
Latvijas kokmateriālu
pircēju un pārdevēju

izveidotās un pārvaldītās
kokmateriālu uzmērīšanas un

uzskaites sistēmas
attīstības ieceres

labas pārvaldības un 
normatīvās vides 

atbalstam

Mārtiņš 
Gaigals

Latvijas kokmateriālu 
pircēju un pārdevēju 

biedrībām
10.6.2022.



Biedrību un VKP darbības 
atbilstības normatīvai videi un pārvaldības audita 

galvenie atzinumi:



STRATĒĢIJA

MĒRĶI 

ATVĒRTĪBA DALĪBAI

ATBILDĪGIE

ATSKAITE

PAKALPOJUMU ATVĒRTĪBA

KOMERSANTU NEATKARĪBA



NOZARES MĒROGA UN ATKLĀTA SADARBĪBA



Biedrību attīstības 
pamatnostādnes:

1. ĪSTENOT 
PAMATNOSTĀDNES    
UN INVESTĒT 

Uzdevums Indikators Atbildīgais Termiņš

Investēt attīstībā 150 t.€ 
vid.gadā

LKUUV 
Izpilddirektors

Ik gadu

Nekonkurēt ar 
mērījumu

Akreditēts 
uzmērītājs

LKUUV 
Izpilddirektors

ar 2024.

Veicināt VMF 
LATVIA 
pakalpojumu

Īstenot 
stratēģiju

Atbildīgais 
padomes 
loceklis

Ik gadu

MK noteikumi 
LVS82

Padomes 
ziņojums

VKP                      
rīcības plāns



Biedrību attīstības 
pamatnostādnes:

2.VADĪT IZMAIŅU 
PROCESUS 
EFEKTIVITĀTES 
PALIELINĀŠANAI

Uzdevums Indikators Atbildīgais Termiņš

Pārnest 
tehnoloģijas 
un pieredzi

skat.   nākošo 
uzdevumu

LKUUV 
Izpilddirektors

pastāvīgi

Formulēt 
efektivitātes 
indikatorus

1) Izmaksu 
samazināšana 
kokmateriālu 
plūsmā

2) Noliktavu 
vadības procesu 
efektivitātes 
palielināšana

3) Biznesa 
saprotamības un 
prognozējamības 
palielināšana

Par 
pamatnostādņu 
izstrādi 
atbildīgais

31.12.
2023.

Memorands

VKP rīcības plāns



Biedrību attīstības 
pamatnostādnes:

3.STIPRINĀT 
INTEREŠU LOBIJU

Uzdevums Indikators Atbildīgais Termiņš

Palielināt biedru 
skaitu

Vidēji gadā 
+2 biedri

Biedrību vadītāji Ik gadu

Izvērtēt un 
pilnveidot VKP 
reglamentu

VKP efektīvi 
un 
visaptveroši  
īsteno 
pamat 
nostādnes

LKUUV 
Izpilddirektors

31.12. 
2023.

Memorands

KpDC
valdes loceklis



Biedrību attīstības 
pamatnostādnes:

4. ĪSTENOT 
STANDARTIZĀCIJU

Uzdevums Indikators Atbildīgais Termiņš

Aktīvi piedalīties 
normatīvās vides 
attīstībā

Ir īstenotas 
intereses

LKUUV 
Izpilddirektors

pastāvīgi

Uzmērīšanas trešās 
puses standarts

Reģistrēts 
LVS

LKUUV 
Izpilddirektors

AUI standarts Reģistrēts 
LVS

LKUUV 
izpilddirektors

31.12. 
2023.

Apaļo kokmateriālu 
kvalitātes standarts 

Reģistrēts 
LVS

LKUUV 
izpilddirektors

31.12. 
2023.

Konstantes un 
algoritmi

Publicēts 
LKUUV

LKUUV 
izpilddirektors

Definīciju vārdnīca publicēta LKUUV 
izpilddirektors

31.12. 
2023.

