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Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība 

Vienotās konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 24 

 

2022. gada 24. februārī 

Vebināra formātā 

Padomes sanāksmes dienaskārtība: 

1. Dienaskārtības apstiprināšana  

2. Lēmumu izpildes kontrole  

3. SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” vidēja termiņa attīstības stratēģijas projekts  

4. Kopējā tilpuma noteikšanas un kvalitatīvā tilpuma novērtēšanas precizitātes atskaites – 

Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju izveidotās un pārvaldītās kokmateriālu 

mērīšanas un uzskaites sistēmas attīstības rīcības plāna ietvarā 

5. Rekomendācijas MIZAS parametru piemērošanai 

6. Kokmateriālu uzmērīšanas likumdošanas izvērtējums un iespējamās attīstības koncepta 

ziņojums  

7. Uzmērīšanas pakalpojuma tehniskie noteikumi VMF DK 03: ieviešana 2022. gadā 

8. LKUUV1 budžets 2022-2023 

 

VKP locekļi, kuri piedalās padomes sanāksmē: 

Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība (ar balsstiesībām): 

Andris Balodis – AS „Latvijas valsts meži”, valsts meža īpašumu apsaimniekotāja pārstāvis 

Aldis Strankaļs – SIA “PATA”, dažādu koksnes plūsmu un biznesa modeļu interešu grupas pārstāvis 

Žanis Bacāns – Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības valdes loceklis 

Jānis Krūmiņš – SIA “Ingka Investments Management” privāto mežu īpašnieki un apsaimniekotāju 

pārstāvja aizvietotājs 

Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība (ar balsstiesībām): 

Juris Menniks – Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības valdes loceklis 

Artis Podnieks – AS „LATVIJAS FINIERIS”, saplākšņa produktu no kokmateriālu lobīšanas 

interešu grupas pārstāvis 

Ainars Apfelbaums – SIA “Kurekss”, zāģmateriālu no kokmateriālu garenzāģēšanas interešu grupas 

pārstāvis 

Ingus Donis – SIA “Vika Wood”, zāģmateriālu no kokmateriālu garenzāģēšanas interešu grupas 

pārstāvja aizvietotājs 

Mārtiņš Zvejnieks – SIA “LATGRAN”, produktu no šķeldotiem, smalcinātiem kokmateriāliem 

interešu grupas pārstāvis 

Inguss Virsis – AS „LATVIJAS FINIERIS”, saplākšņa produktu no kokmateriālu lobīšanas interešu 

grupas pārstāvja aizvietotājs 

Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma sniedzējs (bez balsstiesībām): 

Jānis Buļs – SIA „VMF LATVIA”, valdes priekšsēdētājs 

Mārtiņš Gaigals – SIA „VMF LATVIA”, padomes loceklis 

Ivars Kalmuks – SIA “Koksnes plūsmas datu centrs”, valdes loceklis 
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Padomes sanāksmē piedalās (nav VKP locekļi) (bez balsstiesībām): 

Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība: 

Jānis Magaznieks – Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība, valdes loceklis 

Kristīne Kenigsvalde – Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība, projektu vadītāja 

Indulis Kovisārs – Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents 

Arnis Muižnieks – Latvijas Meža īpašnieku biedrība, valdes priekšsēdētājs 

 

1. Dienaskārtības apstiprināšana 

Ž. Bacāns  iepazīstina VKP sanāksmes locekļus ar sanāksmes dienaskārtību. 

1.1. Dienaskārtība apstiprināta bez izmaiņām. 

 

2. Lēmumu izpildes kontrole  

K. Kenigsvalde iepazīstina ar iepriekšējā sanāksmē pieņemtajiem lēmumiem un to izpildes 

statusu. Iepriekšējā sanāksmē apstiprināts SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” (KpDC) stratēģijas 

izstrādes kalendārais plāns, izmaiņas trīs VKP procedūrās, precizitātes mērķi smalcinātajai koksnei 

un apstiprināts VKP darba plāns 2022. gadam. Iepriekšējā sanāksmē pieņemti vairāki lēmumi saistībā 

ar mizas izpētes projekta rezultātu ieviešanas plānu, par kuru izpildi šodien dzirdēsiet J. Magaznieka 

ziņojumu. Ar Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju izstrādātas un pārvaldītās kokmateriālu 

mērīšanas un uzskaites sistēmas attīstības rīcības plāna progresa ziņojumu jūs iepazīstinās 

M. Gaigals. 

Lēmums: 

