Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība
Vienotās konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 21
2021. gada 26. maijā
Vebināra formātā
Padomes sanāksmes dienaskārtība:
1. Dienaskārtības apstiprināšana
2. Lēmumu izpildes kontrole
3. Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību kopīgi pārvaldītas kokmateriālu
uzskaites attīstības pamatnostādnes un VMF LATVIA vidēja termiņa stratēģijas
aktualizēšana
4. Pakalpojuma apmaksas pārstrukturizēšanas koncepta projekts kokmateriālu piegādēs
5. Izstrādāto apaļo kokmateriālu kvalitātes standartu projektu apstiprināšana
6. Tilpuma korekcijas koeficienta piemērošanas metodikas izvērtējums (individuālā
uzmērīšana ar AUI) un tilpuma korekcijas koeficienta pielietošanas priekšlikums
grupveida uzmērīšanai ar AUI
7. Kokmateriālu tilpuma standartnovirzes vadība (individuālā uzmērīšana ar AUI)
8. Individuālās (AUI) uzmērīšanas kvalitātes novērtēšanas precizitātes vadības īstenošanas
izvērtējums
VKP locekļi, kuri piedalās padomes sanāksmē:
Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība (ar balsstiesībām):
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
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
Ainars Apfelbaums – SIA “Kurekss”, zāģmateriālu no kokmateriālu garenzāģēšanas interešu grupas
pārstāvis
Inguss Virsis – AS „LATVIJAS FINIERIS”, saplākšņa produktu no kokmateriālu lobīšanas 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
Padomes sanāksmē piedalās (nav VKP locekļi) (bez balsstiesībām):
Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība:
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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
Ivars Kalmuks – SIA “Koksnes plūsmas datu centrs”, valdes loceklis
Arnis Muižnieks – Latvijas Meža īpašnieku biedrība, valdes priekšsēdētājs
1. Dienaskārtības apstiprināšana
J. Menniks iepazīstina VKP sanāksmes locekļus ar sanāksmes dienaskārtību.
1.1. Dienaskārtība apstiprināta bez izmaiņām.
2. Lēmumu izpildes kontrole
Iepriekšējā sanāksmē apstiprinātie precizējumi datu atlases un aprēķinu principos VKP procedūrā Nr.
VKP1/2018 “Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes kontrole” šobrīd tiek pielietoti tilpuma
precizitātes rezultātu aprēķinos. Atbilstoši iepriekšējā sanāksmē sniegtajai informācijai, šodien Latvijas
Kokmateriālu pārdevēju biedrība sniegs ziņojumu par pakalpojuma apmaksas pārstrukturizēšanas
koncepta projektu kokmateriālu piegādēs.
Lēmums:
2.1. Pieņemt zināšanai.
3. Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību kopīgi pārvaldītas kokmateriālu uzskaites
attīstības pamatnostādnes un VMF LATVIA vidēja termiņa stratēģijas aktualizēšana
M. Gaigals informē, ka kopš iepriekšējās VKP sanāksmes un Biedrību informatīvās kopsapulces nav
notikušas būtiskas izmaiņas sagatavotajās pamatnostādnēs un stratēģijā.
M. Gaigals iepazīstina ar VMF LATVIA mērķiem, attīstības iecerēm.
M. Gaigals informē, ka šī gada laikā plānots izstrādāt SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” stratēģiju.
Lēmumi:
3.1. Apstiprināt Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību kopīgi pārvaldītas
kokmateriālu uzskaites attīstības pamatnostādnes un VMF LATVIA vidēja termiņa stratēģiju un
virzīt apstiprināšanai nākamajā Biedrību kopsapulcē;
3.2. Lūgt I. Kalmuku iepazīstināt VKP ar SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” vidēja termiņa
attīstības stratēģiju līdz 2021.gada 15.decembrim.
4. Pakalpojuma apmaksas pārstrukturizēšanas koncepta projekts kokmateriālu piegādēs
A. Balodis informē, ka Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības ietvaros notikusi diskusija par
pakalpojuma apmaksas koncepta projektu kokmateriālu piegādes.
