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LKUUV DARBA PLĀNS 2022. 

Nr. Darba uzdevumi I II III IV 23’ 

LKUUV  
1. Sagatavot rekomendācijas mizas procedūrai. Iesniegt StanForD standartam par Hv. 

• Precizitātes modelēšana salīdzinot mūsu algoritmu ar Logarithmic (SWE) 
un Logistic (LT) algoritmiem (10.2022.); 

• Nosūtīšana izvērtēšanai StanForD (10.2022.); 

• Vienādojumu pārveide, lai iekļautos konsolidētajā algoritmā (12.2022.); 

• Atkārtots pieprasījums vienādojuma iekļaušanai StanForD 2023. gadā;  

• Mizas darba plāni  
o Harvesteri  

VKP diskusija 
➔ Darba grupas izveide 
➔ Vienādojumu apstiprināšana un virzīšana uz StanForD 

ꭗ Noraidīts 
Tālākais darba plāns: 

➔ Modelēšana 
➔ Jauna vienādojuma testēšana un apstiprināšana, ka 

vienādojums strādā 
➔ Pielāgošana konsolidētajam StanForD vienādojumam 

 
Termiņš: 2022. gada pēdējā VKP sanāksme 
VKP lēmums 

o Bērzs 
➔ Darba grupas sanāksme 31.05.2022 13:00-15:00 
➔ Darba grupas sanāksme jūlijs, 2022 
➔ Darba grupas sanāksme septembris, 2022 
a) Vienošanās par koeficientu tabulas (AUI) un tievgaļa algoritma (rokas 

dastmēri) piemērošanu – dubultā mizas poga pēc šī brīža metodikas 
(15.02.2022.) 

b) Mizas pogu skaita (4) vienādošana un esošais mizas atskaitījuma 
procentuālais apjoms (01.03.2022.) 

1. AUI (viens variants visiem) 
2. Dastmēri (otrs variants) 

c) Sazināties ar ierīces ražotāju, lai noskaidrotu finierkluču tilpuma ar 
mizu noteikšanā pielietoto “filtrēšanas” metodiku (VMF LATVIA);  

d) Manuāla pirmā nogriežņa atpazīšana, kā arī 125% un 150% mizas 
vairuma iestatīšana ierīcēs (nospiestie “200%” anulē automātiski 
atpazīto nogriezni), jaunās dubultās mizas pogas praktiskās 
pielietošanas apmācības (01.05.2022.) 

1. Izmaiņu pieprasījums ir nosūtīts uz “Vektor” 
2. “Datuma” prognozes saņemšana no “Vektor” 
3. KpDC izmaiņas datu saņemšanā 
4. Validēšanas process 
5. Izmaiņas pārstrādes vietās veiks “Vektor” sākot no Kurzemes 

virzienā uz Latgali 
e) Mizas atskaitījuma procentuālā apjoma izmaiņu projekts (LKUUV:VMF 

LATVIA) (01.07.2022.) 
1. Mizas “vairuma” salīdzinājuma modelis pie dažādām 

nospiestajām mizas pogām (01.04.2022.) 
2. Piedāvājums šo aktualizēt un ieviest pēc 6. uzdevuma 

pabeigšanas 
3. AUI un KpDC 

f) Automātiska pirmā nogriežņa atpazīšana (LKUUV sagatavo uzdevumu) 
(01.07.2022.) 

x  x x  
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1. AUI un KpDC 
g) “Tievgaļa cilindru” caurmēra bez (ar) mizas aprēķins izmantojot mizas 

redukcijas algoritmu (01.07.2022.) 
1. AUI 

h) Mizas redukcijas metodes priekšlikumu apstiprināšana (priekš VMF 
LATVIA) (01.07.2022.) 

o Pārējie 
➔ Kopīga sanāksme LKUUV un VMF LATVIA; 
➔ Darba grupas sanāksme jūnijs, 2022 
➔ Darba grupas sanāksme jūlijs, 2022 
➔ Darba grupas sanāksme septembris, 2022 
a) Priede (04.2022)–  