Dalība papiNet

(arī StanForD)

Ir pārstāvis I.Kalmuks

I.Kalmuks un
J.Magaznieks

Miza
Raukumi

Memorands

VMF LATVIA 
tehniskie noteikumi



Biedrību attīstības 
pamatnostādnes:

5. UZSĀKT 
PAKALPOJUMA 
KOPĪGU 
PĀRVALDĪBU

Uzdevums Indikators Atbildīgais Termiņš

Izveidot LATAK 
akreditētas 
organizācijas 
sertifikācijas 
sistēmu

Līdz ar atteikšanos kokmateriālu 
uzmērīšanas trešās puses standarta 
reģistrēšanas Latvijas kokmateriālu pircēju 
un pārdevēju biedrības atsakās no šiem 
stratēģiskajiem uzdevumiem, tā vietā aktīvi 
ierosinot izmaiņas normatīvajos 
dokumentos, konkrēti,  grozījumus Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 744. un jaunas 
LVS82 versijas izstrādi STK38.

Sertificēt 
kokmateriālu 
uzmērīšanas 
pakalpojumu

Sertificēt AUI



SENSITĪVA 
STRATĒĢISKA 
INFORMĀCIJA 
– RISKI

IZVĒRTĒT

NOTEIKT APMAIŅAS MĒRĶUS

NEAPMAINĪTIES

AIZSARGĀT

INFORMĀCIJA PĀRVALDES LĪMENĪ

DEMONSTRĒT TIESISKUMU



ISO 27001
Koksnes
plūsmas 
datu  
centrs
ir
drošs
un 
uzticams
sadarbības
partneris

nav pieļaujama apmaiņa ar 

tirgus dalībnieku sensitīvu un 

stratēģisku informāciju,

kas nav publiski pieejama, 

Piemēram:

- informāciju saistītu ar cenām,

- pasūtītāju sarakstiem, 

pārdošanu, tirdzniecības 

plāniem,

- ražošanas izmaksām,

- apjomiem, jaudām, kvalitāti 

un apgrozījumu,

- riskiem, ieguldījumiem un 

tehnoloģijām,

- pētniecības programmām un 

to rezultātiem.



STANDARTS 
(-i)

NAV DELEĢĒJUMA

IZDOT TEHNISKOS NOTEIKUMUS

PILNVEIDOT NORMATĪVO VIDI

IESAISTĪT

KOMUNICĒT



KPMG 
BALTICS 
REKOMENDĒ 
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 

1) 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. 

2) Apaļo kokmateriālu īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, kas veic saimniecisko 
darbību ar  apaļajiem kokmateriāliem un kurš gadā uzskaita vairāk kā               
50 tūkstošus kubikmetru apaļo kokmateriālu, pienākums ir uzskaitē izmantot 
tikai akreditēta komersanta apaļo kokmateriālu uzmērīšanas rezultātus vismaz 
80% no gadā uzskaitīto apaļo kokmateriālu apjoma 

3) … piemērot tikai Latvijas nacionālo standartu LVS 82 "Apaļo kokmateriālu 
uzmērīšana"



MK noteikumi Nr.744., PAPILDINĀJUMU PIEDĀVĀJUMS 

• Akreditētam komersantam, kurš veic apaļo kokmateriālu uzmērīšanu, ir 
pienākums:

1. Padarīt pieejamus izdarītā kokmateriālu uzmērījuma rezultātus abām apaļo  
kokmateriālu darījumā iesaistītajām pusēm, ja vien pārdevējs un pircējs nav 
vienojušies citādi;

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

3. Publiskot informāciju par apaļo kokmateriālu uzmērīšanas precizitāti 

4. Sistemātiski un mērķtiecīgi pārbaudīt, kā precizitātes prasības ir izpildītas 

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



LVS 82 «Apaļo kokmateriālu uzmērīšana», 
PAPILDINĀJUMU PIEDĀVĀJUMS 

A. Apaļo kokmateriālu kvaltitātes vērtēšanas precizitātes prasības.

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

C. Mērīšanas ierīču un precizitātes pārbaužu informācijas saturs.



Laika plāns

MK 
noteikumu 

projekts

20.06.

MK 
noteikumi ar 
LVS 82:2020

01.09.

STK darba 
uzsākšana

LVS 82:2023

LATAK 
akreditācija       
LVS 82:2023

oktobris 2023.

min 6 mēneši 

ar 01.01.2024

MK 
noteikumi ar 
LVS 82:2023

maijs 2023.

PĀREJAS PERIODS


