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14.04.2021. Kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma standarta izstrādes 

darba grupa 

Sanāksme Nr. 3 

 

Sanāksmes dalībnieki: 

Artis Podnieks, AS “Latvijas Finieris” 

Ingus Donis, SIA “Vika Wood” 

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” 

Raivo Ošis, SIA “Metsa Forest Latvia” 

Žanis Bacāns, SIA “Sodra Latvia” 

Ziedonis Miklašēvičs, AS “Latvijas valsts meži”, RTA 

 

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 par plānotā kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma 
standarta satura punktiem pēc iepriekšējās sanāksmes diskusijas. Šajā sanāksmē 
plānots pārrunāt divas plānotā standarta sadaļas “Vienošanās par norēķinu kārtību” un 
“Uzmērīšanas pakalpojuma izpildes apraksts”. 

J. Magaznieks iepazīstina darba grupu ar šobrīd apstiprinātajām kokmateriālu tilpumu 
definīcijām un sadaļu “Individuālā uzmērīšana izpilde (AUI un rokas instrumenti)”. 

J. Kalniņš ierosina šajā sadaļā ievietot informāciju par raukumu, gadījumiem, kad AUI ir 
funkcionalitāte ar iespēju piemērot faktisko raukumu. 

J. Meirāns jautā, vai šajā sanāksmē plānota konceptuāla vai redakcionāla sadaļas 
noformulēšana. 

J. Magaznieks atbild, ka plānota konceptuāla vienošanās. 

A. Podnieks jautā, vai šo standartu vajadzētu papildināt ar brāķa un redukcijas 
definīcijām. 

J. Magaznieks atbild, ka šāda ir pašreizējā iecere. 

G. Juhņēvičs komentē, ka tilpuma definīcijas jau ir izstrādātas un izdiskutētas 
“Grupveida uzmērīšanas” darba grupā. 
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J. Magaznieks informē, ka tilpuma definīcijās nav aprakstītas tilpuma aprēķina 
matemātiskās darbības. 

J. Magaznieks iepazīstina, kāda informācija par apaļajiem kokmateriāliem tiek noradīta 
testēšanas pārskatā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 744 un LVS 82:2020. 

J. Magaznieks iepazīstina darba grupu ar kokmateriālu tilpuma definīcijām. 

Darba grupa diskutē par tilpuma definīcijām. 

J. Meirāns piedāvā terminu kokmateriālu “standarta garums”/ “nominālais garums” 
aizvietot ar MK noteikumos Nr. 744 minēto terminu “apmaksas garums”. Apmaksas 
tilpums ir definēts MK noteikumos un no biznesa viedokļa dalībnieki savstarpēji var 
vienoties par sev nepieciešamajām prasībām. 

J. Meirāns komentē, ka būt svarīgi nodalīt apmaksu no tilpuma aprēķiniem. 

G. Juhņēvičs komentē, ka atbalsta katra tilpuma aprēķina iekļaušanu trešās puses 
standartā. 

M. Gaigals atbalsta, ka testēšanas pārskatā aprakstītajiem rezultātiem būtu 
nepieciešamas standartizētas formulas, lai darījumos varētu aprēķināt kokmateriālu 
tilpumu pēc vienota principa. 

A. Podnieks komentē, ka darījuma puses var divpusēji vienoties par samaksu, bet jābūt 
vienotai izpratnei kā katrs tilpums tiek noteikts. 

J. Buļs komentē ka ir jāvienojas par pamatlietām, kā tiek veikta uzmērīšana un tilpuma 
aprēķini.  

J. Meirāns jautā, vai iepriekš izveidotās definīcijas jau neiekļauj nepieciešamo 
skaidrojumu aprēķina veikšanai. 

J. Magaznieks atbild, ka pēc definīcijām nav skaidri tilpuma aprēķina principi. 

J. Meirāns ierosina neieviest jaunus terminus, bet aprakstīt aprēķinu formulas 
izmantojot esošos terminus. 

J. Meirāns ierosina, ka kvalitatīvais tilpums tiek iegūts darījumā noteikto apmaksas 
garumu reizinot ar faktisko caurmēru un neatbilstošais tilpums iegūstams standartā LVS 
82:2020 noteikto garumu reizinot ar faktisko caurmēru. 

Darba grupa diskutē par garuma definējumu finierklučiem un zāģbaļķiem. 

J. Kalniņš ierosina definējumus izteikt sekojošā redakcijā: kvalitatīvais tilpums tiek 
noteikts, izmantojot darījumā noteikto apmaksas garumu; neatbilstošais tilpums tiek 
noteikts, izmantojot standartā LVS82:2020 noteikto garumu. 

Darba grupa diskutē par kokmateriāla tilpuma un virsmēra aprēķināšanu. 

A. Podnieks ierosina vienoties par vienu metodi sekciju tipa uzmērīšanā – noteikt 
virsmēra tilpumu no tievgaļa. 

I. Kalmuks komentē, ka kokmateriālu garuma redukcija tiek piemērota atšķirīgi atkarībā 
no uzmērīšanas metodes. 

J. Magaznieks kopīgi ar darba grupu veido izpratni par to, kā sortimentā izvietojas 
redukcijas. 
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J. Meirāns komentē, ka neatbalsta piedāvāto redukciju izvietojumu pie dažādām 
kokmateriālu uzmērīšanas metodēm. 

J. Kalniņš komentē, ka AUI, uzmērot garumu atkāpjas 5 – 15 cm diapazonā, kas var 
atrasties baļķa sākumā vai beigās. 

I. Kalmuks komentē, ka būtu vērtīgi novienādot izpratni par virsmēra un redukciju 
noteikšanu. 

J. Magaznieks komentē, ka, ja darba grupa pieņem lēmumu, ka nav nepieciešams 
aprakstīt precīzas virsmēra un redukcijas noteikšanas nianses, tad šis jautājums 
atstājams AUI funkcionalitātes pārziņā. 

J. Meirāns atbalsta, ka formulas tiek veidotas, izmantojot esošos terminus; atbalsta 
diskusijas nepieciešamību. 

M. Gaigals atbalsta, ka precizējam definīcijas ar formulām atbilstoši AUI uzmērīšanas 
iespējām un ierosina J. Magazniekam līdz nākošajai sanāksmei sagatavot tilpuma 
formulu priekšlikumu, atbilstoši definīcijām un praksei. 

Z. Miklašēvičs ierosina, ka kokmateriālu virsmēra tilpums ir starpība, bet netiek definēts, 
kurā sortimenta galā noteikts virsmērs. 

R. Ošis komentē, ka lēmumi par definējumiem atkarīgi, kā vēlamies strādāt, paliekot 
pārstrādes vietu specifikācijas līmenī, vai atverot plašāku diskusiju. 

J. Magaznieks rezumē, ka apmaksas garums attiecināms uz kvalitatīvo tilpumu un 
faktiskais garums uz neatbilstošo tilpumu; par virsmēru un redukcijām negatavojam 
atsevišķas definīcijas; saglabājam jau esošās tilpuma definīcijas pašreizējā redakcijā.  

J. Magaznieks lūdz darba grupas dalībniekus līdz nākamajai sanāksmei atsūtīt 
priekšlikumus papildinājumiem nosacījumu sadaļā. 

Nākamā sanāksmē plānota 13. maijā plkst. 10.00 - 12.00. 


