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Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība 

Vienotās konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 26 

 

2022. gada 28. septembrī  

Skaistkalnes iela 1, Rīga 

Padomes sanāksmes dienaskārtība: 

1. Dienaskārtības apstiprināšana;  

2. Lēmumu izpildes kontrole;  

3. Ziņojums par raukuma aprēķinu 2023. gadam, atbilstoši metodikai “Procedūra Nr. 

VKP3/2018 “Faktisko raukumu piemērošana, uzmērot apaļos kokmateriālus 

individuāli ar uzmērīšanas paņēmienu tievgaļa caurmēra mērījums, izmantojot 

raukumu””; 

4. Ziņojums par darba grupu darbību un rezultātiem;  

5. Kodu un klasifikatoru papildinājumi;  

6. MK noteikumu Nr. 744 grozījumi;  

7. Jaunu VKP1 darba grupu izveide (Smalcinātās koksnes tilpuma noteikšanas prasību 

(tehnisko noteikumu) darba plāna apstiprināšana; LVS 82 darba grupas izveidošana);  

8. Kontrolmērījumu procesa attīstības koncepcijas darba plāns;  

9. Individuālās uzmērīšanas precizitātes atskaites;  

10. Precizējumi VMF LATVIA instrukcijās un matricās lietojamā terminoloģijā;  

11. Rekomendācijas mizas metodikai.  

 

VKP locekļi, kuri piedalās padomes sanāksmē: 

Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība (ar balsstiesībām): 

Žanis Bacāns – Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība 

Andris Balodis – AS „Latvijas valsts meži”, valsts meža īpašumu apsaimniekotāja pārstāvis 

Andris Meirāns – AS „Latvijas valsts meži”, valsts meža īpašumu apsaimniekotāja pārstāvja 

aizvietotājs (sanāksmē piedalās attālināti, izmantojot MS Teams platformu) 

Aldis Strankaļs – SIA “PATA”, dažādu koksnes plūsmu un biznesa modeļu interešu grupas pārstāvis 

Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība (ar balsstiesībām): 

Juris Menniks – Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība (sanāksmē piedalās attālināti, izmantojot 

MS Teams platformu) 

Artis Podnieks – AS „LATVIJAS FINIERIS”, saplākšņa produktu no kokmateriālu lobīšanas 

interešu grupas pārstāvis (sanāksmē piedalās attālināti, izmantojot MS Teams platformu) 

Inguss Virsis - AS „LATVIJAS FINIERIS”, saplākšņa produktu no kokmateriālu lobīšanas interešu 

grupas pārstāvja aizvietotājs 

Ainars Apfelbaums – SIA “Kurekss”, zāģmateriālu no kokmateriālu garenzāģēšanas interešu grupas 

pārstāvis 

Ingus Donis – SIA “Vika Wood”, zāģmateriālu no kokmateriālu garenzāģēšanas interešu grupas 

pārstāvja aizvietotājs 

Mārtiņš Zvejnieks – SIA “LATGRAN”, produktu no šķeldotiem, smalcinātiem kokmateriāliem 

interešu grupas pārstāvis (sanāksmē piedalās attālināti, izmantojot MS Teams platformu) 
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Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma sniedzējs (bez balsstiesībām): 

Mārtiņš Gaigals – SIA „VMF LATVIA”, padomes loceklis 

Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites datu centrs (bez balsstiesībām):  

Ivars Kalmuks – SIA “Koksnes plūsmas datu centrs”, valdes loceklis 

Padomes sanāksmē piedalās (nav VKP locekļi) (bez balsstiesībām): 

Indulis Kovisārs – Latvijas Kokrūpniecības federācija (sanāksmē piedalās attālināti, izmantojot MS 

Teams platformu) 

Gatis Juhņēvičs – SIA “VMF LATVIA” 

Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība: 

Jānis Magaznieks – SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”, valdes loceklis 

Santa Celma – SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”, projektu vadītāja 

Sanāksmes vadītājs: 

