Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība
Vienotās konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr.7
2018. gada 21.februārī
Skaistkalnes iela 1, Rīgā
Padomes sanāksmes dienas kārtība:
1. Dienaskārtības apstiprināšana
2. Ziņojums par tilpuma noteikšanas precizitātes projekta rezultātiem
3. Informatīvs ziņojums par Sadarbības projekta iesniegumu
4. Informācija par kopīgas komunikācijas pasākumiem 2018. gadā
Padomes sanāksmē piedalās:
Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība:
Leonards Līpiņš – Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības valdes loceklis
Andris Balodis – AS „Latvijas valsts meži”, valsts meža īpašumu apsaimniekotāja pārstāvniecība
Aldis Strankaļs – SIA „PATA”, dažādu koksnes plūsmas un biznesa modeļu pārstāvniecība
Jānis Mierkalns – SIA „PATA”, dažādu koksnes plūsmas un biznesa modeļu pārstāvniecība
Žanis Bacāns – SIA „BERGVIG SKOG”, privāto meža īpašnieku un apsaimniekotāju
pārstāvniecība;
Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība:
Indulis Kovisārs – Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības valdes loceklis
Artis Podnieks – AS „LATVIJAS FINIERIS”, saplākšņa produktu no kokmateriālu lobīšanas
interešu grupas pārstāvniecība
Inguss Virsis – AS „LATVIJAS FINIERIS”, saplākšņa produktu no kokmateriālu lobīšanas
interešu grupas pārstāvniecība
Ainars Apfelbaums – SIA „Kurekss”, zāģmateriālu no kokmateriālu garenzāģēšanas interešu
grupas pārstāvniecība
Ingus Donis – SIA „Vika Wood”, zāģmateriālu no kokmateriālu garenzāģēšanas interešu grupas
pārstāvniecība
Ivars Lauders – SIA “Kronospan Riga”, produktu no šķeldotiem, sasmalcinātiem materiāliem
interešu grupas pārstāvniecība
Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma sniedzējs:
Jānis Buļs – SIA „VMF LATVIA”, valdes priekšsēdētājs
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Mārtiņš Gaigals – SIA „VMF LATVIA”, padomes loceklis
Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība:
Jānis Magaznieks –LKUUV, izpilddirektors
1. Dienaskārtības apstiprināšana
Dienaskārtība ir apstiprināta bez izmaiņām.
2. Ziņojums par tilpuma noteikšanas precizitātes projekta rezultātiem
J.Magaznieks ziņo par kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaudes rezultātiem
sadalījumā pa koku sugām, paņēmieniem un pārstrādes vietām:


Vidējās novirzes atbilstība izvirzītajiem precizitātes mērķiem;



Izvēlētās standartnovirzes atbilstības pārbaude;



Izvēlētās standartkļūdas atbilstības pārbaude.

A.Strankaļs piebilst, ka raukumi ietekmē precizitāti.
VKP dod uzdevumu J.Magazniekam sagatavot un izsūtīt informāciju par raukumu pētījumu un
viendimensijas līnijām.
J.Magaznieks ziņo arī par precizitātes pārbaudes (caurmēra uzmērīšana ar 1 m soli) izmaksu
aprēķinu un ietekmi uz kopējo procesu un priekšlikumiem precizitātes pārbaudes sistēmas
pilnveidošanai.
A.Balodis uzsver, ka nepieciešams uzrādīt izmaksas, kas ir būtiskas lēmumos, kas attiecas uz
biznesu. Uzskata, ka nepieciešams laicīgi rīkoties, lemt, lai pēc iespējas ātrāk varētu sākt darbību,
balstoties uz pieņemtajiem lēmumiem. Uzskata, ka +/-3% vidējās novirzes mērķis ir par liels,
vajadzētu samazināt šo novirzes mērķa lielumu.
A.Strankaļs aicina sasniegt +/-3% novirzi visām līnijām, kuras nav vēl šo novirzi sasniegušas;
A.Apfelbaums uzskata, ka rīcībā esošais aprīkojums nav atbilstošs, lai mērītu precīzāk.
A.Balodis uzsver, ka pirmkārt nepieciešams vienoties par biznesa argumentiem, par kuriem visi
būtu vienisprātis.
A.Podnieks ierosina izstrādāt vadlīnijas, metodiku, kā lai sasniedz mērķus.
I.Kovisārs uzsver, ka +/-1% robežas ir nākotnes vīzija, uzskata, ka nepieciešams aplūkot šo ideju.
A.Podnieks aicina sadalīt 2 grupās uzņēmumus, kas iekļaujas +-/3% robežās un kas neiekļaujas,
tad aicināt lemt uzņēmumiem (kas neiekļaujas), vai “iet” uz kopēju mērķi vai nē.
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J.Magaznieks informē par uzdevumiem, kuri izpildīti un kuri jārealizē:
2016
VMF LATVIA

