
Smalcināta 
koksne



Vai ir nepieciešama smalcinātās koksnes 
tilpuma un kvalitātes novērtēšanas 

reglamentējošo normatīvo aktu izstrāde?



Smalcināta 
koksne

tilpuma noteikšanas precizitātes izteikšanas un nodrošināšanas principi

testēšanas pārskatam nepieciešamo datu avoti, saturs un datu pārvaldības principi, datu standarts papiNet, klasifikatori un kodi,
procesa dalībnieku identitātes uzturēšanas principi

Darba vietas raksturojums, uzmērīšanas ierīču, kalibrēšanas un pārbaudes nosacījumi,

Uzmērīšana Novērtēšana Konstantes Aprēķini

Tukša tvertne

Koksnes faktiskais 
augstums

Frakciju lielums

Mitrums

Kvalitāte Sablīvēšanās 
koeficients

Koksnes 
ģeometriskais 
tilpums

Siltumietilpība

Pelnu saturs

Augstuma 
atskaitījums

Sablīvēšanās 
koeficients



Diskusija par laika plānu … 



Apaļie 
kokmateriāli



MK noteikumu Nr. 744 
papildinājums



Apaļo 
kokmateriāl

u 
uzmērīšana: 

apaļo 
kokmateriāl
u izmēru, 
tilpuma un 

apjoma 
noteikšana 
atbilstoši 

kokmateriāl
u 

piemērotīb
ai darījumā 
paredzētaja
i lietošanai.

Uzmērīšanu 
apliecinošā 
dokumentā 

norāda katra 
nosaukuma 

apaļo 
kokmateriālu 
apjoms, kas 

noteikts 
atbilstoši 

kritērijiem 
(caurmēram, 

garumam, 
piemērotībai 

darījumā 
paredzētajai 
lietošanai), 
par kuru tiek 

veikta 
samaksa 

(kubikmetros).

Pienākums 

• iegūt informāciju (rezultātus un 
visus to pamatojošos datus) par 
apaļo kokmateriālu pieļaujamo 
precizitāti un uzmērīšanas iekārtu 
pārbaudēm saskaņā ar LVS 82 un 
to uzglabāt vismaz divus gadus, ja 
apaļo kokmateriālu uzmērīšanu 
neveic akreditēts komersants.

• Apaļo kokmateriālu uzmērīšanā 
nodrošināt un spēt demonstrēt 
atbilstošu personāla kompetenci 
un risku vadību

• Līdz katra gada 1.novembrim 
paziņot Valsts ieņēmumu 
dienestam par ieceri veikt apaļo 
kokmateriālu uzmērīšanu apjomā 
virs 10 tūkstošiem kubikmetru 
kalendārajā gadā, vai, ja tas 
iepriekš nav veikts – paziņot 
nekavējoties, ja kalendārajā gadā 
šāds,  paša uzmērītais, apjoms tiek 
pārsniegts. 

Darījumos ar 
apaļajiem 

kokmateriālie
m to izmēru, 
tilpuma un 

apjoma 
noteikšanā, 
un rezultātu 
izteikšanā, 
atbilstoši 

kokmateriālu 
piemērotībai 

darījumā 
paredzētajai 
lietošanai un 

atbilstoši 
pieļaujamajai 
precizitātei,  

piemēro 
Latvijas 

nacionālo 
standartu      
LVS 82 
"Apaļo 

kokmateriālu 
uzmērīšana".

Akreditētam
komersanta

m, kurš 
darbojas 
koku un 
apaļo 

kokmateriālu 
uzmērīšana

s jomā, ir 
pienākums 

apaļo 
kokmateriālu 
uzmērīšana

s  
rezultātus 

padarīt 
pieejamus 

abām 
darījuma 
pusēm, ja 

vien 
darījuma 

puses nav 
vienojušās 

citādi

UZMĒRĪŠANAS 
STANDARTS

UZMĒRĪŠANAS 
PIENĀKUMI UN 

KONTROLE



Darba plāns LVS 
82:2020 aktualizēšanai



DG sasaukšana LVS aktualizēšanai 
(pēc MK noteikumu Nr. 744 apstiprināšanas)

DG uzsaukuma izsūtīšana:

• Biedrības

• VMF LATVIA

• KpDC

• LMĪB

• LKF

• LNKA

• ZM

• MF

• Silava

• EM

• Meka

• Eksperti



LVS aktualizēšanas nepieciešamība

1. LVS rekomendē Standartu pārskatīšanu reizi 3 gados;

2. MK noteikumu Nr. 744 atspoguļošana LVS;

3. Kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma 
standarta integrēšana;

4. AUI standarta integrēšana



Izmaiņu satura piedāvājums

1. Kvalitātes vērtēšanas, precizitātes vadības, precizitātes 
mērķu noteikšana;

2. AUI standarta integrēšana;

3. Tilpuma noteikšanas precizitātes vadības nosacījumu 
definēšana;

4. 1m soļa paņēmiena metodikas pilnveidošana;

5. Raukuma aprēķina metodikas standartizēšana;

6. Mizas novērtēšana un vienādojumi



AUI standarts

1. Caurmēra aprēķins – LVS papildināšana («Pumpas»)

2. Garuma mērīšana – IR definēts LVS

3. Tilpuma aprēķins - IR definēts LVS 

4. Blīzuma mērīšana – LVS papildināšana (Paņēmienam - Caurmēra 
mērījumi ar nelieliem intervāliem)

5. Kalibrēšanas process – LVS papildināšana

6. DATI no AUI – vienošanās ar pakalpojumu sniedzēju



Laika plāns

MK 
noteikumu 
projekts

20.06.

MK 
noteikumi ar 
LVS 82:2020

01.09.

01.11.

STK darba 
uzsākšana 

01.12.

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

septembris 
2023.

PĀREJAS 
PERIODS


