Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība
Vienotās konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 19
2020. gada 2. decembrī
Vebināra formātā
Padomes sanāksmes dienaskārtība:
1. VKP1 priekšsēdētāja maiņa atbilstoši statūtiem
2. Dienaskārtības apstiprināšana
3. Lēmumu izpildes kontrole
4. Kvalitātes standarta virzība
5. B pielikuma (masas/tilpuma pārrēķins) sagatavošanas laika piedāvājums
6. Bērza mizas novērtēšanas procedūras koncepts
7. Pakalpojuma apmaksas izmaiņu soļi
8. Trešās neatkarīgās puses uzmērīšanas pakalpojuma standarta saturs un ieviešanas
koncepts
9. VKP darba plāns un kalendārais plāns 2021. gadam
10. Citi jautājumi
VKP locekļi, kuri piedalās padomes sanāksmē:
Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība (ar balsstiesībām):
Grigorijs Rozentāls – Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības valdes loceklis
Andris Balodis – AS „Latvijas valsts meži”, valsts meža īpašumu apsaimniekotāja pārstāvis
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
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
Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma sniedzējs (bez balsstiesībām):
Jānis Buļs – SIA „VMF LATVIA”, valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Gaigals – SIA „VMF LATVIA”, padomes loceklis
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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
Indulis Kovisārs – Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents
Arnis Muižnieks – Latvijas Meža īpašnieku biedrība, valdes priekšsēdētājs
Ivars Kalmuks – SIA “Koksnes plūsmas datu centrs”, valdes loceklis
1. VKP priekšsēdētāja maiņa atbilstoši statūtiem
1.1. Atbilstoši VKP statūtiem, uz gadu līdz 2021. gada decembrim par VKP priekšsēdētāju
apstiprināt Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības valdes locekli.
2. Dienaskārtības apstiprināšana
J. Menniks iepazīstina VKP sanāksmes locekļus ar sanāksmes dienaskārtību.
2.1. Dienaskārtība apstiprināta bez izmaiņām.
3. Lēmumu izpildes kontrole
Ziņojums par iepriekšējās sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem un to izpildes statusu. VMF LATVIA šobrīd
strādā korekcijas koeficienta ieviešanas, lai ne vēlāk kā 2021. gada 11. janvārī uzsāktu pielietošanu,
turpina darbu pie korekcijas koeficienta metodikas izstrādes grupveida uzmērīšanai ar AUI2 un pie
standartnovirzes vadīšanas priekšlikumu sagatavošanas. VMF LATVIA sadarbībā ar pārstrādes vietām
un LKUUV kvalitātes noteikšanas precizitātes vadības procedūras īstenošanu plāno uzsākt ar 2021. gada
1. janvāri. Šīs sanāksmes sadaļā “Citi jautājumi” sekos ziņojums par izmaiņām sortimentu kodos un
klasifikatoros.
Lēmums:
3.1. Pieņemt zināšanai.
4. Kvalitātes standarta virzība
J. Magaznieks informē par notikušo sanāksmju skaitu un paveikto apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta
izstrādes darba grupās. Izstrādes darbs atsevišķās darba grupās (skujkoku zāģbaļķi un bērza finierkluči)
šobrīd ir apstājies, jo nepieciešama klātienes vizīte pārstrādes vietā, un, saistībā ar pandēmijas situāciju
valstī, tas šobrīd ir atlikts uz nenoteiktu laiku. Klātienes tikšanās sanāksmes līdz šim notikušas “Mietu”,
“Apses zāģbaļķu” un “Stabu” darba grupās. Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarts tiks izstrādāts kā
viens vienots standarts visām sortimentu grupām, kā tas tika lemts iepriekšējā VKP sanāksmē un kā tas
iepriekš plānots - standarts tiks sagatavots līdz 2021. gada jūlijam.
