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ĀRĒJĀ 
REGULĒJUMĀ 
NOTEIKT
VISMAZ

- ar kādu precizitāti kokmateriālu mērīšana ir
kopumā jāveic (standarta novirze un 
mērījuma precizitāte), taču atstājot iespēju
nozarei noteikt detalizētājs nosacījumus;

- rezultātu un noteiktas informācijas
saglabāšanas prasības;

- prasību sniegt mērījuma ziņojumus 
pārdevējam un pircējam; 

- prasību par mērījumu pārbaudēm, lai
nodrošinātu mērījuma atbilstību
normatīvajiem aktiem. 



MK noteikumi Nr.744., PAPILDINĀJUMU PIEDĀVĀJUMS 

• DEFINĪCIJAS:
• APAĻO KOKMATERIĀLU UZMĒRĪŠANA: “noteikt kokmateriālu izmērus, tilpumu un apjomu 

atbilstoši kokmateriālu piemērotībai paredzētajai lietošanai”. Kokmateriālu piemērotību 
paredzētajai lietošanai šie noteikumi nereglamentē - to var noteikt, piemēram, līgumos un 
standartos. 

• AKREDITĒTS KOMERSANTS: “komersants, kurš darbojas koku un apaļo kokmateriālu 
uzmērīšanas jomā un atbilst šo noteikumu 19.pta prasībām.”

• Apaļo kokmateriālu īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, kas veic saimniecisko darbību 
ar  apaļajiem kokmateriāliem un kurš gadā uzskaita vairāk kā 25 tūkstošus 
kubikmetru apaļo kokmateriālu, pienākums ir uzskaitē izmantot tikai akreditēta 
komersanta apaļo kokmateriālu uzmērīšanas rezultātus vismaz 90% no gadā 
uzskaitīto apaļo kokmateriālu apjoma .

• Darījumos ar apaļajiem kokmateriāliem to izmēru, tilpuma un apjoma 
noteikšanā atbilstoši kokmateriālu piemērotībai paredzētaja lietošanai, un 
rezultātu izteikšanā piemēro Latvijas nacionālo standartu LVS 82 "Apaļo 
kokmateriālu uzmērīšana".



MK noteikumi Nr.744., PAPILDINĀJUMU PIEDĀVĀJUMS 

• Akreditētam komersantam, kurš veic apaļo kokmateriālu uzmērīšanu, ir 
pienākums:
• Padarīt pieejamus izdarītā kokmateriālu uzmērījuma rezultātus abām apaļo  

kokmateriālu darījumā iesaistītajām pusēm, ja vien pārdevējs un pircējs nav 
vienojušies citādi;

• Uzglabāt informāciju, uz kuru balstās uzmērīšanas rezultāts,  pārbaužu rezultātus 
un to pamatojošo  informāciju divus gadus;

• Publiskot informāciju par apaļo kokmateriālu uzmērīšanas precizitāti 

• Sistemātiski un mērķtiecīgi pārbaudīt, kā precizitātes prasības ir izpildītas 

• Uzmērīšanu veikt tikai ar pienācīgi apmācītu personālu un tikai apstākļos, kas ļauj 
to veikt rūpīgi. 



LVS 82 «Apaļo kokmateriālu uzmērīšana», 
PAPILDINĀJUMU PIEDĀVĀJUMS 

• Apaļo kokmateriālu kvaltitātes vērtēšanas precizitātes prasības.

• Ģenerālkopu definēšana, pēc standartkļūdas sadalot pa uzmērāmo 
kokmateriālu apjomu grupām.

• Mērīšanas ierīču un precizitātes pārbaužu informācijas saturs.
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