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 PROCEDŪRA Nr.VKP2/2018 

Procesa atbildību sadalījums kokmateriālu uzmērīšanai ar automātiskajām uzmērīšanas iekārtām (AUI) 

Procedūras mērķis: Ar iesaistīto pušu atbildību sadalījuma apraksta palīdzību atbalstīt vienotas kokmateriālu uzskaites datu 
kvalitāti, lai palielinātu kokmateriālu plūsmas efektivitāti un veicinātu saprotamu un caurskatāmu konkurenci.  

Procesa īpašnieks: Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība un Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība kopā (SIA “Latvijas 
Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” izpilddirektors). 

Nr. SOLIS ATBILDĪBA 
1. Kokmateriālu tilpuma uzmērīšanasA  Latvijas valsts standarta aktualizēšana BiedrībasB 
2. Kokmateriālu uzmērīšanas nosacījumi un kvalitātes prasības Latvijas valsts standarta ietvarā, tai skaitā 

tilpuma noteikšanas aprēķiniem nepieciešamās konstantes un algoritmi 
Biedrības 

3. Kokmateriālu uzmērīšanas precizitātes mērķi, kontroles procedūraC un mērķu izpildes uzraudzība Biedrības 
4. Kokmateriālu AUI (šķirošanas līniju, metāla detektoru, citas), tai skaitā iekārtu informācijas sistēmu un 

to iestatījumu standartizācija un atbilstības apliecinājums 
Biedrības 

5. Visu, ar kokmateriālu uzmērīšanu, precizitāti un testēšanas pārskatiem saistīto, datu drošības līmeņa 
definēšana 

Biedrības 

6. Kokmateriālu pircēja informēšana par nākamā gada kontrolsortimentu frekvenciD VMF LATVIA 
7. Kokmateriālu uzmērīšanas precizitātes kontroles procedūras rezultātu analīze un - nepieciešamības 

gadījumā – priekšlikumi un/vai korektīvas darbības 
VMF LATVIA 

8. Testēšanas pārskata kvalitāte un pieejamība atbilstoši MK noteikumu Nr. 744 noteiktajām prasībām par 
akreditāciju atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 

VMF LATVIA 

9. Kokmateriālu uzmērītāju (VMF LATVIA ekspertu) kvalifikācijas, darbības un uzraudzības 
nodrošināšana, lai tiktu izveidoti dati par visiem uzmērīšanai nodotajiem kokmateriāliem 

VMF LATVIA 

10. Kokmateriālu uzmērīšanas iekārtu periodiska pārbaude  VMF LATVIA 
11. Kokmateriālu uzmērītāju darba apstākļu definēšana VMF LATVIA 
12. Kontrolsortimentu novietošanas un glabāšanas nosacījumu definēšana VMF LATVIA 
13. Kokmateriālu uzmērīšanas datuE iegūšanas, validēšanas un pārsūtīšanas programmatūras izstrāde un 

uzturēšana. Atbilstošas procedūras izstrāde, uzturēšana un izpildes uzraudzība. 
KpDCF 

14. Investīcijas datu ieguves un parsūtīšanas infrastruktūrā, tai skaitā drošas darbības nodrošināšanā; 
minētās infrastruktūras uzturēšana 

KpDC 

15. MatricasG web platformas izveidošana un uzturēšana, nodrošinot lietotāja ērtības KpDC 
16. Kokmateriālu uzmērīšanas iekārtu informācijas sistēmas iestatījumu atskaites definēšana un kontrole KpDC 
17. Kokmateriālu un kokmateriālu plūsmas nodrošināšanā iesaistīto partneru un objektu pamatdatu 

klasifikatoru un kodu uzturēšana   
KpDC 

18. Testēšanas pārskataH sagatavošanas un pieejamības nozares kokmateriālu plūsmas datu bāzē 
pakalpojums atbilstoši klientu pieejas tiesību nosacījumiem, servisa politikai un līgumam ar VMF LATVIA 
un citiem klientiem 

KpDC 

19. Visu, ar kokmateriālu uzmērīšanu, precizitāti un testēšanas pārskatiem saistīto, datu drošības 
nodrošināšana  

KpDC 

20. Kokmateriālu uzmērīšanas iekārtas, tai skaitā tās informācijas sistēmas darbības nodrošināšana, t.i. 
datu izveide visiem uzmērīšanai nodotajiem kokmateriāliem - no iekārtu un uzmērītāju rīcībām 

Kokmateriālu pircēji 

21. Kokmateriālu uzmērīšanas iekārtu (tās informācijas sistēmas) iestatījumu uzstādīšana atbilstoši 
Biedrību nosacījumiem; monitoringa un atskaites nodrošināšana 

Kokmateriālu pircēji 

22. Nākamajā gadā plānotā uzmērāmā kokmateriālu apjoma prognozes nosūtīšana VMF LATVIA 
kontrolsortimentu frekvences aporēķinam 

Kokmateriālu pircēji 

23. VMF LATVIA aprēķinātās un iesūtītās frekvences īstenošana; kontrolsortimentu uzglabāšana un 
novietošana VMF LATVIA noteiktā kārtībā 

Kokmateriālu pircēji 

24. Investīcijas kokmateriālu AUI:  uzmērīšanas iekārtas, tai skaitā tās informācijas sistēmas uzstādīšana 
un uzturēšana. VMF LATVIA kokmateriālu uzmērītāju darba apstākļu nodrošināšana 

Kokmateriālu pircēji 

25. Kokmateriālu uzmērīšanas darba uzdevuma (matricas) savlaicīga un kvalitatīva sagatavošana  Kokmateriālu pircējs un 
pārdevējs  

26. Priekšlikumi procesa un atbildību pilnveidošanai Visi 
 

A Uzmērīšana - šeit plašākajā nozīmē – visi procesi, kas nepieciešami kokmateriālu tilpuma noteikšanai un kvalitātes novērtēšanai.  
B Biedrības – Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība un Latvijas Kokmateriālu pārdēvēju biedrība kopā; minēto biedrību Vienotā konsultatīvā padome. 
C Kontroles procedūra – procedūrā Nr. VKP1/2018 “Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes kontrole (ar automatizētu uzmērīšanas ierīci)” 
aprakstītās darbības ir arī šīs procedūras atbildību ietvarā. 
D Frekvence – kontrolsortimentu izmetes intervāls. 
E Dati – šeit plašākā nozīmē – iegūti gan no kokmateriālu uzmērīšanas iekārtām, gan uzmērītāju rīcības rezultātā. 
F Līdz SIA “Kokmateriālu plūsmas datu centrs”(KpDC ) izveidei, saskaņā ar savstarpējo funkciju pārneses plānojumu – VMF LATVIA. 
G Matrica - kokmateriālu uzmērīšanas darba uzdevums atbilstoši tirgojamo kokmateriālu specifikācijai. 
H Testēšanas pārskats – papiNet datu standartā. 
     

                                                             


