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Procesa mērķis

Noteikt republikā vienotu tilpuma atskaites vērtību 1 m3, nosakot 
vienādus kvalitātes vērtēšanas principus visās darbavietās un veicot 
nepārtrauktu pārbaudi un uzraudzību, lai tilpuma noteikšana un 
kvalitātes vērtēšana iekļautos kopīgi akceptētās precizitātes robežās.



Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas process - uzmērīšana, 
novērtēšana un aprēķināšana kā rezultātu iegūstot tilpumu m3.

• Uzmērīšana – tilpuma aprēķināšanai nepieciešamo dimensijas lielumu 
uzmērīšana ar mērierīci vienam apaļam kokmateriālam vai apaļo 
kokmateriālu kopai.

• Dimensijas – lielumi, kas noteikti atbilstoši spēkā esošai metodikai:
• apaļā kokmateriāla caurmērs un garums; 
• kokmateriālu kopas garums, augstums un platums;
• kokmateriāla vai kopas masa.



• Datu plūsma – tilpuma aprēķināšanai nepieciešamo datu droša 
nodošana no uzmērīšanas un novērtēšanas ierīcēm līdz tilpuma 
aprēķināšanai.

• Aprēķināšana – kokmateriālu tilpuma aprēķināšana atbilstoši spēkā 
esošai metodikai, izmantojot uzmērīto un novērtēto lielumu datus.
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• Precizitāte – noviržu kopums (standartnovirze, sistemātiskā novirze,
standartkļūda, sakritība), kas attiecināms uz apaļo kokmateriālu tilpuma
noteikšanas procesu.

• Sakritība – atsevišķi definēt

• Precizitātes pārbaude – pēc vienotas metodikas veikts apaļo kokmateriālu
tilpuma noteikšanas process.

• Pieļaujamā precizitāte – precizitāte, kurā jāiekļaujas apaļo kokmateriālu
tilpuma noteikšanā un pārbaudes procesā iegūto rezultātu novirzei.



Jautājumi?

Lēmums: Akceptēt ar sanāksmē izskanējušajiem papildinājumiem darba 
grupas izstrādātās definīcijas



Kokmateriālu tilpuma un kvalitātes 
noteikšanas precizitātes mērķi
(Individuālā uzmērīšanas automatizētā 

režīmā)

Tehnoloģiskais tilpums Darījuma tilpums



Tilpums Novirze Esošie normatīvi Pārbaudes mehānisms Laika 
dimensija

Paraugkopas 
izvēle

Tehnoloģiskais 
tilpums

Vidējā novirze 3%

Kontrolsortimentu
uzmērīšana ar to pašu 

paņēmienu

1x mēnesī sūta 
atskaiti par 
minimālo 

sortimentu 
skaitu - 225

Pārstrādes vietaStandartnovirze -

Standartkļūda LVS 82:2003

Esošā prakse



Darba grupas ierosinājums

Tilpums

Tehnoloģiskais 
tilpums

Novirzes lielums Pārbaudes 
mehānisms

Laika 
dimensija Paraugkopas izvēle

3% *

Kontrolsortimentu 
uzmērīšana ar 1 m 

soli*

Minimāli 1x 
ceturksnī tiek 

sagatavota 
precizitātes 

atskaite

(1 reizi pusgadā) 
Pārstrādes vieta, tilpuma 
noteikšanas paņēmiens, 

suga, mērnieks (sortimentu 
skaits aprēķināts 

izmantojot iepriekšējā 
perioda standartnovirzes 

un LVS 82:2003 
standartkļūdu)

p13 precizitātes projekta 
rezultāti (atkarībā no 
sugas un uzmērīšanas 

paņēmiena) *

LVS 82:2003*

* Metodikas plānots pabeigt izstrādāt 2018. gada laikā un apstiprināt VKP

Novirze

Vidējā novirze

Standartnovirze

Standartkļūda



Esošā prakse

Sakritība Esošie normatīvi Pārbaudes 
mehānisms

Laika 
dimensija Paraugkopas izvēle

Suga -

Atskaitē norāda 
sakritību 

individuāliem 
kontrolsortimentiem

1x mēnesī  Pārstrādes vieta

Šķira -
Mizas tips -

Garuma redukcija, 
dm -

Caurmēra 
redukcija, cm -

Novirze

Garums, cm Mērinstrumenta 
precizitāte vismaz 1cm

Caurmērs, mm Mērinstrumenta 
precizitāte vismaz 1cm

Tilpums

Tehnoloģiskais 
tilpums



Darba grupas ierosinājums

** Pašreiz mērķi netiek izvirzīti. Atskaitē norāda faktisko sakritību (% no gadījumiem)

Tilpums Pazīme DG ierosinājums Pārbaudes 
mehānisms Laika dimensija Paraugkopas 

izvēle

Darījuma tilpums

Suga 95%

Tiek izmantoti 
kontrolsortimenti -

kontrolmērnieks
pārbauda pārējo 

parametru 
sakritību

1x mēnesī 
(pusgadā)

(1 reizi pusgadā) 
Pārstrādes vieta 

(225 sortimenti uz 
1 mērnieku, vienā 
parstrādes vieta)

Šķira 95%
Mizas tips -

Garuma redukcija, 
dm **

Caurmēra 
redukcija, cm **

Novirze Novirze 

Garums, cm
Uzmērīšanas 

vidējā novirze +-
2cm

Caurmērs, mm
Uzmērīšanas 

vidējā novirze +-
2mm



Jautājumi?