2017
VMF LATVIA

2018
VMF LATVIA

2019
-

2020
VKP preciztātes

Precizitātes

Precizitātes

Precizitātes

vadības mērķi +

vadības mērķi

vadības mērķi

vadības mērķi

rekomendācija

VKP uzdevums

VKP uzdevums

VKP preciztātes

precizitātes

1m soļa

Turpināt

vadības mērķi +

vadībā izmantot

integrēšanai

nākamajam 6

rekomendācija

1 m soļa

precizitātes

mēnešu

precizitātes

paņēmienu

vadībā

periodam

vadībā izmantot
1 m soļa
paņēmienu
+/- 3 %

+/- 1 %

Lēmumprojekti:
1) Uzmērot apaļos kokmateriālus ar individuālo uzmērīšanas metodi automatizētā režīmā:
a) Turpināt izmantot kontrolmērījumus paraugkopai no ģenerālkopas ar kopīgu
uzmērīšanas vietu, kokmateriālu sugu un uzmērīšanas paņēmienu 6 mēnešu
periodam;
b) Paraugkopas kokmateriālu skaita aprēķinam izmantot LVS 82:2003 noteikto
pieļaujamo standartkļūdu atkarībā no apjoma;
c) Precizitātes pārbaudei izmantot “1 m soļa uzmērīšanas paņēmienu” (Metodika
1.pielikumā);
Balsojums:
Par – 11, Pret – 0, Atturas – 0.
d) Izvirzīt šādus precizitātes mērķus, kas kokmateriālu tilpuma noteikšanas procesā
iesaistītajām pusēm kopēji ir sasniedzami ar 2020. gadu:
a. Vidējā novirze +/- 3%;
b. Standartnovirze 7%.
2) Uzdod Jānim Magazniekam sniegt ziņojumu biedrību kopsapulcē
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3) Par 2018. gada 1. pusgada precizitātes pārbaudes rezultātiem pēc VMF LATVIA datiem
(pa konkrētām uzmērīšanas vietām) LKUUV izpilddirektoram J.Magazniekam sagatavot
starpziņojumu – analīzi un tālākās rīcības priekšlikumus – 2018. gada augustā
4) Rekomendēt VMF LATVIA pēc iespējas ātrāk kokmateriālu tilpuma ar individuālo
uzmērīšanas metodi automatizētā režīmā noteikšanas precizitātes vadībā izmantot tikai “1
m soļa uzmērīšanas paņēmienu”. Par sagatavošanos šīm izmaiņām VMF LATVIA valdes
priekšsēdētājam J.Buļam ziņot nākamajā VKP sanāksmē
3. Informatīvs ziņojums par Sadarbības projekta iesniegumu
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.1
apakšpasākuma projekta idejas iesniegums
Projekta idejas nosaukums - Vienotas kokmateriālu plūsmas un pārvaldības sistēmas izstrāde
efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā.
Projekta idejas mērķis - Projekta mērķis ir izveidot vienotu kokmateriālu plūsmas un pārvaldības
atbalsta sistēmu Latvijā, izmantojot inovatīvas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi
padarot mežsaimniecību efektīvāku visiem iesaistītajiem tirgus dalībniekiem – kokmateriālu
pārdevējiem, pircējiem un pakalpojumu sniedzējiem.
Kopējas pieprasītais finansējums – 499416.00 EUR (3 gadi)
Iesnieguma termiņš – 26.01.2018 (iesniegts)
Atbilde par projekta apstiprinājumu – 26.03.2018.
Nozares kokmateriālu plūsmas pamatdatu (masterdata) izstrāde un uzturēšana:
•

Kokmateriālu plūsmas dalībnieku klasifikatoru izstrāde un uzturēšana;

•

Kokmateriālu plūsmas dalībnieku kodu izstrāde un uzturēšana;

Šo aktivitāti īstenos EIP ekspertu darba grupa.
Datu bāze elektronisku pavadzīmju plūsmas organizēšanai, lai apkalpotu 4 dokumentu
elektronisko apriti papiNet datu standartā:
-

transportēšanas darba uzdevums;

-

kokvedēja atskaite;

-

piegādes fakts;

-

testēšanas pārskats.

Šo aktivitāti īstenos LKUUV (budžetā paredzēts finansējums IT pakalpojumam ap 55800 eur).
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Kokmateriālu piegādes ķēdes dalībnieku vienotu procedūru izstrāde kokmateriālu tilpuma
un kvalitātes noteikšanai un iekārtu standartizācijai.
-

Automatizētu uzmērīšanas līniju standartizēšana;

-

Tilpuma aprēķināšanas algoritmu standartizēšana;

-

Tilpuma aprēķināšanā izmantoto konstanšu standartizēšana.

Šo aktivitāti īstenos EIP ekspertu darba grupa
Inovatīva informācijas apmaiņas foruma izstrādē; pastāvīga mājas lapa, tirgus reģiona
konference, informatīvi semināri un pieredzes apmaiņas braucieni.
•

Mājaslapas un foruma izstrāde;

•

3 pieredzes apmaiņas braucieni;

•

3 tirgus reģiona konference.