A. Balodis lūdz paskaidrot, ko ietver “vienošanās par sortimentu nosaukumiem”.
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J. Magaznieks atbild, ka kvalitātes standarta “Papīrmalkas” darba grupā bijušas diskusijas par
to, kādus nosaukumus piešķirt dažādām kvalitātes klasēm.
A. Balodis lūdz plašāk pastāstīt par darba grupu darba shēmu, darba procesu un dalībnieku
iesaisti.
J. Magaznieks informē, ka sākotnēji darba grupu diskusijas tika organizētas birojā, kur notika
vienošanās par diskusiju objektiem, pēc tam sekoja vizītes pārstrādes vietās, kurās kopīgi iegūts ieskats
par vainu robežvērtību ietekmi uz ražošanas iznākumu un norisinājušas diskusijas ar konstruktīviem
argumentiem gan no ražotājiem, gan pārstrādātājiem. “Apses zāģbaļķu” darba grupā iziets pilns
sanāksmju cikls, ietverot vizīti mežā. Kvalitātes standarta “Mietu”, “Apses zāģbaļķu” un “Stabu” darba
grupās piedalījās liela daļa konkrēto sortimentu pārstrādātāju.
Lēmums:
4.1. Pieņemt zināšanai.
5. B pielikuma (masas/tilpuma pārrēķins) sagatavošanas laika piedāvājums
J. Magaznieks informē, ka sākotnēji bija plānots B pielikumu pievienot LVS82:2020 “Apaļo
kokmateriālu uzmērīšanas” standartam, tomēr tika pieņemts lēmums veikt precizējumus B pielikumā, jo
pielikumā ietvertie koeficienti bija pietiekoši vispārīgi un, iespējams, ne tik precīzi attiecināmi uz šobrīd
esošajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. Zinot galvenos ietekmējošos faktorus (koku suga,
uzglabāšanas ilgums, meteoroloģiskie apstākļi uzglabāšanas laikā), iespējams pielietot pārrēķina
koeficientus. J. Magaznieks iepazīstina ar egles pārrēķina koeficientu izmaiņām kalendārā gada laikā
atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem un informē, ka veicot salīdzinājumu ar Zviedrijā iegūtajiem
datiem, secināts, ka pārrēķina koeficienta vērtību tendences gada griezumā ir līdzīgas. J. Magaznieks
ierosina atgriezties pie šī jautājuma 2021. gada pēdējā ceturksnī.
J. Menniks komentē, ka pārrēķina koeficienti varētu būt aktuāli uzņēmumiem, kas eksportē vai
importē zāģbaļķus vai papīrmalku un jautā, kādām koku sugām pieejami šādi pārrēķina koeficienti.
J. Magaznieks atbild, ka tilpuma un masas pārrēķina koeficienti pieejami priedei, egle, bērzam un
apsei.
A. Balodis jautā, vai būtu iespējams izveidot masas/tilpuma pārrēķina koeficientus atkarībā no
kokmateriālu glabāšanas ilguma dienās.
J. Magaznieks atbild, ka tas ir pietiekami precīzi modelējams un koriģējams.
A. Balodis jautā, pie kā būtu jāvēršas, ja AS “Latvijas valsts meži vēlētos šo modeli izmēģināt
reālajā situācijā ražošanā.
J. Magaznieks informē, ka jāvēršas pie SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites
vadība”.
M. Gaigals lūdz precizēt, vai 2021. gada 4. ceturksnis ir prognozētais priekšlikuma sagatavošanas
laiks un vai J. Magaznieks atgriezīsies ar ziņojumu VKP par B pielikumu.
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J. Magaznieks uzsver, ka masas/tilpuma pārrēķina koeficientu izstrādei ir nepieciešami skaidri
kritēriji – konkrēta nepieciešamība un definēti koeficienta ietekmējošie faktori. J. Magaznieks informē,
ka 2021. gada septembra VKP sanāksmē nāks ar ziņojumu par šo jautājumu, un precizēti tilpuma/masas
pārrēķina koeficienti tiks sagatavoti līdz 2021. gada beigām.