A. Balodis iepazīstina, kā vēsturiski veidojusies uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas sistēma, atzīmējot
dažādu apmaksas sistēmu plusus un mīnusus.
A. Balodis lūdz izvērtēt iespēju atbalstīt pieeju, ka uzmērīšanas pakalpojumu apmaksā pircējs,
uzmērīšanas pakalpojumu iecenojot produkta daļā.
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A. Balodis informē, ka Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības diskusijā, tika atbalstīta uzmērīšanas
pakalpojuma apmaksas pieejas maiņa un lūdz pircēju viedokli kopīga lēmuma pieņemšanai.
J. Menniks komentē, ka būtu nepieciešams sasaukt Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības
kopsapulci, lai izskatītu un vienotos par šo jautājumu.
A. Balodis komentē, ka lēmums par uzmērīšanas pakalpojuma apmaksu būtu iekļaujams arī
kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma standartā.
A. Apfelbaums jautā par trešās puses pakalpojuma standarta nozīmību, ja Ministru kabineta
noteikumos uz to netiek iekļauta atsauce.
M. Gaigals informē, ka no likumiskā viedokļa visi standarti ir vienlīdz vērā ņemami, atšķirības ir
tikai standartu reģistrācijas un uzturēšanas procesā.
M. Gaigals jautā, kā izmaiņas uzmērīšanas pakalpojuma apmaksā ietekmēs darījumus jau noslēgto
līgumu ietvaros.
A. Balodis informē, ka AS “Latvijas valsts meži” kokmateriālu pārdošanas līgumi šobrīd ir noslēgti
līdz šī gada beigām.
M. Gaigals aicina AS “Latvijas valsts meži” iesaistīties trešās puses pakalpojuma standarta
izstrādē, precizējot nianses standarta pielietošanai kokmateriālu pārdošanas procedūrās.
J. Magaznieks ierosina šobrīd standartā neiekļaut sadaļu par mizas parametriem un automātiskām
uzmērīšanas ierīcēm, un aicina rūpīgi pārdomāt atsevišķu sadaļu iekļaušanu standartā, lai nodrošinātu to
kvalitatīvu izstrādi.
A. Balodis atbalsta, ka trešās puses pakalpojuma standartā šobrīd iekļaujama pieejamā
informācija un vēlāk iespējams domāt par tālāku standarta detalizāciju.
M. Gaigals uzsver, ka standarts, atbilstoši labajai praksei, ir pārskatāms pēc trīs gadiem.
A. Balodis jautā, vai trešās puses pakalpojuma standartā plānota sasaiste ar to, kas ir galvenes
informācijā un lūdz izvērtēt, vai šāda informācija būtu iekļaujama šajā standartā.
I. Kalmuks informē, ka šobrīd vēl nav uzsākta datu plūsmas sadaļas aprakstīšana, bet noteikti tiks
apsvērta iespēja iekļaut mērījuma pavaddatu nodošanu.
Lēmumi:
4.1. Lūgt A. Balodi iepazīstināt Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrību ar pakalpojuma apmaksas
pārstrukturizēšanas koncepta projektu kokmateriālu piegādēs;
4.2. Virzīt uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas pārstrukturizēšanas konceptu apstiprināšanai
Biedrību kopsapulcē.
VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumus.
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5. Izstrādāto apaļo kokmateriālu kvalitātes standartu projektu apstiprināšana
J. Magaznieks atgādina par ieceri apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības reģistrēt Latvijas standartā,
informē par paveikto un turpmākiem virzības soļiem, izstrādes termiņiem.
A. Balodis precizē, ka šobrīd pielietotās kvalitātes prasības ir pircēju un pārdevēju kopīgi
izveidotas.
A. Meirāns ierosina operatīvāk organizēt bērza finierkluču un skujkoku zāģbaļķu kvalitātes prasību
izstrādi, ar mērķi izstrādi pabeigt līdz 2021. gada oktobrim.
J. Magaznieks komentē, ka, iespējams, šajās kvalitātes darba grupās izstrādi izdosies pabeigt
ātrāk.
A. Apfelbaums komentē, ka, lai atbilstoši veiktu kvalitātes standarta izstrādi, nevajadzētu steigties,
jo atsevišķās darba grupās lēmumu pieņemšanai ļoti nozīmīgas būtu klātienes sanāksmes pārstrādes
vietā.