2.1. Pieņemt zināšanai. 

 

3. SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” vidēja termiņa attīstības stratēģijas projekts  

I. Kalmuks informē, ka stratēģijas projektā iespējams iepazīties ar SIA “Koksnes plūsmas datu 

centrs” plānotajiem darbiem. I. Kalmuks informē par izmaiņām stratēģijas projekta sagatavošanā – 

sākotnēji stratēģijas projekts izsūtīts KpDC klientiem, lai saņemtu ieteikumus un precizējumus. No 

klientiem saņemti ierosinājumi par ātrāku virzību e-pavadzīmju pielietošanā - ātrāku ieviešanu 

stimulētu, ja maksātājs būtu gala pircējs, jo tieši apmaksas politika tiek minēta kā kavēklis ieviešanai. 

I. Kalmuks ierosina atgriezties pie jautājuma par apmaksas politiku septembra VKP sanāksmē. 

Lēmums: 

3.1. Pieņemt zināšanai. 

 

4. Kopējā tilpuma noteikšanas un kvalitatīvā tilpuma novērtēšanas precizitātes atskaites – 

Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju izveidotās un pārvaldītās kokmateriālu mērīšanas 

un uzskaites sistēmas attīstības rīcības plāna ietvarā 

J. Magaznieks iepazīstina ar precizitātes atskaites formu, kādu līdz šim saņēma VKP locekļi.  

J. Magaznieks informē, ka atbilstoši auditoru ieteikumiem sagatavots jauns precizitātes atskaites 

formas projekts. Jaunā precizitātes atskaite būtu publiski pieejama visiem tirgus dalībniekiem. 

J. Magaznieks iepazīstina ar jauno precizitātes atskaites projektu apaļo kokmateriālu individuālai 

uzmērīšanai ar AUI2.  

Ž. Bacāns jautā, vai papildus šai tabulai būs pieejama tabula ar atsevišķu informāciju par 

mērniekiem? 
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J. Magaznieks informē, ka prezentētais precizitātes atskaites projekts parāda informāciju veidā, 

kādā tā būs pieejama, VMF LATVIA nodrošina katra mērnieka individuālo precizitātes vadību. 

M. Gaigals komentē, ka šādas formas precizitātes atskaiti saņems tirgus dalībnieki, VKP un 

VMF LATVIA padome. No principu viedokļa šī atskaite ietver informāciju, kas nepieciešama 

padomes sēdē. Klientiem VMF LATVIA par savas darbības kvalitāti arī turpmāk sniegs detalizētu 

pakalpojuma kvalitātes atskaiti atbilstoši savstarpējiem līgumiem, nemainot līdzšinējo kārtību.  

A. Balodis jautā, vai kvalitatīvā tilpuma kontrolsortimentu skaitā ir ietverti arī kopējā tilpuma 

precizitātes vērtēšanai paredzētie kontrolsortimenti? 

J. Magaznieks atbild apstiprinoši. 

A. Balodis komentē, ka šogad ir jauna situācija ar kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses 

apmaksu, līdz ar to, ja kokmateriālu pārdevējs grieztos pie pircēja un līguma ietvaros vienotos, tad 

tas būtu veids kā pārdevējs varētu saņemt precizitātes atkaiti no pircēja. 

J. Magaznieks informē, ka ar šodien piedāvātais precizitātes atskaites projekts nav attiecināms 

uz sadarbību starp uzņēmumu un klientu. 

M. Gaigals komentē, ka katrs pircējs varētu publicēt savus precizitātes rezultātus interneta 

vietnē, uzsverot, ka ģenerālkopa ir kokmateriālu pārstrādes vieta. 

J. Magaznieks iepazīstina ar jauno precizitātes atskaites projektu apaļo kokmateriālu grupveida 

uzmērīšanai.  

A. Balodis jautā, vai precizitātes mērķi SDC prasībās tik ļoti atšķiras? 

J. Magaznieks informē, ka SDC prasībās ir noteikti augstāki precizitātes mērķi. 

A. Balodis komentē, ka tad attiecīgi VMF LATVIA šīs prasības spēj uzturēt. 

J. Buļs atbild apstiprinoši. 

A. Balodis aicina turpmākajos VKP darba plānos iekļaut diskusiju par precizitātes mērķiem.  

A. Balodis komentē, ka ir apsveicami, ka VMF LATVIA spēj uzturēt šādus precizitātes mērķus 

un uzsver, ka precizitātes vadīšanā ar tik augstiem precizitātes mērķiem nav tik vienkārša - tajā ir 

savas nianses, kas saistītas ar darbiniekiem un izmaksām. 

