28.05.2020. Apaļo kokmateriālu kvalitātes novērtēšanas precizitātes vadības darba
grupa
Sanāksme Nr. 2
Sanāksmes dalībnieki:
Ainars Apfelbaums, SIA "KUREKSS"
Artis Podnieks, AS “Latvijas Finieris”
Grigorijs Rozentāls, MPKS “Mežsaimnieks”
Ingus Donis, SIA “Vika Wood”
Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži”
Kristaps Līcītis, SIA “Rettenmeier Baltic Timber”
Mārtiņš Zvejnieks, SIA “Latgran”
Ziedonis Miklašēvičs, AS “Latvijas valsts meži”
Žanis Bacāns, SIA “Sodra Latvia”
SIA “VMF LATVIA”:
Jānis Buļs, Mārtiņš Gaigals, Gatis Juhņēvičs
SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”:
Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigsvalde
Darba kārtība:
1. J. Magaznieks iepazīstina darba grupu ar indeksēšanas piedāvājumu no A. Podnieka.
J. Magaznieks attiecīgi iepazīstina ar diviem izveidotajiem modeļiem: 1. tiek vērtēta tikai
kvalitātes vērtēšanas precizitāte; 2. tiek vērtēta kvalitātes vērtēšanas precizitāte un
tilpuma noteikšanas precizitāte.
2. Darba grupas dalībnieki diskutē par vērtības piesaistīšanu konkrētai cenai, vērtēšanas
kritērijiem un vienojas, ka šobrīd būtu būtiski saprast indeksu piemērošanas
pamatprincipus.
I. Donis komentē, ka piemērojot indeksu, kas nav piesaistīts cenai būtu iespēja
savstarpēji salīdzināt radītājus par vairākiem periodiem.
3. M. Gaigals aicina apdomāt, kādas ir apaļo kokmateriālu pircēju un pārdevēju atbildības
un, cik lielā mērā atbildība nododama SIA “VMF LATVIA”.
J. Magaznieks ierosina un M. Gaigals atbalsta, ka ir jāšķir kvalitātes kritēriji, kas kalpo
VMF LATVIA veicamajam novērtējumam, un kritēriji, kas palīdz analizēt uzņēmuma
biznesu.
4. M. Gaigals lūdz J. Magazniekam iepazīties ar citiem informācijas avotiem ārpus darba
grupas saistībā ar kvalitātes precizitātes novērtēšanu, lai iegūtu plašāku priekšstatu par
iespējamo risinājumu.
J. Magaznieks ierosina palūgt „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības
institūtam” iepriekšējo gadu atšķirības šķiru rādītājos.
1 no 2

5. J. Magaznieks lūdz darba grupas dalībniekus atsūtīt indeksu priekšlikumus dažādām
sortimentu grupām līdz 5. jūnijam.
J. Magaznieks apņemas veikt modelēšanu pēc atsūtītajiem priekšlikumiem un līdz 12.
jūnijam nosūtīt rezultātus darba grupas locekļiem.
J. Magaznieks ierosina plānot nākamo darba grupas sanāksmi nedēļā no 15.-19. jūnijam
vai nedēļā no 25.-26. jūnijam.
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