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valsts

bizness/nozare

pakalpojums

Kādi ir noteikumi 
visiem 

Kādi ir noteikumi 
visiem, kas 

vienojas 
biznesa/nozares 

ietvaros 

Kādi ir noteikumi 
pakalpojuma 

organizēšanas 
detaļās, lai 

apmierinātu 
īpašniekus un 

klientus



Šībrīža situācija no biznesa viedokļa
Valsts

LR Likums  Par 
koku un apaļo 
kokmateriālu 

uzskaiti darījumos

LR MK 
noteikumi nr. 

744

Apaļo kokmateriālu 
uzmērīšanas 

standarts 
LVS 82 : 2003

Latvijas Nacionālais 
akreditācijas birojs 

LATAK

Finanšu ministrija
Zemkopības ministrija
Ekonomikas ministrija





SIA «Latvijas kokmateriālu 
uzmērīšanas un uzskaites vadība»

Latvijas 
Kokmateriālu 

pārdevēju 
biedrība

Latvijas 
Kokmateriālu

pircēju biedrība

SIA «VMF LATVIA»

50%
50%

100%

Kokmateriālu uzskaites attīstība  tika īstenota šādi

???



valsts

bizness/nozare

pakalpojums

TĀDS IR PIEDĀVĀJUMS  
VIRZĪTIES



DARBA
GRUPAS

BIZNESA MĒRĶI KOPĪGI LĒMUMI

Latvijas 
Kokmateriālu 

pārdevēju biedrība

Latvijas 
Kokmateriālu

pircēju biedrība

Latvijas 
Kokmateriālu

pircēju biedrība

Latvijas 
Kokmateriālu

pircēju biedrība

Kā piedāvājumu īstenot?



PRIORITĀES

PROCEDŪRA

Kokmateriālu  
uzskaites 

uzmērīšanas 
attīstība

Ierosina biedrības

Izpilda – LKUUV darba 
grupas

Atbalsta - LKUUV 
izpilddirektors



Apjoms

Kvalitāte

Valsts

-Likums par koku un 
apaļo kokmateriālu 
uzskaiti darījumos

-MK Nr.744 

- LVS 82:2003

LVS 80:1997

Bizness
-

-mizas biezums

-virsmērs

-paņēmieni

-raukums

-individuālas  
kvalitātes 
prasības 
uzņēmumiem

Prioritātes

Vienoties par vēlamo precizitāti, ņemot 
vērā ietekmi uz uzmērīšanas izmaksām -

ietekmējošie faktori, tehnoloģiju iespējas.

Tuvināt darījumos izmantojamos 
kvalitātes nosacījumus, sākot ar 

vērtīgākajiem kokmateriāliem un 
izvērtējot iespējas kvalitātes novērtēšanu 

automatizēt 

Bet vai tiešām nekonkurējam 
ar mērījumiem?

Uzmērīšanas standarts

Kvalitātes standarts

Precizitāte



Raukums kā viens no biznesa 
jautājumiem:

Tiešā veidā ietekmē arī tilpuma 
tabulas, kas ir nepieciešamas 
mazajām zāģētavām.

Koka 
suga

Ģeogrā-
fiskā
zona

Cirtes 
veids

MAAT

Audzes 
biezība

Stumbra 
daļa

...

...

...

Vai ir nepieciešams nodot valsts pārziņā?



jautājumi ir risināmi un 
attīstāmi, nozares 
dalībniekiem vienojoties 
nekonkurēt ar mērījumu 
vai novērtējumu



DARBA
GRUPAS

1. Kā tiks doti 
uzdevumi 

darba grupām 
un deleģēti 
dalībnieki?

2. Kā tiks 
organizēts 

darba grupu 
darbs?

3. Kā darba grupas 
diskusiju un 

kopīgas izpratnes 
rezultātu atgriezīs 

lēmumu 
pieņemšanai?  



• Kopīgi abu biedrību valdes locekļu lēmumi 

• Darba grupu darba mērķi un būtību 
formulēt un darba grupas izveidošanu var 
ierosināt gan biedri, gan LKUUV 
izpilddirektors

• Biedrības deleģē pārstāvjus un to 
aizvietotājus

• pēc iespējas līdzīgā skaitā
• ne mazāk kā 2 no vienas biedrības

1. Kā tiks doti 
uzdevumi 

darba grupām 
un deleģēti 
dalībnieki?



• Darbu organizē, sanāksmes vada un 
protokolēšanu nodrošina LKUUV 
izpilddirektors

• 2 nedēļas iepriekš uzaicinājums, 
darba kārtība un citi darba materiāli

• LKUUV izpilddirektors sagatavo un 
piedāvā arī savu risinājumu

• Lēmumus pieņem vienojoties
• Sanāksmē piedalās vismaz 4/5 no 

darba grupas
• Īpašie viedokļi tiek protokolēti

2. Kā tiks 
organizēts 

darba grupu 
darbs?



• Darba grupu sanāksmju protokolu lietvedību 
nodrošina LKUUV izpilddirektors

• LKUUV izpilddirektors reizi 3 mēnešos sniedz 
atskaiti biedrībām (valdes locekļiem) par 
LKUUV darba grupu darba gaitu un 
rezultātiem

• Darba grupas lēmumus par biedrību kopīgu 
rīcību kokmateriālu uzskaitē un uzmērīšanā 
nepieņem – tos kopīgi pieņem 

• Latvijas kokmateriālu pārdevēju biedrība
• Latvijas kokmateriālu pircēju biedrība

3. Kā darba 
grupas diskusiju 

un kopīgas 
izpratnes 
rezultātu 
atgriezīs 
lēmumu 

pieņemšanai?  



LKUUV darba grupu 
REGLAMENTS

tiks izstrādāts un izsūtīts 

projekts līdz mēneša beigām 



Pirmais kopīgi darāmais darbs 

• VIENOTIES PAR DARBA GRUPU REGLAMENTU

• VIENOTIES PAR 1…3 PRIORITĀTĒM

• JŪLIJA MĒNEŠA PIRMĀ PUSE 



Kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas attīstība

PROCEDŪRA UN 
PRIORITĀTES
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