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24.05.2021. Kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma standarta izstrādes 

darba grupa 

Sanāksme Nr. 5 

 

Ainars Apfelbaums, SIA “Kurekss” 

Artis Podnieks, AS “Latvijas Finieris” 

Ingus Donis, SIA “Vika Wood” 

Jānis Kalniņš, AS “Inčukalns Timber” 

Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži” 

Mārcis Saklaurs, MPKS “Mežsaimnieks” 

Mārtiņš Ailts, “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” 

Mārtiņš Zvejnieks, SIA “LATGRAN” 

Modris Puslis, AS “Stora Enso Latvija” 

Raivo Ošis, SIA “Metsa Forest Latvia” 

Uģis Dombrovskis, SIA “Baltic Block” 

Ziedonis Miklašēvičs, AS “Latvijas valsts meži”, RTA 

 

SIA “VMF LATVIA”: 

Jānis Buļs, Aldis Ladusāns, Gatis Juhņēvičs 

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”: 

Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigsvalde 

 

Darba kārtība: 

J. Magaznieks iepazīstina darba grupu ar procedūru Nr. VKP5/2020 “Apaļo kokmateriālu 
kvalitātes noteikšanas precizitātes kontrole (individuālā uzmērīšana ar automātisko 
uzmērīšanas ierīci)”. 

J. Kalniņš jautā, kādā veidā VMF LATVIA nodrošina šīs procedūras vadību. 

G. Juhņēvičs atbild, ka kvalitātes vadības procesos šobrīd VMF LATVIA izmanto vērtības 
novirzes un sugas sakritības rādītājus. 

J. Magaznieks informē, ka šobrīd uz iegūtajiem precizitātes rezultātiem jāskatās ļoti 
atbildīgi, jo kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses standartā plānots iekļaut 
precizitātes mērķus katram no minētajiem kvalitātes precizitātes rādītajiem. 

J. Magaznieks iepazīstina ar VMF LATVIA kvalitātes precizitātes vadības iegūtajiem 
rezultātiem. 

J. Magaznieks ierosina trešās puses standartā iekļaut vērtības sistemātiskās novirzes 
mērķi ±5% un VKP noteikt mērķi attiecīgi ±3%. 

J. Buļs informē, ka VMF LATVIA vērtības precizitātes vadība pēc procedūras  
Nr. VKP5/2020 ir uzsākta kopš šī gada februāra. 
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I. Donis jautā, vai kvalitātes noteikšanas precizitātes vadības procedūrā iekļautie 
mērķiem ir matemātisks pamatojums. 

J. Magaznieks informē, ka jautājums ir par to, vai apskatot šī brīža kvalitātes noteikšanas 
precizitātes vadības rezultātus, darba grupas dalībniekus apmierina pašreizējā kvalitāte. 

Darba grupa diskutē par precizitātes mērķiem. 

J. Meirāns ierosina par kvalitātes precizitātes mērķiem vienoties trešās puses 
pakalpojuma standarta izstrādes beigu posmā. 

J. Buļs uzsver, ka trešās puses pakalpojuma standarts tiek gatavots, lai pēc tā varētu 
vērtēt jebkuru kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma sniedzēju. 

I. Donis komentē, ka šķiras sakritības jautājums ir diezgan sarežģīts, tādēļ vispirms būtu 
nepieciešams kvalitātes standarts, tad secīgi varētu pieņemt lēmumus par trešās puses 
pakalpojuma standartu. 

J. Magaznieks ierosina neiekļaut vērtības standartnovirzes mērķus standartā, bet uzturēt 
VKP lēmumos, iespējams sadalījumā pa šķirām - pie 3 un vairāk šķirām 15%, 1 šķiras 
25%. 

J. Magaznieks ierosina noteikt sekojošus precizitātes mērķus kokmateriālu uzmērīšanas 
trešās puses pakalpojuma standartā/VKP attiecīgi: sugas sakritībai 95%/99%; šķiras 
sakritībai 80%/90% un 85%/95% mizas pogas sakritībai 75%/85%; caurmēra, garuma 
redukcijas sakritībai 95%/99%. 

J. Magaznieks informē, ka procedūru Nr. VKP5/2020 pašreizējā redakcijā un tilpuma 
korekcijas koeficienta pielietošanas metodiku plānots iekļaut trešās puses pakalpojuma 
standartā. 

J. Magaznieks lūdz darba grupu atbalstīt priekšlikumu, ka kopējā tilpuma 
standartnovirzes mērķis nebūtu iekļaujams trešās puses pakalpojuma standartā. 

Darba grupa atbalsta J. Magaznieka priekšlikumu. 

J. Magaznieks informē, ka procedūru Nr. VKP4/2019 plānots iekļaut trešās puses 
pakalpojuma standartā  

J. Magaznieks uzsver, ka aktuāls ir jautājums par rokas mērinstrumentiem, par ko līdz 
šim nav bijusi diskusija un lūdz darba grupas dalībniekus līdz nākamajai sanāksmei 
pārdomāt šo jautājumu.  

J. Magaznieks informē, ka rokas mērinstrumentu precizitāte tiek pārbaudīta, izmantojot 
to pašu paņēmienu, ar kādu tiek veikta uzmērīšana. Drīzuma tiks uzsākta 
kontrolmērījumu veikšana, izmantojot viena metra soli. 

J. Meirāns komentē, ka uz rokas mērinstrumentiem attiecināmajiem principiem un 
parametriem būtu jābūt identiskiem ar AUI, aktuāls ir jautājums par paraugkopas apjoma 
noteikšanu.  

J. Magaznieks apņemas sagatavot priekšlikumu procedūras Nr. VKP1/2018 
papildinājumiem ar sadaļu par rokas mērinstrumentiem un nosūtīt to darba grupas 
dalībniekiem.  

Nākamā sanāksme plānota 8. jūnijā plkst. 14.-16.00. 


