Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība
Vienotās konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 17
2020. gada 27. maijā
Vebināra formātā
Padomes sanāksmes dienaskārtība:
1. Dienaskārtības apstiprināšana
2. Lēmumu izpildes kontrole
3. AUI1 precizitātes vadība: tilpuma korekcijas veikšanas metodikas projekts
4. SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” mājaslapas koncepcija
5. SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”, VKP kalendāra un nozares
kalendāra aktualizēšana
6. Izmaiņas procedūrā Nr. VKP3/2018 “Faktisko raukumu piemērošana, uzmērot apaļos
kokmateriālus individuāli ar uzmērīšanas paņēmienu tievgaļa caurmēra mērījums,
izmantojot raukumu”
7. Sortimentu kodu nepieciešamie papildinājumiem saistībā ar bērza finierkluču kvalitāti
VKP locekļi, kuri piedalās padomes sanāksmē:
Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība (ar balsstiesībām):
Grigorijs Rozentāls – Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības valdes loceklis
Andris Meirāns – AS „Latvijas valsts meži”, valsts meža īpašumu apsaimniekotāja pārstāvja aizvietotājs
Aldis Strankaļs – SIA “PATA”, dažādu koksnes plūsmu un biznesa modeļu interešu grupas pārstāvis
Žanis Bacāns – Latvijas Meža īpašnieku biedrība, privāto meža īpašnieku un apsaimniekotāju interešu
grupas pārstāvis
Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība (ar balsstiesībām):
Juris Menniks – Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības valdes loceklis
Ainars Apfelbaums – SIA “Kurekss”, zāģmateriālu no kokmateriālu garenzāģēšanas interešu grupas
pārstāvis
Artis Podnieks – AS „LATVIJAS FINIERIS”, saplākšņa produktu no kokmateriālu lobīšanas interešu
grupas pārstāvis
Inguss Virsis – AS „LATVIJAS FINIERIS”, saplākšņa produktu no kokmateriālu lobīšanas interešu
grupas pārstāvja aizvietotājs
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
Johannes Rettensteiner – SIA “KRONOSPAN Riga”, produktu no šķeldotiem, smalcinātiem
kokmateriāliem interešu grupas pārstāvis
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Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma sniedzējs (bez balsstiesībām):
Jānis Buļs – SIA „VMF LATVIA”, valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Gaigals – SIA „VMF LATVIA”, padomes loceklis
Padomes sanāksmē piedalās (nav VKP locekļi) (bez balsstiesībām):
Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība:
Jānis Magaznieks – Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība, valdes loceklis
Kristīne Kenigsvalde – Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība, projektu vadītāja
Ivars Kalmuks – SIA “Koksnes plūsmas datu centrs”, valdes loceklis
1. Dienaskārtības apstiprināšana
G. Rozentāls iepazīstina VKP sanāksmes locekļus ar sanāksmes dienaskārtību. J. Magaznieks lūdz
VKP sanāksmes locekļus, vai ir kādi papildinājumi šīs sanāksme dienaskārtībā.
1.1. Dienaskārtība apstiprināta bez izmaiņām.
2. Lēmumu izpildes kontrole
Ziņojums par iepriekšējās sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem un to izpildes statusu. Apstiprinātas
izmaiņas Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas standartā LVS 82:2020, jaunais standarts pieejams no
14.05.2020. J. Magaznieks lūdzis atbalstu Latvijas Kokrūpniecības federācijai virzīt saistošās izmaiņas
MK noteikumos par LVS 82:2020 pielietošanu darījumos ar apaļajiem kokmateriāliem no 2021. gada
1. janvāra. Pārējo uzdevumu izpilde paskaidrota tālāk minētajos dienaskārtības punktos.
Lēmums:
2.1. Pieņemt zināšanai.
3. AUI precizitātes vadība: tilpuma korekcijas veikšanas metodikas projekts
J. Buļs informē VKP locekļus, ka tilpuma korekcijas veikšanas metodika sastāv no trīs daļām:
aprēķināšanas, piemērošanas un izteikšanas. J. Buļs informē, ka par tilpuma korekcijas veikšanas
metodiku iepriekš diskutēts gan klātienē, gan neklātienē, iesaistot arī VMF LATVIA tehnisko vadītāju
G. Juhņēviču. J. Buļs iepazīstina VKP locekļus ar korekcijas koeficienta aprēķināšanas metodiku un
piemēru, informē, ka nepieciešams IT atbalsts aprēķina algoritma sagatavošanai un testēšanai. J. Buļs
uzsver, ka procesa atvieglošanai būtu nepieciešama AUI pieslēgšana automatizētai datu plūsmai.