Lēmums: Akceptēt darba grupas ierosinājumu tilpuma noteikšanas precizitātes 
pārbaudei, uzmērot apaļos kokmateriālus individuāli ar automātiskajām 
uzmērīšanas līnijām



Tilpuma noteikšanas precizitātes 
projekta statusa atskaite



Projekta mērķis:
Pārliecināties kokmateriāla tilpuma noteikšanas pakalpojuma kvalitātes
atbilstību kopīgi izvirzīto precizitātes mērķu līmenim. 

Projekta uzdevumi:
1. Veikt apaļo kokmateriālu tilpuma mērījumus izmantojot uzmērīšanas paņēmienu –

tilpuma noteikšanas ar 1 metra soli izmantojot rokas instrumentus sekojošam 
skaitam un veikt tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaudi:

• Ģenerālkopas lielums – 1 mēneša apjoms
• Standartnovirze no p13 projekta
• Standartkļūda no LVS 82:2003

Objekts:
• Zāģētava
• Suga
• Paņēmiens
• Mērnieks

Laiks 3 mēneši, skaits 
~11000 sortimenti



Statuss – uz 9.10.2017 ir uzmērīti ~63%

Prognoze:

1. š.g. 1. decembrī tiks uzmērīti visi apaļie kokmateriāli
2. Apkopoti rezultāti un izstrādāti priekšlikumi - 2018.gada 

9.janvāris



Jautājumi?

Lēmums: Pieņemt zināšanai.



Tālākā tilpuma noteikšanas nosacījumu 
izstrāde kokmateriālu pircēju un 

pārdevēju ietvarā



Uzdevumi:

1. Grupveida tilpuma noteikšanas principu izstrāde (manuāli, 
automātiski) Priekšlikumu izstrāde precizitātes mērķiem un 
pārbaudei. Priekšlikumu sagatavošana pakalpojumu autorizācijai.

2. Kokmateriālu tilpuma noteikšanas nosacījumu “sadalīšana” starp 
LVS un VKP.

3. Priekšlikumu izstrāde LVS 82:2003 izmaiņām



Apaļo kokmateriālu tilpuma definīcijas

Uzmērīšanas pamatprincipi

Individuālā uzmērīšana

Uzmērīšanas iekārtu standarti

Nosacīju
mu 
sadalīšana 
LVS un 
VKP 
ietvarā

Tilpuma noteikšanas precizitātes mērķi un pārbaudes mehānisms

Automātiskā 
režīmā

Rokas 
instrumenti

Grupveida uzmērīšana

Kraujmērs
(rokas 

instrumenti)

Kraujmērs
(automātiskā 

režīmā)

MasaKraujmērs
(Attēlu 

apstrādes 
tehnoloģijas)

….



Esošā situācija grupveida uzmērīšanā
Tilpuma 

noteikšanas veids Tilpums Novirze Esošie normatīvi Pārbaudes 
mehānisms Laika dimensija Paraugkopas izvēle

1. Tilpuma 
noteikšana pēc 

kraujmēra 
izmantojot rokas 
instrumentus;  2. 

Tilpuma noteikšana 
pēc kraujmēra 

izmantojot 
automātiskās 
uzmērīšanas 

ierīces; 3. Tilpuma 
noteikšanas pēc 

kraujmēra 
izmantojot attēlu 

apstrādes 
tehnoloģijas; 4. 

Tilpuma 
noteikšanas pēc 

masas.

Kopējais, 
tehnoloģiskais, 

darījuma, atbilstoš 
(kvalitatīvais), 
neatbilstošs, 

redukcijas, virsmēra

Vidējā novirze 10%

Kontrolsortimentu 
uzmērīšana pēc abu 

galu caurmēra

Precizitātes atskaite 
tiek sūtīta pēc 
pieprasījuma

Sortimenta veids

Standartnovirze -
Standartkļūda LVS 82:2003

Brāķa apjoms -

Dimensijas Mērinstrumenta 
precizitāte - 1 cm



-Akreditācija
-LVS 82:2003
-Atbildību sadalīšana starp LVS un VKP



Atbalsts biznesam Samazina biznesa efektivitāti
Akreditācija* apliecina, ka akreditētajām iestādēm, kas piedāvā 
testēšanu, pārbaudes, kalibrēšanas pakalpojumus, ir tehniskas 

kompetences, un tās objektīvi nodrošina preču un pakalpojumu 
atbilstību noteiktiem nacionālajiem un starptautiskajiem 

standartiem.

Pārlieku birokrātisks darba process, visas biznesa veiktās darbības 
jāpierāda rakstiskā formā.