Lēmumi:
5.1. Lūgt J. Magazniekam ziņot par B pielikuma “Apaļo kokmateriālu tilpuma un masas pārrēķina
noteikšanas palīgmateriāli” sagatavošanas progresu 2021. gada septembra VKP sanāksmē;
5.2. Lūgt J. Magazniekam precizēt tilpuma/masas pārrēķina koeficientus un sagatavot B pielikumu
“Apaļo kokmateriālu tilpuma un masas pārrēķina noteikšanas palīgmateriāli” līdz 2021. gada
beigām.
VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumus.
6. Bērza mizas novērtēšanas procedūras koncepts
J. Magaznieks informē, ka, analizējot iespējamos tilpuma sistemātiskās novirzes iemeslus, apskatīti
dažādi iespējamie ietekmes faktori. J. Magaznieks informē, ka pārstrādes vietām, kuras atrodas ārpus
precizitātes robežām, iespējamais risinājums būtu vienādojuma pielietošana noviržu samazināšanai nevis
tilpuma korekcijas koeficienta izmantošana. J. Magaznieks uzsver, ka iedziļinoties jautājumā nonācis pie
secinājumiem par iespējamajiem risinājumiem dažādās pārstrādes vietās un ka miza nav vienīgais
ietekmējošais faktors. J. Magaznieks uzsver, ka standartā LVS82:2003, lai novērstu blīzuma ietekmi bija
jāatkāpjas 0,5 m no resgaļa, standartā LVS82:2020 minēts, ka, uzmērot resgaļa caurmēru ir jāatkāpjas,
bet nav definēts precīzs attālums, jo, iespējams, 0,5 m nav precīzākais attālums.
A. Podnieks precizē, ka šķirošanas līnijas, kas uzmēra un aprēķina pēc segmenta metodes precīzi
nosaka tilpumus atrēķinot zara vietas, bet blīzuma daļas ietekmi neievērtē. Rezultātā tilpums sanāk
precīzāks, bet nav salīdzināms ar pēc LVS82:2020 noteikto metodiku. J. Magaznieka piedāvājums ir
redukcijas iespēja, ko varētu piemērot līnijām, kas mēra ar segmentiem, lai nebūtu jāveic izmaiņas
uzmērīšanas iekārtā. Šī uzdevuma tehniskā izpilde tālāk būtu nododama KpDC3 un VMF LATVIA.
J. Magaznieks iepazīstina ar procedūras soļiem: 1) tiek identificēts nogrieznis ar izteikti lielu tievgaļa un
resgaļa caurmēra starpību, kas liecina par blīzuma esamību; 2) bērza īsklucim ar lielāko tilpumu,
izmantojot vienādojumu, tiek reducēts blīzuma īpatsvars. No iepriekš minētā izriet sekojošais: 1)
jāapstiprina rādītājs, kas ļauj precīzi identificēt pirmo nogriezni; 2) jānosaka blīzuma īpatsvars, kuru
pielietot īskluča ar lielāko tilpumu redukcijai.
J. Magaznieks lūdz I. Kalmuku informēt, vai iepriekš minētā vienādojuma pielietošana īskluču tilpuma
redukcijā prasīs pastāvīgu papildus darbu. I. Kalmuks informē, ka šāda risinājuma izveidošana varētu
prasīt desmit dienas un rosina pārdomāt tilpuma korekcijas koeficienta pielietošanas termiņu, pie
nosacījuma, ka tiek izstrādāti tilpuma redukcijas vienādojumi.
J. Magaznieks uzsver, ka, izmantojot redukcijas vienādojumus, būtu iespējams uzlabot tilpuma
precizitāti, atlikušās neprecizitātes tilpumā būtu risināmas precizējot mizas vienādojumus.