1. Noskaidrot ierīču iespējas pirmā nogriežņa atpazīšanai un lineāro 
vienādojumu nomaiņai uz eksponentvienādojumiem; 

2. Ja ierīce nespēj veikt šīs izmaiņas, vai tās ir nesamērīgi dārgas, tad 
identificēšanu vai veikt KpDC; 

b) Egle (termiņš noteikts kopā ar Priedi) –  
1. Mizas pogu skaita (3) vienādošana un vienošanās par atskaitījuma 

procentuālo apjomu;  
2. Vienošanās par vienādojumu precizēšanu AUI un rokas dastmēri 
3. Mizas atskaitījuma procentuālā apjoma izmaiņu projekts 

(LKUUV:VMF LATVIA);  
c) Apse, melnalksnis, ozols un osis –  

1. Mizas pogu skaita (3) vienādošana un vienošanās par atskaitījuma 
procentuālo apjomu (01.05.2022.);  

2. Vienošanās par vienādojumu precizēšanu AUI un rokas dastmēros 
(izņemot apsi) (kopīga sanāksme LKUUV un VMF LATVIA);  

3. Mizas atskaitījuma procentuālā apjoma izmaiņu projekts 
(LKUUV:VMF LATVIA) (kopīga sanāksme LKUUV un VMF LATVIA).   

2. Aprēķināt un VKP apstiprināt raukumu apsei un pārējām koku sugām   x   
3. Izstrādāt un VKP apstiprināt kokmateriālu kvalitātes standartu 

• Darba plāns 

I šķiras skujkoku zāģbaļķu, kamīnmalkas, cieto lapu koku darba grupas 
plānots uzsākt 2022. gada IV ceturksnī 
 

   x  

4. Iesākt izstrādāt un apstiprināt smalcinātas koksnes uzmērīšanas standartu. 

• Septembra VKP nodibināt jaunu DG; 
   x x 
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• Smalcinātas koksnes uzmērīšanas standarta DG sanāksme Oktobris, 2022 
5. Izstrādāt plānu svaru izmantošanas atbalstam kokmateriālu uzmērīšanā 

• Tiek gaidīts uzdevums no VMF LATVIA 
 x    

6. Izstrādāt un apstiprināt izmaiņas  kokmateriālu uzskaites likumam 

• Pēc KPMG juristu izvērtējuma atzīmēt kā izpildītu vai sagatavot darba 
plānu izstrādei 

 x x   

7. Izstrādāt un apstiprināt izmaiņas kokmateriālu uzmērīšanas MK noteikumos 

• Izsūtīts KPMG juristiem izvērtēšanai; 

• Konceptuāli apstiprināt izmaiņas VKP (25.05) un Biedrību (10.06) 
kopsapulcē 

  x x  

8. Pilnveidot Biedrību un VKP darbību: reglamentu, statūtus, maksu, DG darbu 

• VKP reglaments nemainīsies (Sadarbības memorands); 

• Biedrību reglamenti – jāizskata (jūnijs.2022)  

• Biedra nauda Biedrībās – jāizskata (jūnijs.2022) 

x x    

9. Izstrādāt un apstiprināt AUI (ind.) standartu. 

• Darba plāna sagatavošana uz septembra VKP sanāksmi 
  x   

10. Ieviest VMF precizitātes monitoringu un nodrošināt atbilstošas IS izmantošanu 

• VKP apstiprinātas tabulas; 

• Uzdevums KpDC; 

• IT uzdevuma/-u saskaņošana starp LKUUV un VMF LATVIA un nodot KpDC 

x     

11.  Piesaistīt publisko fin. vismaz vidēji 150 t. € gadā (no 2023) t.sk. monitorings  x    
12. Uzsākt projektu individuālo kokmateriālu kvalitātes novērtēšanas automatizācijā 

• Apstiprināt projekta ieceri VKP (25.05) un Biedrību (10.06) kopsapulcē; 

• Publiskā finansējuma piesaiste 

    x 

13. Noorganizēt konferenci un pieredzes braucienu (vismaz vienu no šiem) 

• Konference kopā ar “Zaļās mājas” 
   x  

14. Risku vadības plāna (pēc audita) sagatavošana un uzraudzība 

• Sadarbības memorands starp LKUUV, KPDC, VMF LATVIA, LMĪB, LKF;  

• Darba plāna sagatavošana un apstiprināšana memoranda izpildei 
(augusts, 2022) 

x     

  

 