J. Buļs informē, ka iepriekš minēto iemeslu dēļ būtu nepieciešams pagarināt korekcijas koeficienta
ieviešanas termiņu, un VMF LATVIA sadarbībā ar SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” ir gatavs uzsākt
tilpuma korekcijas algoritma sagatavošanu un testēšanu.
J. Buļs iepazīstina VKP locekļus ar jautājumiem, kuri pirms sanāksmes saņemti no A. Podnieka.
A. Podnieks jautā, vai divas nedēļas nav pārāk ilgs periods AUI dīkstāvei. J. Buļs informē, ka
termiņš ir līdz divām nedēļām.
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J. Buļs piekrīt, ka procesu shēma ir pietiekami sarežģīti administrējama un atbalsta, ka
nepieciešams uzsvērt, ka šajā gadījumā tiek runāts par pilnu tilpumu – tilpumu ar mizu.
A. Apfelbaums uzsver, ka tilpuma korekcijas koeficients būtu pielietojams tikai gadījumos, kad
precizitātes novirzes iemesls ir pašas AUI darbība.
J. Buļs atzīmē, ka tilpuma korekcijas koeficients būtu izmantojams tikai galējā variantā.
A. Meirāns jautā, vai divu iepriekš minēto nedēļu laikā tiek pilnībā pārtraukta uzmērīšana ar AUI.
J. Buļs atbild, ka uzmērīšana ar AUI tiek pārtraukta pilnīgi un šajā laikā iespējams izmantot citus
uzmērīšanas veidus.
A. Podnieks ierosina AUI darbības vērtēšanā salīdzināt tilpumus ar mizu, lai būtu iespējams
novērtēt AUI darbu nevis mērnieka darbu.
J. Buļs informē, ka VMF LATVIA ir izpildījis savu uzdevumu, piedāvājot tilpuma korekcijas
koeficienta metodiku, attiecībā uz pārējiem jautājumiem nepieciešams VKP lēmums.
J. Menniks komentē, ka tilpuma korekcijas koeficientu pielietošana vērtējama pozitīvi kā iespēja
iekļauties precizitātes mērķos, paralēli veicot stingrāku procesu analīzi uzņēmumā.
J. Magaznieks un J. Buļs informē, ka šobrīd ir pavisam neliels skaits pārstrādes vietu skaits, kuras
neiekļaujas precizitātes mērķos.
J. Buļs komentē, ka, iespējams, līdz šī gada rudenim pārstrādes vietas, kuras šobrīd strādā ārpus
precizitātes mērķiem varētu iekļauties precizitātes mērķos.
VKP locekļi diskutē par tilpuma korekcijas koeficienta ieviešanas termiņiem, nepieciešamību
komunikācijai Biedrību kopsapulcē, nepieciešamību pieslēgt visas AUI automatizētai datu plūsmai.
Lēmumi:
3.1. VMF LATVIA sadarbībā ar AUI īpašnieku iespēju robežās novērst neprecizitātes visās
pārstrādes vietās līdz 16.09.2020. un nākamajā VKP sanāksmē ziņot par rezultātiem;
3.2. Lūgt VMF LATVIA ziņot par korekcijas koeficienta pielietošanas metodikas projektu Biedrību
kopsapulcē;
3.3. Ja netiek novērstas neprecizitātes līdz 2020. gada 1. oktobrim, ieviest korekcijas koeficienta
lietošanu ne vēlāk kā ar 2021. gada 1. janvārim.
VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumus.
4. SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” mājaslapas koncepcija
J. Magaznieks iepazīstina VKP locekļus ar SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites
vadība” mājas lapas konceptu - mērķiem, iespējamajām izmaiņām salīdzinājumā ar pašreizējo
uzņēmuma mājas lapu.
Lēmums:
4.1. Pieņemt zināšanai.
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5. SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”, VKP kalendāra un nozares
kalendāra aktualizēšana
J. Magaznieks informē VKP locekļus par ieplānotajiem pasākumiem: tirgus reģiona konferenci
23. septembrī un pieredzes apmaiņas braucienu 13. – 15. oktobrī un lūdz VKP locekļus diskutēt par
plānoto pasākumu iespējamo formātu saistībā ar šobrīd valstī izsludināto pandēmijas situāciju.