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Lēmumi:
6.1. Apstiprināt bērza finierkluču blīzuma redukcijas konceptu tilpuma precīzākai noteikšanai;
6.2. Lūgt J. Magazniekam līdz 2020. gada beigām sagatavot precīzas raukuma un blīzuma
īpatsvara vērtības, lai veiktu automātisko blīzuma redukciju;
6.3. Lūgt J. Magazniekam līdz 2020. gada beigām sagatavot tilpuma precizitātes izmaiņu modeli
iepriekšējiem sešiem mēnešiem, kas balstīts uz automātisko blīzuma redukciju;
6.4. Lūgt J. Magazniekam nosūtīt blīzuma redukcijas piedāvājumu VKP locekļiem līdz 2020. gada
beigām, lai to apstiprinātu elektroniskajā sarakstē;
6.5. Pēc bērza mizas norēķina piedāvājuma saskaņošanas ar VKP locekļiem sākt pielietot
koeficientus/vienādojumus ar KpDC iesaisti;
6.6. Lūgt J. Magazniekam uz nākošo VKP sanāksmi sagatavot bērza mizas norēķina
koeficientus/vienādojumus.
VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumus.
7. Pakalpojuma apmaksas izmaiņu soļi
J. Buļs iepazīstina ar VMF LATVIA mērķiem, pakalpojumiem, informē par uzmērītā kokmateriālu
tilpuma sadalījumu pa pakalpojumiem 2020. gadā, uzsverot, ka ir pieaugusi FotoWeb aplikācijas
izmantošana kokmateriālu grupveida uzmērīšanā. J. Buļs uzsver, ka būtu jādomā par grupveida
uzmērīšanas ar rokas instrumentiem samazināšanu pārstrādes vietās.
J. Buļs informē, ka VMF LATVIA turpinās vadīt kokmateriālu uzmērīšans precizitāti sadarbībā ar KpDC
un LKUUV4. VMF LATVIA īstenos produktivitātes palielināšanas plānu.
J. Buļs informē, ka 2021. gadā VMF LATVIA pakalpojuma cenas saglabāsies iepriekšējā līmenī, tiks
attīstīta pakalpojuma struktūra un uzsākts darbs pie priekšlikumu sagatavošanas pakalpojumu tarifu
izmaiņām 2022. gadā. VMF LATVIA iesaistīsies trešās puses kokmateriālu standarta izstrādē, un
pamatpakalpojuma saturs būs šī standarta sastāvdaļa. J. Buļs iepazīstina ar tarifu veidošanas principu
attīstību. Tiks piedāvāts mainīt cenošanas principu – pamatpakalpojums un papildpakalpojumi.
Testēšanas pārskati būs pieejami gan pircējiem, gan pārdevējiem. Lai sagatavotu pārskatus automatizēti
tiks izmantota informācijas sistēma LINDA.
J. Buļs informē par VMF LATVIA rīcību saistībā ar COVID-19 rīcību šajā laikā, uzsver, ka svarīgi
saglabāt kvalificētu darba spēku, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti, rosina e-pavadzīmju
pielietošanu, lai mazinātu infekcijas pārnešanas risku.
J. Buļs informē, ka 2021. gadā uzmērīšanas pakalpojuma tarifi nemainīsies, no 01.07. 2021. tarifu
veidošanai individuālajā uzmērīšanā ar AUI tiks piemērots cenošanas princips – pamatpakalpojums un
papildpakalpojumi. Šī pamatpakalpojuma nominālā vērtība būs vienlīdzīga pašreizējam tarifam, no kura
atņemts abu pašreizējo atlaižu lielums.
VMF LATVIA ar 2021. gada 1. janvāri uzmērīšanā piemēros jauno standartu LVS82:2020. VMF
LATVIA savlaicīgi informēs klientus par plānotajām izmaiņām.
