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Iepriekšējā redakcija Izmaiņas

VMF LATVIA trešās puses uzmērīšanas pakalpojuma sniedzējs

VKP, LKUUV, Biedrības
kokmateriālu pircēju un pārdevēju kopīgi izveidota 

organizācija

Zāģētava kokmateriālu pārstrādes vieta

Kopīgās izmaiņas visās procedūrās

Izņemta sadaļa  ˮTermiņi un atbildīgieˮ un 
nepieciešamo kontrolsortimentu datu lauku raksturojums



Procedūra Nr. VKP1/2018 

Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes kontrole 
(ar automatizētu uzmērīšanas ierīci un rokas mērinstrumentiem)



Sadaļa: 2. Kontrolsortimentu skaita aprēķins un numerācija

Papildinājumi un precizējumi

Ģenerālkopas noteikšana rokas mērinstrumentiem.

Aprēķināmais minimālais kontrolsortimentu skaits vienai ģenerālkopai ir 30.



Sadaļa: 3. Datu faila sagatavošana un nodošana

*vai par īsāku laika periodu, ja:
1) pēdējos 6 mēnešos AUI ir atgriezta lietošanā - ja ir veikta automātiskās
uzmērīšanas ierīces regulēšana, remonti vai citas darbības, kas ietekmē uzmērīšanas
datus un precizitātes vadību, un veikta ārpus kārtas kalibrēšana;
2) atrodas lietošanā īsāku laika periodu par 6 mēnešiem.

Vienu reizi 6 mēnešos Vienu reizi mēnesī par iepriekšējiem 6 mēnešiem*



Procedūra Nr. VKP3/2018 
Faktisko raukumu piemērošana, uzmērot apaļos 

kokmateriālus individuāli ar uzmērīšanas paņēmienu tievgaļa 
caurmēra mērījums, izmantojot raukumu



Sadaļa: 2. Faktiskā raukuma aprēķina metodika

Caurmēru 

grupa/Skaits

Suga
Faktiskais raukums

(gads, uz kuru attiecas)
Gads 

N-4

Gads 

N-3

Gads 

N-2

Gads 

N-1

Gads N

No 9,0 līdz 27,9 cm s1 s2 s3 s4 s5
Virs 28 cm s1 s2 s3 s4 s5
Skaits (no 9,0 līdz

27,9 cm)
n1 n2 n3 n4 n5

Skaits (virs 28 cm) n1 n2 n3 n4 n5

Izmaiņas un precizējumi



Procedūra Nr. VKP4/2019
Grupveida tilpuma un kvalitātes noteikšanas precizitātes 

kontrole



Sadaļa: 2. Kontrolsaiņu skaita aprēķins un numerācija

Papildināta ar precizējošu teikumu: Trešās puses uzmērīšanas pakalpojuma
sniedzēja no kokmateriālu pārstrādes vietām saņem informāciju par prognozēto
nākamā gada uzmērāmo apjomu.

mobilā tehnoloģija foto apstrādes tehnoloģija

Izmaiņas un precizējumi



Sadaļa: 3. Datu faila sagatavošana un nodošana

*vai par īsāku laika periodu, ja:
1) pēdējos 12 mēnešos AUI ir atgriezta lietošanā - ja ir veikta automātiskās
uzmērīšanas ierīces regulēšana, remonti vai citas darbības, kas ietekmē uzmērīšanas
datus un precizitātes vadību, un veikta ārpus kārtas kalibrēšana;
2) atrodas lietošanā īsāku laika periodu par 12 mēnešiem.

Vienu reizi 12 mēnešos Vienu reizi mēnesī par iepriekšējiem 12 mēnešiem*

Sadaļa: 4. Precizitātes atskaite

1x gadā par iepriekšējiem 12 mēnešiem 1x mēnesī par iepriekšējiem 12 mēnešiem*



Procedūra Nr. VKP5/2020 
Apaļo kokmateriālu kvalitātes noteikšanas precizitātes 

kontrole (individuālā uzmērīšana ar automātisko 
uzmērīšanas ierīci un rokas mērinstrumentiem)



Ģenerālkopa (rokas mērinstrumentiem) ir prognozējamo apaļo kokmateriālu

sortimenta veidu skaits, kas ir reizināms ar plānoto kokmateriālu uzmērītāju skaitu.

Izmaiņas un precizējumi

Sadaļa: 2. Kontrolsortimentu skaita aprēķins un numerācija



Lēmumprojekti:

6.1. Apstiprināt izmaiņas VKP procedūrās:
Nr. VKP1/2018 “Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes kontrole (ar
automatizētu uzmērīšanas ierīci)”,
Nr. VKP4/2019 “Grupveida tilpuma un kvalitātes noteikšanas precizitātes kontrole”,
Nr. VKP5/2020 “Apaļo kokmateriālu kvalitātes noteikšanas precizitātes kontrole
(individuālā uzmērīšana ar automātisko uzmērīšanas ierīci)”;

6.2. Neatkarīgi no izmantotā uzmērīšanas paņēmiena ar 2022. gada 1. janvāri
noteikt Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju
biedrības kopīgu precizitātes mērķi smalcinātai koksnei: ±5% kopējā tilpuma
novirzei un 7,5% standartnovirzei, kas novērtēta atbilstoši procedūrai “Grupveida
tilpuma un kvalitātes noteikšanas precizitātes kontrole”.


