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16.12.2021. MIZAS parametru piemērošana harvesteriem 
darba grupas 

Sanāksme Nr. 1 
 
Aldis Strankaļs, SIA “PATA” 
Andris Krastiņš, SIA “PATA” 
Gatis Megnis, AS “PATA Saldus” 
Intars Āboliņš, SIA “Rīgas meži” 
Jānis Gercāns, AS “Latvijas valsts meži” 
Jānis Krūmiņš, SIA “Ingka Investments Management” 
Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži” 
Līvija Stukovenko, SIA “Rīgas meži” 
Normunds Vaičulis, AS “Latvijas valsts meži”  
Raitis Līcītis, SIA “Sodra Mežs” 
Žanis Bacāns, SIA “Sodra Latvia” 
Andris Draulis 
 
SIA “VMF LATVIA”: 
Aldis Ladusāns, Gatis Juhņēvičs, Mārtiņš Gaigals 
SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”: 
Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigsvalde 
 
Darba kārtība: 

J. Magaznieks informē, ka Vienotās konsultatīvās padomes sanāksmē (VKP) pieņemts 
lēmums sasaukt divas darba grupas, lai atsevišķi diskutētu par mizas parametru 
aprēķināšanu harvesteros un automātiskajās uzmērīšanas ierīcēs. 

M. Gaigals jautā, kāds būtu sanāksmes vēlamais rezultāts? 

J. Magaznieks informē, ka būtu svarīgi kopīgi vienoties par izmaiņām mizas vienādojumos 
hatvesteros katrai koku sugai.  

M. Gaigals jautā, vai sanāksmes rezultātā tiks sagatavota rekomendācija? 

J. Magaznieks atbild apstiprinoši un informē, ka pēc tam attiecīgi VKP lems, kur šo 
rekomendāciju tālāk novirzīt. 

J. Magaznieks informē, ka šobrīd esošie vienādojumi neievērtē priedes un bērza resgaļa 
daļas ar kreves mizu. J. Magaznieks izsaka priekšlikumu priedes mizas aprēķinam izmantot 
Skogforsk vienādojumu. 

J. Magaznieks informē, ka, lai harvesateru sistēmā iekļautu MIZAS izpētes projekta rezultātā 
izveidotos jaunos vienādojumus, nepieciešami 1 - 2 gadi. Skogforsk vienādojumu 
pielietošanu iespējams uzsākt jau ar 2022. gadu. Ir novērota tendence, ka harvesteri uzmēra 
1 – 2 mm lielāku caurmēru nekā tas ir dabā.  

J. Magaznieks jautā, kā rīkoties ar  bērza mizas aprēķinu - iespējams izmantot esošo lineāro 
vienādojumu, vai pielietot Skogforsk vienādojumu, kas domāts eglei. 

J. Magaznieks informē, ka harvesteru operators, izvēloties lineāros vienādojumus, ievada 
katrai koku sugai koeficientus, kā rezultātā ir iespējamas cilvēciskas kļūdas. Skogforsk 
vienādojuma pielietošanas gadījumā, vienādojums tiek atzīmēts konkrētā izvēlnē. 

J. Magaznieks informē, ka apses mizu šobrīd labi raksturo jau esošais vienādojums. Eglei, 
baltalksnim, melnalksnim, osim, ozolam būtu priekšlikums izmantot jaunus, precizētus 
lineāros vienādojumus vai Skogforsk (egles) vienādojumu. 
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J. Magaznieks informē, ka Skogforsk vienādojums visneprecīzāk darbojas uz egles mizas 
aprēķinu. 

G. Juhņēvičs jautā, kā tilpuma novirzes tiešā veidā attiecas uz caurmēriem – vai ir iespējams 
saprast, kā šīs izmaiņas caurmēra ziņā izskatās uzmērīšanas vietās? 

J. Magaznieks informē, ka harvesters parādīs sortimenta caurmēru zem mizas. 

J. Meirāns komentē, ka nav tiešu sakarību, kā mainīsies tas, kādus sortimentus harvesters 
saražos. 

I. Āboliņš komentē, ja tiks mainīti mizas parametri hatvesteros, būs interesants 
salīdzinājums ar mizas parametra uzmērījumu piegādes vietā, uzsver, ka būtiski panākt pēc 
iespējas mazākas atšķirības. 

J. Magaznieks uzsver, ka mērķis ir maksimāli samazināt starpības starp harvesteru 
uzmērījumu un mērījumu pārstrādes vietā, tādēļ arī plānots pielietot jaunos mizas 
vienādojumus.  

I. Āboliņš jautā, kādēļ Skogforsk vienādojums tik neprecīzi darbojas egles mizas aprēķinā, 
uz kura nogriežņa pamata veidojas tik liela starpība.  

J. Magaznieks informē, ka starpība veidojas uz liela caurmēra sortimentiem. 

L. Stukovenko jautā, pret ko tiek aprēķinātas novirzes. 

J. Magaznieks informē, ka šajos aprēķinos nav izmantoti harvesteru faili, ar viena metra soli 
ir uzmērīts katrs sortimenta caurmērs zem mizas, noskaidrots faktiskais tilpums un, 
piemērojot šos vienādojumus, veikts aprēķins. 

L. Stukovenko jautā, kam par labu veidojas sortimentu tilpuma novirze – kokmateriālu 
pircējam vai pārdevējam? 

J. Magaznieks informē, ka ir divi varianti – norēķinoties ar pakalpojuma sniedzēja pozitīvas 
tilpuma novirzes gadījumā, meža īpašnieks zaudē, jo tiek samaksāts vairāk, ar negatīvu 
tilpuma novirzi pakalpojuma sniedzējs saņems nedaudz mazāku samaksu nekā vajadzētu. 