A. Balodis komentē, ka uztvēra A. Apfelbauma bažas un viedokli par kvalitātes standarta izstrādi.
J. Magaznieks informē, ka papīrmalkas, tehnoloģiskās koksnes un malkas kvalitātes standarta
darba grupas rezultātā vairs nav atsevišķi izdalāma sortimentu grupa “tehnoloģiskā malka”, lūdz
precizēt, vai šādā gadījumā sortimentu kodu “tehnoloģiskā malka” būtu nepieciešams izņemt no
sortimentu klasifikatora.
I. Kalmuks komentē, ka būtu vēlams konkrēto sortimentu kodu vēl neizņemt no klasifikatora,
paturēt to kādu laiku, lai tam ir pēctecība pirms liekam šī koda vietā kaut ko jaunu.
M. Gaigals ierosina precizēt papīrmalkas, tehnoloģiskās koksnes un malkas kvalitātes standartā
teikuma uzbūvi par trupes aizņemto laukumu.
Lēmumi:
5.1. Veikt papīrmalkas, tehnoloģiskās koksnes un malkas kvalitātes standarta tekstuālās redakcijas
pārskatīšanu un precizēšanu;
5.2. Apstiprināt papīrmalkas, tehnoloģiskās koksnes un malkas kvalitātes standartu.
VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumus.
6. Tilpuma korekcijas koeficienta piemērošanas metodikas izvērtējums (individuālā uzmērīšana
ar AUI) un tilpuma korekcijas koeficienta pielietošanas priekšlikums grupveida uzmērīšanai ar
AUI
J. Buļs informē par tilpuma korekcijas koeficienta pielietošanas nosacījumiem un metodiku, tilpuma
sistemātiskās novirzes ārpus VKP noteiktajiem mērķiem iespējamajiem iemesliem.
A. Balodis jautā, kā praktiski tiek risināta situācija, kad konstatēta uzmērīšanas ierīces
neatbilstība.
J. Buļs informē, ka, ja pārstrādes vieta vēlas sadarboties, iegādājoties un uzstādot jaunu
uzmērīšanas ierīci, tad VMF LATVIA labprāt iesaistās un informē, kādas būtu ierīces darbībai
nepieciešamās prasības.
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A. Balodis jautā, kā notiek perioda pagarināšanas izvērtēšana, lai novērstu neprecizitātes
uzmērīšanas ierīces darbībā un ierosina noteikt šī perioda ilgumu.
J. Buļs informē, ka situācijas ir dažādas un pateicas par ieteikumu.
A. Apfelbaums jautā, cik ilgi tiek piemērots tilpuma korekcijas koeficients, ja neprecizitātes iemesls
ir, piemēram, miza.
J. Buļs informē, ka šobrīd vēl nav noslēdzies mizas projekts, tādēļ gadījumos, kad mizas vairums
būs iemesls tilpuma precizitātes novirzēm no VKP mērķiem, iespējams, tiks pieņemts lēmums nepiemērot
tilpuma korekcijas koeficientu. Tilpuma precizitātes novirzes var radīt arī raukums, gadījumos, kad
pārstrādes vietas saņem ļoti specifiskas formas sortimentus.
J. Buļs informē, ka pēc SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” lūguma sagatavots
priekšlikums par tilpuma korekcijas koeficienta piemērošanu grupveida uzmērīšanai ar AUI.
J. Buļs iepazīstina ar priekšlikumu par tilpuma korekcijas koeficienta piemērošanu grupveida uzmērīšanā
ar AUI, atgādinot, ka šobrīd grupveida uzmērīšanā noteiktais VKP kopējā tilpuma noteikšanas
precizitātes mērķis ir ±5%. Tilpuma korekcijas koeficienta pielietošanas gadījumā tiks koriģēts katra
saiņa tilpums.
M. Gaigals jautā, vai šo tilpuma korekcijas metodi plānots pielietot arī kokmateriālu uzmērīšanā
ar foto metodi.
