09.02.2021. Trešās puses uzmērīšanas pakalpojuma standarta izstrādes darba grupa
Sanāksme Nr. 1
Sanāksmes dalībnieki:
Ainars Apfelbaums, SIA "KUREKSS"
Artis Podnieks, AS “Latvijas Finieris”
Grigorijs Rozentāls, MPKS “Mežsaimnieks”
Ingus Donis, SIA “Vika Wood”
Ivars Kalmuks, SIA “Koksnes plūsmas datu centrs”
Jānis Kalniņš, AS “Inčukalns Timber”
Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži”
Mārtiņš Ailts, “Latvijas Meža īpašnieku biedrība”
Mārtiņš Zvejnieks, SIA “LATGRAN”
Modris Puslis, AS “Stora Enso Latvija”
Ziedonis Miklašēvičs, AS “Latvijas valsts meži”, RTA
Žanis Bacāns, SIA “Sodra Latvia”

SIA “VMF LATVIA”:
Jānis Buļs, Mārtiņš Gaigals, Aldis Ladusāns, Gatis Juhņēvičs
SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”:
Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigsvalde

Darba kārtība:
J. Magaznieks iepazīstina darba grupu ar trešās puses standarta izstrādes ieceri un satura
projektu, kurš iepriekš nosūtīts darba grupas dalībniekiem.
J. Magaznieks iepazīstina darba grupu ar līdz šim paveikto un plānu reģistrēt izstrādāto
standartu Latvijas standartā nereglamentētajā sfērā. J. Magaznieks informē, ka nākamajā
Vienotās konsultatīvās padomes sanāksmē plānots apstiprināt bērza mizas vienādojumus,
savukārt šī gada martā plānots uzsākt priedes un egles mizas vienādojumu testēšanu.
J. Magaznieks informē, ka VKP procedūras un VMF LATVIA instrukcijas tiek sekmīgi pielietotas
praksē. Darba grupas lēmums būs pieņemt, kādu daļu no šiem dokumentiem pārlikt standarta
formātā.
J. Magaznieks informē, ka būtu nepieciešams konceptuāli vienoties, vai šajā standartā
iekļaujams arī uzmērīšanas iekārtu standarts.
J. Magaznieks informē par trešās puses uzmērīšanas standarta saturu, mērķiem, iekļaujamajām
sadaļām.
M. Gaigals jautā, vai precizitātes mērķu lielumi iekļaujami standartā. J. Magaznieks informē, ka
šobrīd standartā plānots iekļaut precizitātes un kvalitātes mērķu noteikšanas principus.
J. Magaznieks informē, ka standarta projekts jau ir iesniegts Latvijas standartā. Standartizācijas
tehniskā komiteja ir informēta un apstiprinājusi darba grupas darbību saistībā ar standarta
izstrādi.

1 no 2

A. Podnieks jautā, vai standartā plānots iekļaut arī rekomendācijas par uzmērītāja minimālo
kvalifikācijas līmeni. Darba grupa diskutē par iepriekš minēto jautājumu un vienojas, ka pie šī
jautājuma jāatgriežas, tas iespējams iekļaujams arī izskatīšanai VKP.
M. Gaigals jautā par smalcinātā koksnes iekļaušanu šajā standartā.
J. Magaznieks ierosina iepazīties ar pieejamo informāciju VMF LATVIA instrukcijās un materiālos
un pēc tam pieņemt lēmumu par smalcinātās koksnes iekļaušanu standartā.
Darba grupa diskutē par AUI standarta sadaļas iekļaušanu kopējā standartā, uzsverot, ka
iekļaujamas nianses, kas attiecināmas uz datiem nevis iekārtu tehnoloģiskām detaļām.
J. Magaznieks apņemas līdz nākamajai sanāksmei sagatavot standarta sadaļu projektus:
- uzmērīšanas pakalpojuma darba uzdevuma došanas, izpildes kontroles un atskaites principi;
- apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšana;
- apaļo kokmateriālu kvalitātes vērtēšanas precizitātes izteikšanas un nodrošināšanas principi,
mērķi;
- apaļo kokmateriālu uzmērīšanas dati.
Kā arī precizēt standarta projektā iekļaujamos jautājumus saistībā ar smalcināto koksni un
automātiskajām uzmērīšanas ierīcēm.
Nākamā sanāksme plānota 9. martā no plkst. 13.00 līdz 15.00.
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