Žanis Bacāns 

1. Dienaskārtības apstiprināšana 

Ž. Bacāns iepazīstina VKP sanāksmes locekļus ar sanāksmes dienaskārtību. J. Magaznieks 

ierosina dienaskārtības 5. punktu Kodu un klasifikatoru papildinājumi izņemt no dienaskārtības un 

pārnest uz nākamo sanāksmi, apvienot dienaskārtības 6. punktu MK noteikumu Nr. 744 grozījumi un 

7. punktu Jaunu VKP darba grupu izveide un dienaskārtības 8. punkta plānoto ziņojumu par 

Kontrolmērījumu procesa attīstības koncepcijas darba plānu aizstāt ar ziņojumu par Publiskā 

finansējuma piesaisti LAD projektā “Sadarbība” nākamajiem 3 gadiem.  

Lēmums:  

1.1. Dienaskārtība apstiprināta ar izmaiņām.  

VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumu.  

2. Lēmumu izpildes kontrole 

S. Celma ziņo par iepriekšējās VKP sanāksmēs pieņemtajiem lēmumiem un to izpildes statusu. 

Iepriekšējo sanāksmju lēmumi lielākoties ir apstiprināti, kontekstā ar 2 lēmumiem šajā sanāksmē būs 

2 ziņojumi un kontekstā ar 1 lēmumu ir plānots ziņojums š.g. decembra VKP sanāksmē. Lēmums 

“Lūgt VMF LATVIA līdz nākamajai VKP sanāksmei sagatavot skaidrojumu Grupveida uzmērīšanas 

precizitātes atskaites formai, kā arī saņemt atzinumu no auditoriem” nav izpildīts, taču ir plānots šo 

lēmumu izpildīt līdz š.g. decembra VKP sanāksmei. 

Informatīvajā sadaļā M. Gaigals informē par VMF LATVIA un KpDC2 pārvaldes vizīti 

Zviedrijā un tikšanos Biometria un iegūtajām atziņām.  

Lēmums: 

2.1. Pieņemt zināšanai. 

3. Ziņojums par raukuma aprēķinu 2023. gadam, atbilstoši metodikai “Procedūra Nr. 

VKP3/2018 “Faktisko raukumu piemērošana, uzmērot apaļos kokmateriālus individuāli ar 

uzmērīšanas paņēmienu tievgaļa caurmēra mērījums, izmantojot raukumu”” 
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J. Magaznieks ziņo par aprēķināto faktisko raukumu priedei, eglei, bērzam, melnalksnim, apsei 

un priedes stabiem 2023. gadam un salīdzinājumu ar iepriekšējā perioda raukumu.  

Lēmums: 

3.1. Apstiprināt un publiskot faktisko raukumu 2023. gadam, atbilstoši procedūrai Nr. 

VKP3/2018 “Faktisko raukumu piemērošana, uzmērot apaļos kokmateriālus individuāli ar 

uzmērīšanas paņēmienu tievgaļa caurmēra mērījums, izmantojot raukumu”. 

VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumu.  

3.2. Apstiprināt procedūras Nr. VKP3/2018 “Faktisko raukumu piemērošana, uzmērot apaļos 

kokmateriālus individuāli ar uzmērīšanas paņēmienu tievgaļa caurmēra mērījums, izmantojot 

raukumu” Pielikumu Nr. 2 “Faktisko raukumu piemērošana priedes stabiem”.  

4. Ziņojums par darba grupu darbību un rezultātiem 

J. Magaznieks ziņo par apaļo kokmateriālu kvalitātes prasību VKP darba grupu darbības 

rezultātiem, izdarīto attiecībā pret plānoto, kā arī notikušajām sanāksmēm.   

A. Balodis aicina ievērot nepieciešamību pārejas perioda ieviešanai, pārejot no iepriekšējām 

apaļo kokmateriālu kvalitātes prasībām un jaunām versijām.  