J. Buļs informē, ka pagaidām šāda plāna vēl nav, bet korekcijas metodes piemērošanu foto metodei
būtu vērts pārdomāt.
Lēmumi:
6.1. Pieņemt zināšanai ieceres VMF LATVIA metodei 7.1 individuālajā uzmērīšanā ar AUI;
6.2. Pieņemt zināšanai VMF LATVIA metodi 7.2 grupveida uzmērīšanā ar AUI;
6.3. Atbalstīt metodes 7.1 un 7.2 iekļaušanu kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma
standartā.
VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumus.
7. Kokmateriālu tilpuma standartnovirzes vadība (individuālā uzmērīšana ar AUI)
J. Buļs informē, kā VMF LATVIA veicies ar tilpuma standartnovirzes vadību, uzsverot, ka ieguldīts liels
analītiskais darbs tilpuma standartnovirzes, lai izvērtētu iespējamos iemeslus un nodrošinātu tilpuma
standartnovirzes iekļaušanos VKP izvirzītajos mērķos.
J. Magaznieks komentē, kādēļ veidojas tilpuma standartnovirze un aicina neiekļaut tilpuma
standartnovirzes mērķi kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma standartā.
A. Balodis ierosina vērtības precizitātes standartnovirzes mērķi iekļaut trešās puses standartā,
nosakot tā apmēru atbilstoši reālajai situācijai.
J. Buļs atbalsta, ka standartā iekļautajiem mērķiem būtu jābūt izpildāmiem un ierosina noteikt
tilpuma standartnovirzes mērķus 8% vai 8.5% apmērā.
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Lēmums:
7.1. Lūgt VMF LATVIA turpināt vadīt tilpuma standartnovirzi, lai samazinātu kontrolsortimentu
skaitu un iekļautos 1% standartkļūdas robežā.
VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumu.
8. Individuālās (AUI) uzmērīšanas kvalitātes novērtēšanas precizitātes vadības īstenošanas
izvērtējums
J. Buļs informē, ka 2021. gada pirmais pusgads bija plānotais laiks procedūras Nr. VKP5/2020 “Apaļo
kokmateriālu kvalitātes noteikšanas precizitātes kontrole (individuālā uzmērīšana ar automātisko
uzmērīšanas ierīci)” testēšanai. J. Buļs uzsver, ka, salīdzinot ar iepriekšējo kvalitātes precizitātes vadību,
šobrīd būtiski mainījušies cenu indeksi starp brāķi un kvalitatīviem kokmateriāliem.
J. Buļs informē par kvalitātes precizitātes vadības rezultātiem. J. Buļs izsaka priekšlikumus, lai mazinātu
vērtības novirzi, pilnveidot uzmērīšanas vietas darba organizāciju un organizēt stabilus maiņu grafikus.
A. Balodis jautā, cik liels kontrolsortimentu skaits tiek noteikts, lai nodrošinātu kvalitātes vērtības
precizitātes vadīšanu.
J. Buļs informē, ka minimālais kontrolsortimentu skaits kvalitātes vērtības precizitātes aprēķinam
ir 225 sortimenti.
J. Magaznieks jautā, vai procedūru plānots ieviest ar 2021. gada 1. jūliju un, kādus lēmumus būtu
svarīgi pieņemt VKP saistībā ar kvalitātes precizitātes vadību?
J. Buļs lūdz pagarināt kvalitātes novērtēšanas precizitātes vadības procedūras testēšanas
termiņus.
M. Gaigals atbalsta kvalitātes novērtēšanas precizitātes vadības mērķu pārskatīšanu.
Lēmumi:
8.1. Lūgt VMF LATVIA turpināt vadīt individuālās (AUI) uzmērīšanas kvalitātes novērtēšanas
precizitāti;
8.2. Lūgt VMF LATVIA sniegt ziņojumu par kvalitātes novērtēšanas precizitātes vadības
procedūras rezultātiem VKP 2021. gada septembra sanāksmē un sagatavot priekšlikumus noteikto
precizitātes mērķu pārskatīšanai.
VKP vienbalsīgi atbalsta lēmumus.
Padomes sanāksme tiek slēgta.
Protokolēja:
_______________
Kristīne Kenigsvalde
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