A. Strankaļs komentē, ka Latvijā arī būtu iespējams sasniegt SDC prasībās noteiktos 

precizitātes mērķus, jautājums ir tikai par resursiem, izmaksām un kopējo nepieciešamību. 

M. Gaigals informē, ka arī Zviedrijā ir dažādi viedokļi starp tirgus dalībniekiem, tai skaitā, 

uzmērīšanu padarīt vienkāršāku un efektīvāku. 

A. Buļs informē, ka pēc SDC prasībām uzmērāmais apjoms ir ļoti mazs, ir arī atšķirības 

kvalitātes vērtēšanas metodikā. Vai šādi precizitātes mērķi nepieciešami arī Latvijā? Jautājums, cik 

tas ir lietderīgi no izmaksu viedokļa, bet tas, protams, ir izvērtējams. 

Lēmums: 

4.1. Pieņemt zināšanai. 

 

5. Rekomendācijas MIZAS parametru piemērošanai 

J. Magaznieks informē, ka iepriekšējā VKP sanāksme lemts par darba grupu uzsākšanu saistībā 

ar mizas parametru ieviešanu harvesteros un AUI. Šobrīd ir sagatavota rekomendācija mizas 

parametru izmaiņām harvesteros – līdz pārejai uz mizas izpētes projektā izstrādātajiem mizas 

vienādojumiem pielietot Skogforsk 2004 piedāvātos vienādojumus. 

J. Magaznieks informē, ka šobrīd ir uzsāktas sarunas par jauno mizas vienādojumu iekļaušanu 

StanForD. 
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J. Magaznieks informē, ka par mizas parametru noteikšanu bērzam AUI šobrīd ir sagatavots 

darba plāns, kas jau ir daļēji izpildīts. Līdz 01.02.22. iecerēts ieviest pirmā nogriežņa atpazīšanu un 

pēc tam vēl plānoti četri darba uzdevumi līdz 01.07.22. 

Mizas parametru noteikšanai skuju kokiem ir sagatavots darba plāna projekts. Plāns ir 

sarežģītāks, jo jāparedz arī iespējas pielietot ierīču automātisko funkcionalitāti novērtēt mizas 

biezumu. 

Nākamajā darba grupas sanāksmē 03.03.2022. plānots apstiprināt turpmāko darba plānu.  

Lēmums: 

5.1. Pieņemt zināšanai. 

 

6. Kokmateriālu uzmērīšanas likumdošanas izvērtējums un iespējamās attīstības koncepta 

ziņojums  

M. Gaigals informē, ka iepriekšējā gadā sniegts ziņojums par sistēmas audita rezultātu 

kopsavilkumu, un šīs dienas ziņojums ir secīgs darba plāna uzdevums. 

M. Gaigals informē, ka katrs tirgus dalībnieks ir atbildīgs, balstoties uz konkurences tiesībām. 

KpDC sertificēs informācijas drošību pēc ISO 27001:2013, VMF LATVIA padomē apstiprināts plāns 

sertificēt informācijas drošību arī VMF LATVIA.  

M. Gaigals informē, ka, lai sagatavotu likumdošanas izmaiņu projektu, nepieciešama 

dokumentēta sadarbība ar nozares organizācijām. Šobrīd top memoranda dokumenta projekts. Ja 

VKP saskatīs ieguvumus no plašākas iesaistes, noteikti ņemot vērā katras organizācijas procedūras, 

rezultātā varam nonākt pie šāda memoranda apstiprināšanas.  

M. Gaigals informē, ka būs nepieciešami arī resursi izmaiņu izveidošanai. VKP reglaments 

paredz sadarbību ar nozares organizācijām, tādēļ tajā nebūtu nepieciešams veikt izmaiņas. M. Gaigals 

uzsver, ka pie turpmākās biedrību attīstības pamatnostādņu un stratēģijas pilnveidošanas jāņem vērā 

auditoru ieteikumi. Šī audita rezultātā ir pieejams arī juridiski kompetents eksperts, ar kuru 

konsultēties konkurences jautājumos. 

M. Gaigals informē, ka līdz gada beigām plānots izvērtēt KpDC statūtus kontekstā ar VMF 

LATVIA statūtiem, lai savstarpēji samazinātu mandātu viena uzņēmuma padomei būtiski ietekmēt 

otra uzņēmuma saimnniecisko darbību.  