Lēmums: 

4.1. Pieņemt zināšanai.  

5. Jaunu VKP darba grupu izveide un MK noteikumu Nr. 744 grozījumi 

J. Magaznieks ziņo par smalcinātās koksnes tilpuma noteikšanas prasību (tehnisko noteikumu) 

sagatavošanas nepieciešamību, kuras ietvertu uzmērīšanas, novērtēšanas, konstantes, aprēķinu 

sadaļas, kā arī darba vietas raksturojumu, uzmērīšanas ierīču, kalibrēšanas un pārbaudes nosacījumus, 

testēšanas pārskatu saturu utt.  

J. Magaznieks aicina sanāksmes dalībniekus diskutēt par smalcinātās koksnes tilpuma 

noteikšanas prasību sagatavošanas nepieciešamību. 

Sanāksmes dalībnieki diskusijas ceļā nonāk pie vienota viedokļa, ka ir atbalstāma šādu prasību 

sagatavošana. Sanāksmes dalībnieki atbalsta konkrētu mērķu noteikšanu un darba plāna 

izveidošanas nepieciešamību attiecībā uz smalcinātās koksnes tilpuma noteikšanas prasību 

sagatavošanu. VKP norāda, ka šis uzdevums ir jārealizē, izvērtējot esošā darba plāna prioritātes.  

J. Magaznieka ziņojums iekļauj informāciju par š.g. augustā notikušo Latvijas Kokmateriālu 

pircēju biedrības un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības biedru sanāksmi attiecībā uz MK 

noteikumu Nr. 744 papildināšanu un par apspriešanā atbalstītajiem un noraidītajiem papildinājumu 

priekšlikumiem. Kontekstā ar MK noteikumu Nr. 744 grozījumiem, nepieciešams arī aktualizēt LVS 

82:2020 – MK noteikumu Nr. 744 atspoguļošana LVS, kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses 

pakalpojuma standarta un AUI prasību integrēšana LVS 82:2020. J. Magaznieks ziņo par darba un 

laika plānu saistībā ar LVS 82:2020 aktualizēšanu.  

M. Gaigals komentē, ka pašlaik valdība nosaka obligāti piemērojamu standartu (t.i. LVS 

82:2020) un pašreizējā situācija ir tāda, ka LVS 82 ir jābūt visaptverošam, lai kokmateriālu 

uzmērītāju, ierīces utt. ierobežo noteikumi, taču – kurš ir atbildīgs par to, vai automātiska 

uzmērīšanas ierīce izpilda standartu? Kokmateriālu uzmērītājs, ierīces valdītājs vai ražotājs? Uz to 

viennozīmīgas atbildes nav.  

I. Kalmuks piebilst, ka nav nepieciešams iedziļināties ierīces programmatūrā, taču ir svarīgi 

definēt datus, kas ir jāsaņem no ierīcēm. 
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A. Balodis jautā par harvesteru standarta izstrādi. Vai šādu standartu būtu nepieciešams 

izstrādāt un kad? 

VKP sanāksmes dalībnieki norāda, ka harvesteram, kā jebkurai uzmērīšanas ierīcei, ir 

jāizpilda LVS 82:2020 standartā noteiktais.  

I.Kovisārs piebilst, ka tuvākajos mēnešos nav īstenojama harvesteru standarta izstrādes 

uzsākšana. 

VKP sanāksmes dalībnieki vienojas diskusiju par harvestera mērījumu  iekļaušanos apaļo 

kokmateriālu uzmērīšanas un kvalitātes vērtēšanas procesā iekļaut dienaskārtībā pēc LVS 82:2020 

aktualizēšanas – nākamajā LVS pārskatīšanas periodā.  

 

M. Gaigals aicina atsākt VKP IT darba grupas darbību, kas pēdējos divus gadus nav sasaukta 

un I. Kalmuks piebilst, ka VKP IT darba grupas kompetencē būtu definēt no automātiskām 

uzmērīšanas ierīcēm saņemamos datus. I. Kalmuks norāda, ka nepieciešams pārskatīt arī VKP IT 

darba grupas sastāvu.  

