
3. Trešās puses uzmērīšanas pakalpojuma standarta 
projekta rezultāti un ieceres



Rezultāti pēc pirmās DG sanāksmes (1)
Konceptuāla vienošanās darbības lauku:

2.1. Šajā standartā ir aprakstīts kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojums, pielietojot obligāti lietojamo LVS 82:2020
Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšana, kā arī citus standartus, kā LVS 80?:2021 Apaļo kokmateriālu kvalitāte un LVS…:2021
Kokmateriālu automatizētas uzmērīšanas iekārtas:

- kokmateriālu uzmērīšanas darba uzdevuma formulēšana un izpilde,

- tilpuma aprēķināšanai nepieciešamo dimensijas lielumu uzmērīšanu ar kalibrētu mērierīci vienam apaļam kokmateriālam 

vai kokmateriālu kopai;

- vajadzības gadījumā, papildus uzmērītajiem, tilpuma aprēķināšanai nepieciešamo lielumu noteikšana;

- tilpuma vai/un masas noteikšana, tai skaitā - kā to apaļiem kokmateriāliem reglamentē LVS 82:2020;

- ja paredzēts darba uzdevumā - kokmateriālu kvalitātes vērtēšana;

- kokmateriālu uzmērīšanas (tilpuma vai/un masas noteikšanas un kvalitātes vērtēšanas) precizitātes nodrošināšana;

- kokmateriālu uzmērīšanas rezultāta - kokmateriālu pārdevējam un kokmateriālu pircējam pieejama testēšanas pārskata –

sagatavošana;

- visu iepriekšminēto darbību veikšanai nepieciešamo datu izveidošanas, plūsmas, darbību un uzglabāšanas pārvaldība.

2.2. Standarts lietojams individuāli un grupveidā uzmērāmiem skujkoku un lapu koku kokmateriāliem.



Rezultāti pēc pirmās DG sanāksmes (2)
Konceptuāla vienošanās vispārīgo daļu:

Šis standarts atspoguļo, kā ar trešās puses kokmateriālu pakalpojuma izmantošanu Latvijas kokmateriālu pircēji un 

pārdevēji kopīgi īsteno vienotas, caurskatāmas, kvalitatīvas un precīzas mežsaimniecības un kokrūpniecības produkcijas 

uzmērīšanu, novērtēšanu un uzskaiti, un kopīgi veicina tās efektīvu pilnveidošanu:

5.1. Latvijas kokmateriālu pircēji un pārdevēji darījumos izmanto šajā standartā noteikto trešās puses kokmateriālu 

uzmērīšanas pakalpojumu;

5.2. Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrības ar LATAK akreditētas (autorizētas) organizācijas palīdzību kopīgi 

sertificē LATAK akreditētu (LVS 82:2020 izmantošanai) trešās puses kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma sniedzēju un 

sertificē pakalpojumā izmantojamās automatizētas uzmērīšanas iekārtas atbilstoši šim standartam;

5.3. Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrības kopā nosaka un publicē kokmateriālu tilpuma noteikšanas un 

kvalitātes vērtēšanas precizitātes mērķa lielumus, kas nav pretrunā ar LVS 82:2020;

5.4. Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrības kopā periodiski aprēķina un publicē apaļo kokmateriālu raukuma 

vērtības atbilstoši šajā standartā noteiktajiem principiem. 



Rezultāti pēc pirmās DG sanāksmes (3)

Konceptuāla vienošanās par standarta saturu:

• Uzmērīšanas pakalpojuma darba uzdevuma došanas, izpildes kontroles un
atskaites principi;

• Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšana

Darba vietas raksturojums, uzmērīšanas ierīču, kalibrēšanas un pārbaudes nosacījumi, tilpuma noteikšanas precizitātes
izteikšanas un nodrošināšanas principi, apaļo kokmateriālu mizas vairums, blīzums, apaļo kokmateriālu raukums un tā
noteikšanas principi.

• Apaļo kokmateriālu kvalitātes vērtēšanas precizitātes izteikšanas un
nodrošināšanas principi, mērķi;

• Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas dati

testēšanas pārskatam nepieciešamo datu avoti, saturs un datu pārvaldības principi, datu standarts papiNet, klasifikatori un kodi,
procesa dalībnieku identitātes uzturēšanas principi



Ieceres uz nākošo sanāksmi:

1. Vienoties par smalcinātas koksnes iekļaušanu šajā standartā

2. Vienoties automātisku uzmērīšanas ierīču standarta iekļaušanu šajā standartā 
t.sk. standarta sagatavošanu

3. Uzsākt standarta satura gatavošanu


