērķus atbilstoši LVS 82:2003 
un kā etalonu izmantot “Tievgalis + Resgalis” uzmērīšanas paņēmienu, izmantojot zviedru 
algoritmu*, šādi pilnveidojot esošo praksi:

1.1. Ģenerālkopu, secīgi 6 mēnešu periodā, izvēloties divos veidos: 1) katrai darba vietai ar 
apvienotām sortimentu grupām (papīrmalka + tehnoloģiskā koksne; malka + tehnoloģiskā malka; 2) 
ar apvienotām sortimentu grupām (P+E zāģbaļķi; LK taras kluči; SK taras kluči; gulšņu kluči; finierkluči; 
P,E mieti; malka + kamīnmalka:

• paraugkopas aprēķinā izmantot iepriekšējā perioda standartnovirzi un standartkļūdu pēc LVS 82:2003, 
atbilstoši prognozētajam nākamā pusgada kokmateriālu apjomam (minimālais kontrolsaiņu skaits 30);

1.2. par tilpuma noteikšanas precizitātes  mērķi izvirzīt sistemātisko novirzi +/- 3% apjomā un 
standartnovirzi 7,5% apjomā;

2. VMF LATVIA sagatavot precizitātes atskaiti 1 reizi mēnesī secīgi par iepriekšējo 6 mēnešu
periodu, ietverot sekojošu informāciju:

 uzmērīto saiņu skaits;
 sistemātiskā novirze;
 standartnovirze;
 …..

*



Attālināti (foto) tilpums, m3

MĒRĪT

RĒĶINĀT

VĒRTĒT

tiek veidota procedūra no 2018.?

SOLIS apraksts tehniskā 
specifikācija 
vai darbību 
nosacījumi

instrumenti pielietojamās 
konstantes un 

algoritmi

1. ________________
________________
________________
________________

2. ________________
________________
________________

3.

4.



Automatizēti tilpums, m3

MĒRĪT

RĒĶINĀT

VĒRTĒT

???

SOLIS apraksts tehniskā 
specifikācija 
vai darbību 
nosacījumi

instrumenti pielietojamās 
konstantes un 

algoritmi

1. ________________
________________
________________
________________

2. ________________
________________
________________

3.

4.



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)



Uzdevumu nākošajai sanāksmei:

1. Kraujmērs ar skenēšanu, automatizēti - pamatprincipi
2. Priekšlikumu sagatavošana uzmērīšanas pakalpojuma autorizācijai no 
biznesa (Latvijas VKP? Zviedrijas SDC, VMK?)
3. Testēšanas pārskatā ietvertā informācija

Nākamās sanāksmes datums: 27.06.2018. 