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J. Menniks jautā par izmaiņām pēc 1. jūlija, ja tiek veikti kontrolmērījumi, vai tas ir
papildpakalpojums.
J. Buļs atbild, ka pārstrādes vieta darbu organizē konkrētam mērnieku skaitam un maiņu grafikam,
izmanto informācijas sistēmu LINDA, tas ir pamatpakalpojums, kurā iekļauti arī kontrolmērījumi.
A. Strankaļs jautā, ko ietver 1. un 2. papildpakalpojums.
J. Buļs atbild, ka 1. papildpakalpojumu iecerēts piemērot gadījumos, ja nav maiņu grafika, 2.
papildpakalpojums – ja nav maiņu grafika un automatizētas datu plūsmas.
A. Balodis pateicas J. Buļam par izcilu prezentāciju un aicina VKP locekļus uz diskusiju, lai
vienotos par principiem un to īstenošanu praksē.
M. Gaigals informē, ka vairākās VMF LATVIA budžeta darba grupās tika rasts risinājums nākamā
gada budžeta veidošanai, nemainot līdzšinējos tarifus, rezultātā izvirzot sekojošus uzdevumus - kā
mazināt riskus, apzinoties ka nozarē ir pircēju un pārdevēju grupas, kuras nav pārstāvētas Biedrībās, kā
samazināt cilvēka iesaisti automatizētajā uzmērīšanā.
M. Gaigals uzsver, ka VMF LATVIA nepiedalās pircēju un pārdēvēju attiecību veidošanā.
Jautājums, kas būtu aktualizējams – kā (kas) veic uzmērīšanas pakalpojuma apmaksu? M. Gaigals
ierosina ietvert pakalpojuma izmaksas kokmateriālu izmaksās, ja pakalpojuma izmaksas tiek dalītas uz
pusēm starp kokmateriālu pircēju un pārdevēju. M. Gaigals lūdz VKP locekļus komentēt šo jautājumu.
J. Menniks jautā, cik uzņēmumu ir pieslēgušās informācijas sistēmai LINDA.
I. Kalmuks informē, ka automatizētai datu plūsmai šobrīd nav pieslēgtas divas individuālās AUI
no plānotajām 29.
A. Balodis atbalsta uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas jautājuma izvirzīšanu diskusijai. Sākotnēji
AS “Latvijas valsts meži” veidoja sistēmu, ka apmaksu veic dalīti abas iesaistītās puses, pamatojot to ar
principu, ka neviena no iesaistītajām pusēm nav vairāk ieinteresēta mērījuma rezultātā. Diemžēl iepriekš
minētā sistēma vēl nav guvusi pietiekamu atbalstu kokmateriālu pircēju un pārdevēju vidū. A. Balodis
informē, ka pašreizējā situācijā veidojas atšķirīgas pieejas un rosina vienoties par vienu pieeju, un
iekļaut jautājumu par uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas risinājumu, turpinot solidāri segt izmaksas,
nākamās VKP sanāksmes dienaskārtībā.
M. Gaigals komentē, ka tas ir jautājums par izmaiņām kokmateriālu pārdošanas nosacījumos ne
agrāk, kā no 2022. gada.
I. Kovisārs jautā, vai AS “Latvijas valsts meži” 2021. gada sadarbības līgumos būs spēkā, ka
uzmērīšanas pakalpojumu apmaksā abas iesaistītās puses.
A. Balodis atbild, ka 2021. gadā AS “Latvijas valsts meži” strādās uz tiem pašiem nosacījumiem
kā līdz šim un turpinās apmaksāt pusi no pakalpojumā patērētā laika. Izmaiņas varētu sākt ieviest ne
ātrāk kā 2022. gadā.
M. Gaigals ierosina pārdevēju biedrībai nākamajā VKP sanāksmē nāk ar analīzi par ieguvumiem
un priekšlikumu pakalpojuma apmaksas iespējamai pārstrukturizēšanai kokmateriālu piegādēs.
