Nr. 12
8.05.2019.
Rīgā, Skaistkalnes iela 1

VKP sanāksmes dienaskārtība
13.00 – 13.05
13.05 – 13.10

13.10 – 13.30

13.30 – 13.50

13.50 – 14.10

14.10 – 14.25

14.25 – 14.40

14.40 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

16.00 – 16.15

16.15 – 16.30

16.30 – 16.40

Dienaskārtības apstiprināšana
1. Lēmumu izpildes kontrole (ziņo S. Svārupe)
Lēmumprojekts:
1.1. Pieņemt zināšanai.
Uzmērīšanas precizitātes vadība un procedūras
2. Procedūras Nr. VKP4/2019 “Grupveida tilpuma un kvalitātes noteikšanas precizitātes pārbaude”
projekta apstiprināšana (ziņo J. Magaznieks)
Lēmumprojekts:
2.1. Apstiprināt procedūru Nr. VKP4/2019 “Grupveida tilpuma un kvalitātes noteikšanas precizitātes pārbaude” ar
šā gada 8. maiju, tai skaitā ģenerālkopai “apvienotas darba vietas (kokmateriālu uzmērīšana uz zemes)” ar 2020.
gada 1. janvāri.
3. VMF LATVIA FotoWeb uzmērīšanas paņēmiena precizitātes vadība (ziņo J. Buļs)
Lēmumprojekts:
3.1. Pieņemt zināšanai.
4. Procedūras Nr. VKP1/2018 “Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes kontrole (ar
automatizētu uzmērīšanas ierīci)” un VKP mērķu izpilde (ziņo J. Magaznieks)
Lēmumprojekts:
4.1. Apstiprināt tilpuma noteikšanas precizitātes vadības attīstības plānu.
VKP IT darba grupa
5. LKUUV papiNet projekta gala ziņojums (ziņo M. Gaigals)
Lēmumprojekts:
5.1. Atzīt projektu «papiNet pilotprojekts Latvijā (2017)» par noslēgtu, ņemot vērā, ka:
 ir izstrādāta informācijas sistēma DACE un nepieciešamie klasifikatori un kodi plānoto četru papiNet
dokumentu aprites uzsākšanai;
 ar datu aprites saistīto pakalpojumu saimnieciskās darbības veikšanai ir izveidots un darbību uzsācis
komersants SIA «Koksnes plūsmas datu centrs» un tā pārvalde (valde un padome);
 Vienotajā konsultatīvajā padomē ir izveidota un uzsākusi darbu IT darba grupa ar IT attīstības un SIA
«Koksnes plūsmas datu centrs» darbības principiem saistītu jautājumu izstrādei.
6. Ziņojums par VKP IT darba grupas darba uzsākšanu (ziņo M. Gaigals)
Lēmumprojekts:
6.1. …
Pārtraukums
Miza
7. Metodikas par pētniecības projektu “Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā
ietverto mizas vienādojumu izpēte” apstiprināšana (ziņo M. Millers)
Lēmumprojekts:
7.1. Apstiprināt metodiku pētniecības projektam.
8. Esošo mizas vienādojumu izvērtējums un precizēti mizas vienādojumi (ziņo M. Millers, J. Magaznieks)
Lēmumprojekts:
8.1. …
Datu plūsma
9. Projekta “Apaļo kokmateriālu automatizētās uzmērīšanas datu vadības” rezultāti (ziņo J. Buļs)
Lēmumprojekts:
9.1. …
10. AUI datu satura standarta projekts (ziņo I. Kalmuks)
Lēmumprojekts:
10.1. …
Citi jautājumi

