
LKUUV darba plāns 
2022.gadam



1. Sagatavot rekomendācijas mizas 
procedūrai. Iesniegt StanForD standartam 

Izveidotas trīs darba grupas:

1. Mizas parametri harvesteriem.

2. Bērza apaļo kokmateriālu mizas parametri – AUI un rokas mērinstrumenti

3. Pārējo koku sugu apaļo kokmateriālu mizas parametri



2. Aprēķināt un VKP apstiprināt raukumu 
apsei un pārējām koku sugām

Plānots aprēķināt raukumu:

1. Apsei.

2. Priedes stabiem



3. Aprēķināt un VKP apstiprināt raukumu 
apsei un pārējām koku sugām

Plānots aprēķināt raukumu:

1. Apsei.

2. Priedes stabiem



4. Izstrādāt 
un VKP
apstiprināt 
kokmateriālu 
kvalitātes 
standartu



5. Iesākt izstrādāt un apstiprināt smalcinātas 
koksnes uzmērīšanas standartu.

Septembra VKP diskutēt par jaunas DG izveidi;

Smalcinātas koksnes uzmērīšanas standarta DG 
sanāksme Oktobris, 2022



6. Likums, MK744 noteikumi, Biedrību un VKP 
reglamenti

MK744 un LVS 82 papildināšana;



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

Darba plāna sagatavošana uz 
septembra VKP sanāksmi;



8. 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



9. Piesaistīt publisko fin. vismaz vidēji 150 t. € 
gadā (no 2023) t.sk. monitorings



10. Uzsākt projektu individuālo kokmateriālu 
kvalitātes novērtēšanas automatizācijā

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

Publiskā finansējuma piesaiste



Individuālās uzmērīšanas 
automatizācija izmantojot 
AI bērza finierklučiem un 

skujkoku II šķiras 
zāģbaļķiem



Ko 
automatizēt?

II šķiras skujkoku zāģbaļķi un bērza 
finierkluču kvalitātes vērtēšanu 
izmantojot AUI (automātiskas 
uzmērīšanas ierīces) pilnu sezonu



Ko sevī ietver kvalitātes vērtēšana?

• Automātisku šķiras novērtēšanu;

• Automātisku redukcijas veikšanu;

• Automātisku sugas vērtēšanu;

• Automātisku mizas nobrāzuma vērtēšanu

Esošo precizitātes mērķu 
ietvarā (Sakritības un 
relatīvās vērtības rādītāji)

Automātiski
(Izmantojot AI)

Precīzi (VKP noteiktie 

precizitātes rādītāji)



Precizitātes mērķi - Kvalitatīvais tilpums
• Relatīvās vērtības sistemātiskā novirze 5%;

• Relatīvās vērtības standartkļūda 2% (divu un vairāk šķiru vērtēšana),
3% (vienas šķiras vērtēšana);

• Sugas sakritība 98%;

• Šķiras sakritība 80% (divu un vairāk šķiru vērtēšana)/90% (vienas
šķiras vērtēšana);

• Mizas pogas sakritība 90% (viens mizas tips un viena mizas vairuma
robeža)/ 80% (vairāki mizas tipi un vairākas mizas vairuma robežas);

• Caurmēra, garuma redukcijas sakritība 97%.

«Brāķa» iemesla 
definēšana



Ieguvumi:

• Visās pārstrādes vietās vienāds kvalitātes novērtējums neatkarīgi no 
diennakts laika un sezonas;

• Novērtēšanas ātrumu ierobežo tikai AUI maksimālais ātrums;

• Kvalitātes novērtēšanas precizitāte nepasliktinās;

• Iespēja pārcelt «Kvalitātes novērtētāju» prom no AUI;

• Iespēja daļēji pārcelt precizitātes pārbaudes prom no AUI;



Kas ir jāpaveic projekta ietvarā?

Datu iegūšanas aprīkojuma 
projektēšana, uzstādīšana un 
testēšana

Datu apstrādes «softa» izstrāde 
izmantojot AI, t.sk.

-Datu vizualizācijas
funkcionalitāte priekš 
KM2

-Datu analīzes rīka 
izstrāde (AI, KU, KM1, 
KM2)

-Bērza finierkluču 
novērtēšana (1 vieta Rīga)

-Skujkoku II šķiras 
zāģbaļķu novērtēšana (1 
vieta Rīga)

Pēc projekta noslēguma, aprīkojums (prototips) t.sk. tehniskā specifikācija un 
«Softa» nodošana pasūtītājam

KU – kokmateriālu 
uzmērītājs;
KM1 – esošais 
kontrolmērnieks, kas 
fiziski novērtē 
kokmateriālu kvalitāti;
KM2 – jauns 
kontrolmērnieks, kas 
«birojā» novērtē 
kokmateriālu kvalitāti



PROJEKTA GRUPA

Vienotā konsultatīvā padome

(Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības un 

Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības 

deleģēti pārstāvji)

Projekta mērķu un uzdevumu formulējums

Metodikas apstiprināšana 

Atbalsts resursu pieejamībai

Projekta uzraudzība

Rezultātu apstiprināšana un ieviešana

Informācija par projekta norisi un statusu

Papildinājumu un izmaiņu atbalsts

Projekta vadītājs:
1) līdz MNKC akceptam 
J.Magaznieks (LKUUV)
2) Izpildes stadijā -
VMF LATVIA 
papildus resurss

Plānošana

Projekta 

izpildes 

vadīšana

Kontrole 

MNKC

Latvijas Finieris

BSW

PROJEKTA PĀRVALDĪBA

Apply IT

VMF LATVIA

KpDC

Pieteikums

Atskaites

Komunikācija
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~50% €

~50% €



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



12. 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)