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Lēmums:
7.1. Lūgt Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrībai veikt analīzi par ieguvumiem un sagatavot
priekšlikumu pakalpojuma apmaksas iespējamai pārstrukturizēšanai kokmateriālu piegādēs, un
sniegt ziņojumu 2021. gada februāra VKP sanāksmē.
VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumu.
8. Trešās neatkarīgās puses uzmērīšanas pakalpojuma standarta saturs un ieviešanas koncepts
M. Gaigals informē par standartu lomu kokmateriālu uzskaitē, veidojot sakārtotāku vidi konkrētajā jomā
un vienotas vērtības visām iesaistītajām pusēm.
M. Gaigals uzsver, ka šobrīd dažādās jomās eksistē liels skaits standartu, kuri jāņem vērā uzņēmumiem,
tajā skaitā kokmateriālu uzmērīšanā.
M. Gaigals informē, ka trešās neatkarīgās puses uzmērīšanas pakalpojuma standarts varētu uzrunāt
uzņēmumus ārpus pircēju un pārdevēju biedrībām, kuri nav iesaistījušies un informēti par kokmateriālu
pircēju un pārdevēju biedrību izstrādātajām procedūrām un metodikām.
M. Gaigals informē, ka sākotnēji standarts plānots kā brīvprātīgi pielietojams, rekomendējoša rakstura
standarts un pēc tam, iespējams, standarta pielietošanu nostiprināt normatīvajos aktos.
M. Gaigals izsaka priekšlikumu, ka kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību kopīgi izstrādātās
procedūras un metodikas būtu lietderīgi apstiprināt un publicēt kā standartus oficiāli atzītā
standartizācijas institūcijā. Daļa iespējamā standarta satura jau atrodama VMF LATVIA pakalpojuma
aprakstos un instrukcijās un daļa - procedūrās, kuras izstrādātas VKP. M. Gaigals izsaka priekšlikumu
iepriekš minēto apvienot vienā standartā, nosaucot to par “Trešās neatkarīgās puses uzmērīšanas
pakalpojuma standartu”, kas būtu ērti izmantojams pircēju un pārdevēju attiecībās.
M. Gaigals informē, ka nākamais solis pēc standarta izstrādes būtu attīstīt kokmateriālu pircēju un
pārdevēju biedrību kopīgu sertifikācijas un inspekcijas kapacitāti un ierosina pēc standarta izstrādes VKP
dot uzdevumu LKUUV akreditēties valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs". Veicot
iepriekš minēto, tiks palielināta uzticību pakalpojumam, dodot iespēju trešās puses pakalpojumu sniegt
arī citiem uzņēmumiem, atdalot procesus un pakalpojuma sniedzējus.
J. Magaznieks piedāvā trešās puses standarta izstrādē iesaistīt LVS82:2020 izstrādes darba grupas
dalībniekus.
A. Balodis atbalsta J. Magaznieka priekšlikumu.
M. Zvejnieks atturas no balsojuma, to pamatojot ar nepieciešamību pēc detalizētākas informācijas,
lai skaidri saprastu, ko nozīmētu šāda standarta ieviešana.
M. Gaigals informē, ka ir atvērts komunikācijai par trešās puses standartu.
J. Magaznieks informē par to, cik ilgā laikā iespējams izstrādāt standartu un iespējamo standarta izstrādes
darba grupas sastāvu. J. Magaznieks apņemas izsūtīt Biedrību biedriem informāciju par trešās puses
standarta izstrādes darba grupas sastāvu, lūdzot apstiprinājumu vai priekšlikumus par sastāva izmaiņām.

Lapa 7 no 9

Lēmums:
8.1. Apstiprināt trešās neatkarīgās puses uzmērīšanas pakalpojuma standarta konceptu;
8.2. Lūgt J. Magazniekam sagatavot priekšlikumu trešās neatkarīgās puses uzmērīšanas
pakalpojuma standarta darba grupas sastāvam un saskaņot to elektroniskajā sarakstē ar
iespējamajiem darba grupas dalībniekiem un VKP locekļiem.