Lēmumi: 

5.1. Apstiprināt smalcinātās koksnes uzmērīšanas standarta izstrādes darba grupas 

izveidošanu; 

5.2. Apstiprināt LVS 82:2020 darba grupas izveidošanu; 

5.3. Lūgt J. Magazniekam sasaukt un organizēt 5.1. un 5.2. lēmumā minētās darba grupas;  

5.4. Lūgt M. Gaigalam organizēt pārskatīšanu VKP IT darba grupas sastāvu, ja nepieciešams 

– aktualizēt to, kā arī atsākt VKP IT darba grupas darbību 2022. gadā.  

VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumus.  

6. Publiskā finansējuma piesaiste  LAD projektā “Sadarbība” nākamajiem 3 gadiem 

J. Magaznieks ziņo par Lauku atbalsta dienesta uzsaukumu jaunai Sadarbības projektu kārtai, 

kuras pamatmērķis ir projektu īstenošana mežsaimniecības nozarē vai tās sektorā. Ziņojums ietver 

projekta pieteikumā iekļaujamos pamatmērķus un uzdevumus, kurus varētu īstenot nākamo 3 gadu 

laikā projekta ietvaros.  

Lēmums: 

6.1. Pieņemt zināšanai.  

7. Individuālās uzmērīšanas precizitātes atskaites 

G. Juhņēvičs ziņo par apaļo kokmateriālu individualās uzmērīšanas ar automātisku uzmērīšanas 

ierīci precizitātes atskaites formu, VMF LATVIA priekšlikumu par precizitātes vadības perioda 

maiņu no 6 mēnešiem uz 12 mēnešiem un par kļūdaino datu apjoma iekļaušanu precizitātes atskaitē.  

I. Donis komentē, ka jaunā precizitātes atskaites forma skaidri parāda dažādu pozīciju 

sakārtotību un pie kā nepieciešams turpināt strādāt.  

Sanāksmes dalībnieki diskutē par VMF LATVIA priekšlikumu mainīt mizas un kvalitātes 

vērtēšanas precizitātes vadības periodu no 6 uz 12 mēnešiem un atbalsta šo priekšlikumu pārcelt uz 

nākamo VKP sanāksmi š.g. decembrī. Konceptuāli priekšlikums ir atbalstāms, taču nepieciešama 

papildus informācija par ģenerālkopu strukturēšanas iespējamām izmaiņām. Jāietver izvērtējums arī 

uz reālo kontrolsortimentu skaitu. 

Lēmums: 
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7.1. Atbalstīt Apaļo kokmateriālu individuālās uzmērīšanas ar automātisko uzmērīšanas ierīci 

precizitātes atskaites formu.  

8. Precizējumi VMF LATVIA instrukcijās un matricās lietojamā terminoloģijā 

G. Juhņēvičs ziņo par ieceri papildinājumiem VMF LATVIA instrukcijā VMF MI 02.09 un 

matricās.  

Lēmums: 

8.1. Lūgt I. Kalmuku, sniedzot datu apmaiņas platformas pakalpojumus, precizēt un atspoguļot 

VMF LATVIA kvalitātes prasībās lietoto terminoloģiju.  

9. Rekomendācijas mizas metodikai 

J. Magaznieks informē sanāksmes dalībniekus par vizīti Zviedrijā, Uppsala institūtā 

SKOGFORSK StanForD aktualizēšanas sanāksmes ietvaros un par nākamajiem soļiem attiecībā uz 

projektā izstrādāto vienādojumu iekļaušanu StanForD un harvesteru programmatūrās.  

Lēmums: 

9.1. Pieņemt zināšanai.  

 

Nākamo VKP sanāksmi plānot 07.12.2022. plkst. 13:00 – 16:00, Skaistkalnes ielā 1, Rīgā.  

 

Padomes sanāksme tiek slēgta. 

Protokolēja: 

_______________ 

Santa Celma 