M. Gaigals informē, ka VMF LATVIA šobrīd strādā pēc uzmērīšanas pakalpojuma 

tehniskajiem noteikumiem. 

Šobrīd ir arī nianses, kas saistītas ar tirgus definēšanu - kas ir kokmateriālu uzmērīšanas tirgus? 

Daudz atbildes šajā jautājumā varētu sniegt tieši normatīvā vide. M. Gaigals uzsver, ka ar cenošanas 

politiku un tarifiem nedrīkst tikt noslēgts tirgus. 

M. Gaigals iepazīstina ar pašreizējo definīciju kokmateriālu uzmērīšanai, kas ir spēkā 

normatīvās vides ietvaros - tilpuma aprēķināšanai nepieciešamo dimensijas lielumu uzmērīšana ar 

mērierīci vienam apaļajam kokmateriālam vai apaļo kokmateriālu kopai. M. Gaigals informē, ka 

Zviedrijas likuma par kokmateriālu mērījumu 2. pants ietver pilnīgu kokmateriālu mērīšanas 

definīciju - noteikt kokmateriālu apjomu un kokmateriālu piemērotību paredzētajai lietošanai. Daļa 

procesu, kurus īsteno VMF LATVIA uzmērīšanā šobrīd nekur normatīvos nav definēta.  

M. Gaigals informē, ka kokmateriālu uzskaites likums ir vēsturiski likumsakarīgi veidojies, un 

ir notikušas izmaiņas, kādēļ likums šobrīd ir daudzējādā ziņā neatbilstošs biznesa videi – pirmkārt, 

likums ir tikai par kokmateriālu uzskaiti,  uzmērīšanas pienākums likumā nav noteikts, definēts.  

M. Gaigals informē, ka jauna likuma uzrakstīšana būtu 2 – 3 gadu ilgs process un izsaka ieceri, 

ka esošajos apstākļos varētu grozīt vai papildināt esošo kokmateriālu uzskaites likumu ar lietām, kas 
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pēc būtības regulētu kokmateriālu uzmērīšanu, lai likums atbilstu mērķim, kam tas ir izveidots. 

Iespējams, MK noteikumos varētu uzrādīt šīs specifiskās prasības vai papildināt LVS 82:2020 “Apaļo 

kokmateriālu uzmērīšana”, vai izstrādāt atsevišķu standartu. Specifiskajās prasībās noteikt līdzvērtīgu 

uzmērīšanas kvalitātes kontroles apliecinājuma līmeni. 

M. Gaigals informē, ka Zviedrijas kokmateriālu likumā ir stingri noteikts atbildību sadalījums. 

M. Gaigals informē par piedāvājumu veidot sadarbību ar Latvijas Meža īpašnieku biedrību un 

Latvijas Kokrūpniecības federāciju un papildināt kokmateriālu uzskaites likumu ar tiem 

pienākumiem, kurus nepieciešams izpildīt tirgus dalībniekiem. 

J. Menniks komentē, ka pareiza un kvalitatīva kokmateriālu uzmērīšana, datu plūsma un jaunu 

pavaddokumentu izstrāde nav tikai uz pircēja "pleciem".  

A. Apfelbaums komentē, ka kokmateriālu tirgus vairs nav tik lokāls un aicina rūpīgi izvērtēt 

apjomu, pie kura tirgus dalībnieks nonāk zem kontroles. 

M. Gaigals informē, ka apņemšanās ir izveidot apstākļus, kad tiek atbalstīta saprātīgi godīga 

konkurence. Šis būs jautājums, par kuru nāksies nobalsot Saeimai. M. Gaigals aicina iesaistīties 

normu sagatavošanā, ar kurām no likumu viedokļa tiek, kaut nedaudz, regulēta kokmateriālu 

uzmērīšana, kura šobrīd nav regulēta vispār.  

Lēmums:  

6.1. Pieņemt zināšanai un konceptuāli atbalstīt ieceri par kokmateriālu uzskaites likuma 

papildināšanu vai grozījumiem. 

VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumu. 

 

7. Uzmērīšanas pakalpojuma tehniskie noteikumi VMF DK 03: ieviešana 2022. gadā 

J. Buļs informē, ka VMF LATVA tehnisko noteikumu pielietošana uzsākta ar 2022. gada 

1. janvāri. Kokmateriālu caurmēra uzmērīšana notiek saskaņā ar LVS 82:2020. Uzmērīšanas darba 

uzdevums ir matrica – abpusēji apstiprināta pircēja un pārdevēja vienošanās par kokmateriālu 

dimensijām un kvalitāti.  