M. Zvejnieks atturas no balsojuma. Pārējie VKP locekļi atbalsta lēmumu.
9. VKP darba plāns un kalendārais plāns 2021. gadam
J. Magaznieks iepazīstina ar VKP darba plānu 2021. gadam. Ziņojums par bērza mizu plānots nākamajā
VKP sanāksmē 2021. gada februārī. J. Magaznieks izsaka priekšlikumu uzdevuma “Smalcinātas koksnes
uzmērīšanas standartizācija” īstenošanu pārcelt no 2021. gada un 2022. gadu.
J. Magaznieks informē, kad tiks sagatavots apaļo kokmateriālu kvalitātes standarts, SIA “Latvijas
Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” sāks procesu, lai kļūtu par akreditētu atbilstības
novērtēšanas institūciju.
J. Magaznieks informē, ka 2021. gadā projekti, kas tiek īstenoti ar publiskā finansējuma piesaisti un tiek
plānota projektu pieteikumu sagatavošana, lai pretendētu uz publisko finansējumu.
A. Balodis jautā, vai mizas procedūra būs attiecināma uz automatizētās uzmērīšanas līnijām un
harvesteru uzmērīšanas sistēmām.
J. Magaznieks atbild, ka mizas procedūra ietvers gan automatizētās uzmērīšanas līnijas, gan
harvesteru uzmērīšanas sistēmas.
J. Magaznieks ierosina pārcelt jautājumu par 2021. gada komunikācijas pasākumiem uz 2021.
gada februāra VKP sanāksmi.
Lēmums:
9.1. Pieņemt zināšanai.
10. Citi jautājumi
Tilpuma standartnovirzes vadība
J. Magaznieks informē, ka uz nākamo VKP sanāksmi plānots sagatavot priekšlikums par izpratni saistībā
ar standartnovirzi. Plānoju iepazīstināt ar precīzu analīzi un iespējamiem variantiem, kā šo novirzi
interpretēt – sadalīta pieeja, kur skatāmies ekstrēmos datus un loģiskā pieeja, ar konkrētiem piemēriem
par precizitāti.
J. Buļs atbalsta priekšlikumu, jo pie salīdzinoši neliela kontrolsortimentu skaita atsevišķiem
sortimentiem ar lielu tilpuma novirzi ir ietekme uz kopējo rezultātu.
A. Balodis atbalsta J. Magaznieka priekšlikumu un lūdz J. Buļam uz nākamo VKP sanāksmi
sagatavot informāciju par kontrolsortimenta skaita noteikšanas principiem pārstrādes vietā.
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Lēmums:
10.1. Pieņemt zināšanai.
Izmaiņas sortimentu kodos
J. Magaznieks iepazīstina ar sortimentu kodu izmaiņu projektu.
M. Gaigals jautā, kā notiks tālākā komunikācija saistībā ar izmaiņām, lai šie kodi būt izmantojami
visos iespējami ieinteresētajos uzņēmumos.
J. Magaznieks atbild, ka sortimentu kodu izmaiņas tiks izsūtītas Latvijas Kokmateriālu pircēju un
pārdevēju biedrības biedriem plānotajā Biedrību informācijas lapā par 2020. gadu, pārējo klientu
informēšana ir KpDC un VMF LATVIA atbildība.
I. Kalmuks komentē, ka KpDC mājas lapā www.kpdc.lv vienmēr pieejama sortimentu kodu un
klasifikatoru aktuālā versija.
Lēmums:
10.2. Apstiprināt sortimentu kodu izmaiņas.
VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumu.

Padomes sanāksme tiek slēgta.
Protokolēja:
_______________
Kristīne Kenigsvalde
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