Piemēram: par katru rezultāta novirzi katram  kontrolsainim virs 
10% jāizveido un jāīsteno neatbilstības izmeklēšanas 

dokumentēta procedūra

Palielina uzticību pakalpojumu kvalitātei un drošībai Nepieļauj veikt uzmērīšanu citiem cilvēkiem, pielietojot VMF 
LATVIA mērinstrumentus

Paver plašākas sadarbības iespējas
Precīzi mērījumi, testēšana un kalibrēšana, kas veikta saskaņā ar 
pasaules labāko praksi, palīdz samazināt iespējas kļūdīties, kā arī 

procesus

Augstākas izmaksas, salīdzinot ar citām kvalitātes vadības 
sistēmām, piemēram ISO 9000 standartu kopa.

Dod iespēju izvēlēties tādus pakalpojumus, kas atbilst visā pasaulē 
atzītām kvalitātes un drošības prasībām

1. Vai kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma sniegšanai ir nepieciešama 
akreditācija LVS EN ISO/IEC 17025:2005, vai iespējama arī cita – efektīvāka 
un kokmateriālu  - kvalitātes sistēmas vadības kontrole. 

* Akreditācija regulatoru atbalsta instruments / EUROPEAN ACCREDITATION (2016)



2. 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)



3. Vai ir lietderīgi aicināt tirgus dalībniekus Latvijā likvidēt kvalitātes 
papīrmalkas sortimentu prasību atšķirības ar SDC.

LV SDC
Meža trupe

Ja meža trupes aizņemtais laukums no gala plaknes
pārsniedz 67% vai 0.8 no gala plaknes caurmēra –
sortiments ir brāķis

Ja meža trupes aizņemtais laukums:
 Egles sortiments: līdz 10% no gala plaknes vai 0.3 no

gala plaknes caurmēra – veic trupes redukciju
 Citi sortimenti: līdz 67% no gala plaknes vai 0.8 no

gala plaknes caurmēra – veic trupes redukciju

Glabāšanas trupe
Līdz 10% Egles sortiments: 0%

Citi sortimenti: līdz 10%
Līkumainība

Iedomātā cilindra diametrs līdz 80 cm Kokmateriāla līkumainības diametrs nedrīkst pārsniegt
kokmateriāla lielāko ø, kam pieskatīti 30 cm, bet ne
lielāks kā maksimāli pieļaujamo ø, kam pieskaitīti 10
cm.



4. Vai, attīstot valsts standartu LVS 82:2003, ir lietderīgi atrisināt attīstību kavējošus, 
praksē neizmantotus (vai neizmantojamus) nosacījumus, kā dēļ arī pati akreditācija
konkrētajā standarta jomā var tikt apdraudēta

4.1. Nosaka, ka visiem mērinstrumentiem ir jābūt kalibrētiem (pietiktu, 
ka ir regulāri pārbaudīti un pārbaude nodrošina izsekojamību līdz 
starptautiskai SI mērvienībai).

4.2. Mērīšanas līdzekļu definīcijā garumam noteikts, ka jānodrošina 
mērījuma precizitāte vismaz 1 cm (automatizētās uzmērīšanas ierīces 
ražotāji nosaka, ka nodrošina +/- 2 cm). Jāizdala precizitātes prasības 
veicot uzmērīšanu ar rokas mērinstrumentiem un uz automātiskām 
uzmērīšanas ierīcēm.



4.3. Standartā skaidrāk jānosaka, ka veicot uzmērīšanu uz automātiskām 
uzmērīšanas ierīcēm, caurmēra pieļaujamā novirze ir +/- 1mm, uz doto brīdi, 
to nosaka standarta LVS 82:2003 5.2.4 punkta pēdējā rindkopa.

4.4. Automātiskās ierīces, kuras tilpumu aprēķina pēc metodes Tilpuma 
noteikšana, mērot ar nelieliem intervāliem, izmanto standartā noteikto 
tievgaļa un resgaļa formulu, kurā abus iepriekš minētos caurmērus vēlreiz 
saskaita, no zinātniskā viedokļa formula ir precīzāka, bet standarts LVS 82:2003 
nosaka, ka jāizmanto vienkāršāka standartā noteiktā formula.



Jautājumi?

Lēmums: Apstiprināt uzdevumus un līdz 24. oktobrim izveidot darba 
grupu, iesūtot Jānim Magazniekam darba grupas dalībnieku 
priekšlikumus. 



VKP darba plāna izpilde un 
aktualizēšana 



3 gadu plāns









Jautājumi?

Lēmums: Pieņemt zināšanai



VKP priekšsēdētāja maiņa atbilstoši statūtiem 

Nākošā biedrību un VKP sanāksmju plānošana
-VKP sanāksmes laiks –

-Latvijas Kokmateriālu pircēju un Latvijas 
kokmateriālu pārdevēju biedrību sanāksmes laiks -

Lēmums: Atbilstoši VKP statūtiem, uz gadu līdz 2018.gada oktobrim par VKP 
priekšsēdētāju ievēlēt Latvijas kokmateriālu pārdevēju biedrība valdes locekli 
L. Līpiņu


