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13.05.2021. Kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma standarta izstrādes 

darba grupa 

Sanāksme Nr. 4 

 

Ainars Apfelbaums, SIA “Kurekss” 

Artis Podnieks, AS “Latvijas Finieris” 

Ivars Kalmuks, SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” 

Jānis Kalniņš, AS “Inčukalns Timber” 

Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži” 

Mārtiņš Zvejnieks, SIA “LATGRAN” 

Modris Puslis, AS “Stora Enso Latvija” 

Žanis Bacāns, SIA “Sodra Latvia” 

 

SIA “VMF LATVIA”: 

Jānis Buļs, Mārtiņš Gaigals, Aldis Ladusāns, Gatis Juhņēvičs 

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”: 

Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigsvalde 

 

Darba kārtība: 

J. Magaznieks informē, ka šīs sanāksmes ietvaros darbs tiks organizēts divās lielās 
sadaļās: sanāksmes pirmajā daļā plānota diskusija par kokmateriālu uzmērīšanas trešās 
puses pakalpojuma standarta projektu un otrā sanāksmes daļā plānots apskatīt 
jautājums par VKP procedūrām VMF LATVIA kokmateriālu uzmērīšanas un kvalitātes 
precizitātes vadībai. 

J. Magaznieks iepazīstina darba grupu ar šobrīd sagatavoto standarta sadaļu 
“Uzmērīšanas pakalpojuma darba uzdevuma došanas, izpildes kontroles un atskaites 
principi”. 

Darba grupa diskutē par standarta sadaļas saturu. 

A. Podnieks lūdz precizēt, kā sadaļas kontekstā saprotams termins “digitāls”. 

I. Kalmuks informē, ka šajā kontekstā tas attiecināms uz matricas ievadīšanu un 
apstiprināšanu. 

M. Gaigals informē, ka šis standarts domāts tiem, kas izvēlēsies pielietot trešās puses 
uzmērīšanas pakalpojumu. 

M. Gaigals uzsver, ka Koksnes plūsmas datu centrs ir izveidots, ar mērķi optimizēt 
biznesa procesus. 

J. Meirāns atbalsta digitālas datu apmaiņas aprakstīšanu standartā. 

J. Kalniņš informē, ka ir liela piegādātāju daļa, kas digitālo platformu neizmanto, līdz ar 
to būs vienpusēja matrica bez vienošanās no pārdevēja puses. 

I. Kalmuks informē, ka, ja nav noslēgta vienošanās, tad izmantojama publiska matrica. 
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J. Magaznieks uzsver, ka nepieciešama digitāli publiski pieejama matrica. 

Diskusiju rezultātā darba grupa vienojas par atsevišķām redakcionālām izmaiņām 
“Uzmērīšanas pakalpojuma darba uzdevuma došanas, izpildes kontroles un atskaites 
principu” sadaļā. 

M. Gaigals ierosina standarta dokumentu pēc tā sastādīšanas nodot juridiskai 
ekspertīzei. 

J. Magaznieks informē par principiem, kas aprakstīti Nr. VKP1/2018 “Apaļo kokmateriālu 
tilpuma noteikšanas precizitātes kontrole (ar automatizētu uzmērīšanas ierīci)” un 
jautājumiem, par kuriem būtu nepieciešama diskusija. 

J. Meirāns komentē, ka tilpuma standartnovirze ir nozīmīgs rādītājs, kas raksturo ierīču 
spēju veikt korektu kokmateriālu uzmērījumu, uzskata, ka standartnovirzes mērķis būtu 
iekļaujams standartā, vēršot uzmanību uz iespējamiem standartnovirzes veidošanās 
iemesliem. 

J. Magaznieks informē, ka šis jautājums aktualizējams pie VMF LATVIA un uzsver, ka 
standartā svarīgi definēt mērķus, kuri ir reālistiski sasniedzami. 

J. Buļs komentē, ka situācija, kur tilpuma standartnovirze ir ārpus precizitātes mērķiem 
ir tikai atsevišķās pārstrādes vietās, un esošās novirzes ir tuvu precizitātes mērķu 
robežai, rosina būt ļoti uzmanīgiem, pieņemot lēmumus par precizitātes mērķiem un to 
iekļaušanu standartā. 

M. Gaigals informē, ka VMF LATVIA ir stingri noteikti mērķi un uzdevumi, uzsver, ka 
svarīgi izvērtēt biznesa procesu un saimnieciskās darbības ieguvumus no 
kontrolsortimentu skaita palielināšanas attiecībā pret izmaksām. 

J. Magaznieks ierosina, ka nepieciešama atsevišķa sanāksme, lai aktualizētu jautājumus 
par konkrētām precizitātes vērtībām un apņemas kopā ar VMF LATVIA uz nākamo 
sanāksmi sagatavot detalizētu ziņojumu par pārstrādes vietu tilpuma standartnovirzēm 
un vērtības noteikšanas precizitātēm.  

J. Magaznieks informē, ka par rokas mērinstrumentiem būs nepieciešama atsevišķa 
sanāksme. 

Nākamā darba grupas sanāksme plānota 24. maijā plkst. 14.00-16.00. 

 

 