J. Buļs informē, ka instrukcija “Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības” VMF MI 02.09 (un 

matricas ievade) ir precizējama: 

- resnākais pieļaujamais izmērs: uzmēra kokmateriāla maksimālo izmēru (resnāko vietu) 

perpendikulāri garenasij virs mizas jebkurā vietā; 

- resnāko pieļaujamo izmēru sortimentam nosaka AUI īpašnieks;  

- matricā nepieciešams definēt, kas ir “Resnākais pieļaujamais izmērs”. 

J. Buļs izsaka priekšlikumu, ka matricas ievade precizējama ar skaidrojumiem: 

- matricā ir atspoguļojamas tievgaļa caurmēra zem mizas (LVS 82:2020) minimālā un 

maksimālā pieļaujamā vērtība konkrētajam produktam; 

- matricā ievades nosaukums “Tievgaļa diametrs, mm” ir precizējams atbilstoši LVS 82:2020 - 

“Tievgaļa caurmērs, mm” 

J. Buļs izsaka priekšlikumu, ka kokmateriālu mizas vērtēšana būtu jāveic vairākās sortimenta 

vietās, īpaši, ja cenošana notiek pēc tievgaļa un uzmērīšanas metode ir viduscaurmēra uzmērījums.  

J. Menniks lūdz vienoties par jēdzienu izpratni matricā - maksimālais/minimālais tievgaļa 

caurmērs, precizēt, kā tiek veikti aprēķini.  

J. Buļs uzsver, ka piedāvājums ir veikt prezentācijā minētos precizējumus. 

I. Kalmuks komentē, ka ir pilnīga skaidrība par aprēķinu veikšanas kārtību. 

J. Menniks rosina precizēt, kas ir brāķējams materiāls. 

J. Buļs informē, ja brāķēšana notiek atbilstoši matricā uzrādītajai resnākajai vietai.  
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A. Balodis komentē, ka LVM ir gatavība diskutēt pārdošanas nosacījumu jautājumus ar saviem 

klientiem un iesaka nodalīt diskusijā pārdošanas un uzmērīšanas nosacījumus un VKP sanāksmē 

diskutēt par uzmērīšanas nosacījumiem, aicina VMF LATVIA sagatavot konkrētas izmaiņu redakcijas 

atbilstošajos dokumentos. 

A. Apfelbaums atbalsta, ka diskusija organizējama ārpus VKP. 

Lēmums: 

7.1. Pieņemt zināšanai un atbalstīt ieceres par piedāvātajiem precizējumiem instrukcijā “Apaļo 

kokmateriālu kvalitātes prasības” VMF MI 02.09 un matricas ievadē. Lūgt VMF LATVIA 

sagatavot konkrētas redakcijas atbilstošos dokumentos un nodod elektroniski VKP 

dalībniekiem akceptēšanai. 

VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumu. 

 

8. LKUUV budžets 2022-2023 

J. Magaznieks iepazīstina ar LKUUV attīstības plānu un iecerēm.  

A. Balodis jautā, cik reāli ir izpildāms šobrīd iecerētais darba plāns un komentē, ka šobrīd jau 

ir iekavējušies iesāktie darbi un rosina izvērtēt nepieciešamību piesaistīt papildus cilvēkresursus šo 

darbu paveikšanai. 

J. Magaznieks informē, ka par cilvēkresursu piesaistīšanu varētu domāt 2023. gadā. Šobrīd 

esošais 2022. gadā darba plāns ir realizējams pie esošā cilvēku sastāva. 

A. Balodis lūdz J. Magaznieku sagatavot detalizētāku darba plāna laika grafiku ar iespējamo 

darba grupu dalībnieku iesaisti un noslodzi. A. Balodis komentē, ka šāda detalizācija ļautu saprast, 

vai plānu izdosies īstenot. Ja cilvēkresursu piesaiste netiks veikta šogad, tad visticamāk tas nenotiks 

arī 2023. gadā.  

J. Magaznieks apņemas sagatavot detalizētāku attīstības darba plānu uz nākamo VKP 

sanāksmi maijā.  

Lēmums: 

8.1. Pieņemt zināšanai un lūgt J. Magaznieku sagatavot detalizētāku LKUUV darba plānu uz 

nākamo VKP sanāksmi 2022. gada maijā. 

VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumu. 

 

Padomes sanāksme tiek slēgta. 

Protokolēja: 

_______________ 

Kristīne Kenigsvalde 


