08.06.2021. Kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma standarta izstrādes
darba grupa
Sanāksme Nr. 6
Ainars Apfelbaums, SIA “Kurekss”
Artis Podnieks, AS “Latvijas Finieris”
Ingus Donis, SIA “Vika Wood”
Ivars Kalmuks, SIA “Koksnes plūsmas datu centrs”
Jānis Kalniņš, AS “Inčukalns Timber”
Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži”
Mārcis Saklaurs, MPKS “Mežsaimnieks”
Mārtiņš Ailts, “Latvijas Meža īpašnieku biedrība”
Mārtiņš Zvejnieks, SIA “LATGRAN”
Raivo Ošis, SIA “Metsa Forest Latvia”
Uģis Dombrovskis, SIA “Baltic Block”

SIA “VMF LATVIA”:
Jānis Buļs, Aldis Ladusāns, Gatis Juhņēvičs, Mārtiņš Gaigals
SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”:
Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigsvalde
Darba kārtība:
J. Magaznieks informē darba grupu par kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses
uzmērīšanas pakalpojuma standarta projekta saturu, katras sadaļas izstrādes statusu.
J. Magaznieks informē, ka šajā standartā netiks aprakstītas sadaļas par mizas vairumu,
blīzumu un automātisko uzmērīšanas ierīču darbības principiem un to izvērtējumu
(individuālajā uzmērīšanā); jūnijā noslēgsies projekts par mizas parametru izpēti, par
kura rezultātiem plašāka informācija tiks sniegta šī gada septembrī.
J. Magaznieks iepazīstina darba grupu ar standarta sadaļu tekstuālo redakciju.
Darba grupa diskutē par vispārīgajiem principiem dažādu uzmērīšanas metožu
pielietošanā, darba vietas raksturojumu.
I. Kalmuks ierosina darba vietas raksturojumā iekļaut teikumu par uzmērīšanas un
novērtēšanas datu nolasīšanas nodrošināšanu tiešsaitē.
J. Magaznieks lūdz darba grupu diskutēt par ģenerālkopas noteikšanas principiem rokas
mērinstrumentiem.
J. Meirāns atbalsta piedāvāto priekšlikumu ģenerālkopas noteikšanai rokas
mērinstrumentiem, ierosina standartā ievietot informāciju, ka uzmērīšanas pakalpojuma
sniedzējam jāspēj iekšēji nodrošināt, ka mērnieku precizitāte iekļaujas standartā
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noteiktajā precizitātē, lai nepieļautu lielas atšķirības uzmērīšanas un kvalitātes
vērtēšanā mērnieku starpā.
J. Magaznieks informē, ka līdz šim nav bijusi plašāka diskusija par mērnieku precizitāti.
J. Buļs uzsver, ka mērnieka precizitātes jautājums pirms tā iekļaušanas standartā būtu
rūpīgi jāpārdomā (ne vienmēr iespējams precīzi pateikt novirzes iemeslu, un šis iemesls
var būt nesaistīts ar mērnieka precizitāti) un informē, ka VMF LATVIA uzrauga savus
mērniekus.
G. Juhņēvičs atbalsta
mērinstrumentiem.
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J. Magaznieks informē, ka nākamajā darba grupas sanāksmē plānots diskutēt par
smalcinātās koksnes precizitātes vadību, tilpuma korekcijas koeficientu, precizitātes
mērķiem un pabeigt standarta projektu.
Nākamā sanāksme plānota 29. jūnijā plkst. 13.00-16.00.
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