
Programma 

pieredzes apmaiņas braucienam uz Norvēģiju  

(2016. gada 28. – 29. jūnijā) 

 

28. jūnijā, otrdien 

 

6:50 Ierašanās lidostā Rīga un grupas kopīga tikšanās pirms drošības pārbaudes 

8:05 – 9:00 Lidojums Rīga – Oslo, Gardermoen 

9:00 – 9:30 Brauciens kopīgā autobusā uz viesnīcu Radisson Plaza 

9:30 – 10:00 Ierašanās viesnīcas konferenču zālē – rīta kafija un vieglas uzkodas 

 

10:00 – 12:00 Iepazīšanās prezentācija ar Norvēģijas kokmateriālu uzmērīšanas uzņēmumu – 

Norsk Virkesmåling (skatīt: http://www.m3n.no/ Norvēģijas “VMF”): 

   • kvalitātes sistēma; 

   • attīstības jautājumi; 

   • datu plūsma un IT jautājumi. 

Prezentēs – Audun Øvrum (izpildirektors) un Frans Kockum (Attīstības daļas vadītājs) 

 

12:00 – 13:00 Pusdienas viesnīcā 

 

13:00 – 14:15 Iepazīšanās prezentācija ar Norvēģijas kokmateriālu uzmērīšanas datu apstrādes 

uzņēmumu – Skog-Data AS (skatīt: http://www.skogdata.no/  Norvēģijas „SDC”) : 

   • uzmērīšanas datu plūsmas no zāģētavām; 

   • uzmērīšanas datu plūsmas no papīrmalkas uzmērīšanas termināliem. 

Prezentēs - Amund Wøien (vecākais konsultants) un  Trond Karlsen (Tehniskās daļas vadītājs) 

      Prezentācijā piedalīsies arī Terje Negård (Projektu un uzdevumu nodaļas vadītājs) 

 

14:30 – 16:30 Īsa ekskursija pa Oslo, Operas ēkas apmeklējums brauciens (turp-atpakaļ) kopīgā 

autobusā. 

 

17:00 – 18:30 Kopīga brīva diskusija (tematika par abām prezentācijām un kokmateriālu 

uzskaiti) viesnīcas konferenču zālē, piedalās arī Norvēģijas kolēģi. 

 

18:30 – 19:30 Brīvais laiks 

 

19:30 – 20:00 Brauciens kopīgā autobusā uz vakariņām  

20:00 Kopīgas vakariņas restorānā “Ekebergrestauranten” 

 

Vakariņās piedalīsies arī: 

Norsk Virkesmåling:   Audun Øvrum (Izpilddirektors) 

            Frans Kockum (Attīstības daļas vadītājs) 

 

Skogdata:   Amund Wøien (Vecākais konsultants) 

       Trond Karlsen (Tehniskās daļas vadītājs) 

      Terje Negård (Projektu un uzdevumu nodaļas vadītājs) 

http://www.m3n.no/
http://www.skogdata.no/


 

29. jūnijā, trešdien   

 

7:00 – 8:00 brokastis, izrakstīšanās no viesnīcas  

 

8:00 – 10:00 brauciens ar kopīgu autobusu uz Brandval 

 

10:00 – 11:00 zāģētavas BERGENE HOLM AS (~250.000 m3 zāģbaļķi) uzmērīšanas termināla 

apmeklējums (skatīt: http://www.bergeneholm.no/ )   

Tikšanās ar Per Arne Lien (reģiona vadītājs) un Per Aamodt (Kontroles vadītājs)  

 

11:00 – 12:30 brauciens ar autobusu Brandval – Elverum 

 

12: 30 – 13:30 Pusdienas Mežsaimniecības muzejā Elverum 

  

13: 30 – 14:15 Meža īpašnieku apvienības Glommen Skog (skatīt: http://www.glommen-

skog.no/) prezentācija, Elverum  

Tikšanās ar Jo Petter Grinstad (Ekonomikas politikas padomnieks) 

 

14: 30- 16:00 Papīrmalkas uzmērīšanas termināla Vestmo (~500.000 m3 papīrmalka) 

apmeklējums, Elverum: 

• Grupveida uzmērīšana 

• Attēlu tehnoloģiju izmantošana (Foto web)  

Tikšanās ar Inge Sveen (Reģiona un Fotoweb vadītājs, NVM) 

 

16:00- 17:30 Ceļš atpakaļ uz lidostu 

 

19:25 – 22:15 Lidojums Oslo, Gardermoen – Rīga 

http://www.bergeneholm.no/
http://www.glommen-skog.no/
http://www.glommen-skog.no/