VKP locekļi diskutē par iespējamo pasākuma formātu un rezultātā vienojas, ka šobrīd ieplānojam
pasākumus tādā veidā kā tie bija plānoti sākotnēji.
J. Magaznieks ierosina Biedrību kopsapulcē 12. jūnijā iepazīstināt ar provizorisko plānoto
pasākumu dienaskārtībām un tad vienoties par pasākumu formātu, ņemot vērā turpmāko valsts politiku
attiecībā uz ierobežojumiem saistībā ar pandēmiju.
Lēmums:
5.1. Pieņemt zināšanai.
6. Izmaiņas procedūrā Nr. VKP3/2018 “Faktisko raukumu piemērošana, uzmērot apaļos
kokmateriālus individuāli ar uzmērīšanas paņēmienu tievgaļa caurmēra mērījums, izmantojot
raukumu”
J. Magaznieks iepazīstina VKP locekļus ar procedūra Nr. VKP3/2018 izmaiņu priekšlikumu saistībā ar
papildus raukuma rādītājiem, kuri būtu pielietojami pirmajiem nogriežņiem pārstrādes vietās, kas
darbojas ar lielo dimensiju priedes sortimentiem.
VKP locekļi diskutē par priekšlikuma pielietošanas iespējām saistībā ar darba organizēšanu,
izmaksām un datu apstrādi.
J. Buļs informē, ka VMF LATVIA atbalsta šo priekšlikumu, ja tas ļauj pārstrādes vietām sasniegt
precizitātes mērķus.
Lēmumi:
6.1. Apstiprināt PROCEDŪRAS Nr.VKP3/2018 versiju Nr. 27.05.2020 ar 1. Pielikumu – “Faktisko
raukumu piemērošana priedei atsevišķi izdalot stumbra pirmo nogriezni”;
6.2. Atbalstīt priekšlikumu: “Faktisko raukumu, izdalot stumbra pirmo nogriezni, pielietot tikai,
lai novērstu apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas sistemātisko novirzi ārpus noteikto mērķu
robežām, ja par to atbilstoši vienojas VMF LATVIA un automatizētās uzmērīšanas līnijas
īpašnieks”;
6.3. Apstiprināt pēc PROCEDŪRAS Nr. VKP3/2018 aprēķināto faktisko raukumu 2020. gadam, to
papildinot ar “apses, melnalkšņa, ozola, citu lapkoku raukumu 1,00 cm/m”.
VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumus.
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7. Sortimentu kodu nepieciešamie papildinājumiem saistībā ar bērza finierkluču kvalitāti
I. Kalmuks informē, ka no informācijas sistēmas tehniskās puses ir iespējams ieviest vēl papildus kodus.
A. Strankaļs informē, ka daļa no bērza finierklučiem, kuri ir derīgi pārstrādei, neietilpst II šķiras
finierkluču prasībās, un varētu izdalīt “šķiru” no esošā brāķa. A. Strankaļs atzīmē, ka šis jautājums ir
aktuāls saistībā ar Ķīnas kokmateriālu tirgu.
VKP locekļi diskutē par sortimentu kodiem un nepieciešamību ieviest atbilstošos papildinājumus
bērza finierkluču kvalitātes prasībās.
A. Strankaļs apņemas sagatavot bērza finierkluču III šķiras kvalitātes prasību projektu un nosūtīt
to AS “Latvijas Finieris” un SIA “Stiga RM”.
J. Magaznieks informē, ka sortimentu klasifikators ir saistīts ar sortimentu kvalitātes prasībām.
A. Meirāns jautā, kad plānots atgriezties pie bērza finierkluču kvalitātes prasību izstrādes.
J. Magaznieks informē, ka jūnijā plānotas klātienes sanāksme par bērza finierkluču kvalitātes
prasībām.
J. Magaznieks ierosina pēc A. Strankaļa priekšlikuma izskatīšanas sasaukt attālināto sanāksmi.
M. Gaigals ierosina organizēt diskusiju par finierkluču papildus kodiem elektroniskajā vidē.
Lēmums:
7.1. Uzdod Aldim Strankaļam noformulēt priekšlikumu par bērza finierkluču papildus šķiru un
virzīt izskatīšanai apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta izstrādes darba grupā.
VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumu.
Nākamā VKP sanāksme noteikta 2020. gada 16. septembrī.
Padomes sanāksme tiek slēgta.
Protokolēja:
_______________
Kristīne Kenigsvalde
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