Šo aktivitāti īstenos LKUUV.
Normatīvās vides izvērtēšana, priekšlikumu sagatavošana un nepieciešamības gadījumā
standartu aktualizēšana:
•

Latvijas standarts par apaļo kokmateriālu uzmērīšanu– LVS 82:2003;

•

Latvijas standarts par Kokmateriālu sortimenti mežizstrādē – LVS 80:1997.

Šo aktivitāti īstenos MEKA
IEKŠĒJĀS PROCEDŪRAS
EIP darba grupa pieņem lēmumus, balstoties uz Vadošā partnera vai jebkura cita sadarbības
partnera sniegto informāciju par projektu, tā īstenošanas gaitu un, nepieciešamības gadījumā,
grozījumiem par sekojošiem jautājumiem:
•

grozījumiem Projekta īstenošanas darba grafikā (darba plānā);

•

grozījumiem EIP darba grupas sastāvā;

•

Projektā īstenoto darbību un rezultātu apstiprināšanu;

•

pēc nepieciešamības par citiem, ar Projekta īstenošanu saistītiem, jautājumiem.

LĒMUMU PIEŅEMŠANA
EIP darba grupa var pieņemt lēmumu tiekoties sanāksmē, arī t.sk. neklātienē, izmantojot
tehnoloģijas, vai elektroniski ar e-pastu palīdzību.
EIP darba grupa ir lemttiesīga, ja lēmumu pieņemšanā piedalās vismaz puse EIP darba grupas
locekļu.
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Katram EIP darba grupas loceklim ir 1 balss.
EIP darba grupas lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu nodoto balsu vairākumu. Ja balsis ir nodotas
vienādi, tad noteicošā ir Vadošā partnera balss.
Latvijas Kokmateriālu pircēju un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrību kopīgi izveidotajai
Vienotajai konsultatīvajai padomei ir tiesības piedalīties EIP darba grupas sanāksmēs bez
balsstiesībām.
Vadošais partneris Projekta īstenošanas laikā nodrošina veiktā pētījuma un rezultātu publicēšanu
pilnā apjomā www.lkuuv.lv mājaslapā (atbilstoši 3.Pielikuma 1.7. punkta izpildei).
4. Informācija par kopīgas komunikācijas pasākumiem 2018. gadā
Konference - MŪSDIENĪGA KOKMATERIĀLU UZSKAITE MEŽA NOZARES
KONKURĒTSPĒJAS PAAUGSTINĀŠANAI
2018. gada 12.aprīlī, 10:00 – 15:00, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lielā iela 2, Jelgava
Dienaskārtības turpinājums:
11:30 – 12:00

Meža īpašnieki - kokmateriālu plūsmas avots koksnes pārstrādes
industrijai
Arnis Muižnieks, Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs

12:00 – 13:00

Pusdienu pārtraukums
Uzkodas, kafija, tēja

13:00 – 13:30

Kokmateriālu individuālās izmērīšanas automatizācija Latvijā
Jānis Buļs, VMF LATVIA valdes priekšsēdētājs

13:30 – 14:00

Kokmateriālu loģistikas IT atbalsts Igaunijā
Liisi Liivlaid, Igaunijas meža un kokapstrādes asociācijas projektu vadītāja

14:00 – 14:30

Nozares datu bāzes izveides projekts Latvijā kokmateriālu plūsmas atbalstam
Mārtiņš Gaigals, VMF LATVIA padomes loceklis

14:30 – 15:00

Paneļdiskusija

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Skotiju (29.05.2018.-01.06.2018.)
Izlidošana 29.maijā 07:40 no Rīgas lidostas -> 09:05 Amsterdama, Šipolas lidosta -> 12:30
izlidošana uz Ņūkāslu, ielidošana Ņūkāslas lidostā 12:45.
Došanās uz Carlisle Mill.
Nakšņošana Premier Inn, Dumfries.
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30.maijs – vizīte Tilhill Forestry, Galovejā (Galloway area). Fokuss uz kokmateriālu ķēdi no meža
līdz rūpnīcai, jaunu tehnoloģiju izmantošana kokmateriālu ķēdes posmos, uzmērīšanas metožu
izvēlēšanās.
Vizīte Dalbeattie Mill, Robert Burns Centre, Dumfries.
Nakšņošana Premier Inn, Dumfries.
31.maijs – vizīte James Jones Mill, Lockerbie.
Edinburgas viskija tūre un citas Edinburgas tūristu aktivitātes.
Nakšņošana Edinburgh, HI Express hotel
1.jūnijs – agrs lidojums atpakaļ uz Rīgu. Izlidošana 06:00 (Edinburgas lidosta) -> 08:35
Amsterdama, Šipolas lidosta -> 10:20 izlidošana uz Rīgu, ielidošana Rīgā 13:35.

Nākamās sēdes datuma noteikšana:
Priekšlikums nākamo sanāksmes datumu noteikt 13.06.2018
Padomes sanāksme tiek slēgta.

_________________________
VKP priekšsēdētājs
Leonards Līpiņš

_________________________
LKUUV izpilddirektors
Jānis Magaznieks

Protokolēja:
_________________________
Santa Svārupe
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