G. Juhņēvičs komentē, ka ar 2022. gadu ieviešot Skogforsk vienādojumu priedei tilpuma 
novirzes negatīvā virzienā būs lielākas, tomēr noviržu virziens būs stabils visās sortimentu 
grupās, rezultātā būs vieglāk izprast situāciju mežizstrādē; šobrīd, ja ienāk sortimenti ar 
biezu mizu, tiek pārmaksāts pakalpojuma sniedzējam. G. Juhņēvičs atbalsta Skogforsk 
vienādojuma pielietošanu priedes mizas aprēķinam harvesteros.  

L. Stukovenko jautā, kādēļ vēlamies izmantot Skogforsk vienādojumus, ja izlīdzinātā 
aprēķinā tilpuma novirze šobrīd ir labā līmenī. 

J. Magaznieks informē, ka vidējā tilpuma novirze izskatās neliela, tomēr, paskatoties 
atsevišķi, priedes pirmā nogriežņa sortimentiem ir liela tilpuma novirze, rezultātā ir grūti 
organizēt pārdošanas procesus pie tik lielām starpībām.  

M. Gaigals komentē, ka visneprecīzāk harvesteros tiek mērīti kokmateriāli ar biezu mizu 
(resgaļi) - tātad visvērtīgākie kokmateriāli. 

M. Gaigals aicina, formulējot šīs dienas sanāksmes vēlamo rekomendāciju, rast atbildi, 
kādām vajadzībām katrā no uzņēmumiem tiek izmantoti harvestera uzmērījumi - plānošanai, 
kontrolei, norēķiniem par darbu vai kokmateriāliem u.c. 

J. Meirāns komentē, ka, izmantojot Skogforsk vienādojumu priedei, būtu prognozējamas 
darījumu saistības.  Ja salīdzinām Skogforsk un MIZAS pētījuma projektā iegūtos 
vienādojumus, Skogforsk vienādojumu pielietošana ļaus labāk sagatavoties MIZAS 
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pētījuma projektā iegūto vienādojumu pielietošanai. J. Meirāns atbalsta pāreju uz Skogforsk 
vienādojuma pielietošanu priedei. 

A. Ladusāns jautā, vai aprēķinātā vidējā precizitātes vērtība ir svērtais vidējais un komentē, 
ka svērtā vidējā gadījumā vajadzētu sanāk citādiem rezultātiem. 

J. Magaznieks informē, ka aprēķinātās vidējās tilpuma novirzes jau ir svērtās vidējās 
vērtības. Novirzes % attiecas gan uz tilpumu, gan caurmēru. 

Ž. Bacāns komentē, ka parasti tiek analizēta viena krava, ko vēlamies salīdzināt. Tajā 
gadījumā, kad vienā kravā var sakrist vienādi sortimenti, var būt milzīgas atšķirības vienā 
vai otrā virzienā. Ž. Bacāns atbalsta pāreju uz saprotamu tilpuma novirzi - līdzīgu visiem 
sortimentiem. 

J. Meirāns komentē, ka AS “Latvijas valsts meži” plāno ar 2022. gadu pielietot Skogforsk 
vienādojumus harvesteros. 

J. Magaznieks izsaka priekšlikumu pielietot egles Skogforsk vienādojumu bērzam. 

Darba grupa atbalsta Skogforsk vienādojuma pielietojumu. 

J. Magaznieks apņemas 2022. gada beigās nākt ar ziņojumu, kādi ir bijuši rezultāti, 
pielietojot Skogforsk vienādojumus. 

J. Magaznieks jautā, kāda būs rīcība attiecībā uz mizas parametru aprēķina metodiku 
pārējām koku sugām. 

J. Meirāns komentē, ka, skatoties uz visām koku sugām, izmaiņas, pielietojot Skogforsk 
vienādojumus, nav ļoti būtiskas, izņemot, egli, tādēļ būtu loģiski ievērot vienādus principus 
un izvairīties no liekām kļūdām - pielietot Skogforsk vienādojumu arī citām koku sugām. 

Darba grupa atbalsta Skoforsk vienādojuma pielietošanu arī parējām koku sugām. 

J. Magaznieks informē, ka šīs dienas darba grupas sanāksmes pieņemtie lēmumi tiks 
formulēti rekomendācijā, kura tiks ievietota www.lkuuv.lv mājas lapā un izsūtīta darba 
grupas dalībniekiem. 2022. gada janvārī turpināsim ar jautājumu par mizas parametriem 
automātiskajās uzmērīšanas ierīcēs. 

M. Gaigals pateicas MIZAS projektam un personīgi Jānim Magazniekam par kvalitatīvi 
veikto izpēti un nozarei svarīgajiem un praktiski lietojamiem priekšlikumiem. 

 

Rekomendācija 

Sākot ar 2022. gada 1. janvāri mizas parametru aprēķiniem harvesteros izmantot 
Skogforsk 2004 vienādojumus: 

PRIEDE 
dbh_b=min(dbh,590) /* DBH maximum 590 mm. */ htg=-ln(0.12/(72.1814+0.0789*dbh_b-
0.9868*lat))/(0.0078557- 0.0000132*dbh_b) /* Break point in cm calculated */ 
db=3.5808+0.0109*dbh_b+(72.1814+0.0789*dbh_b-0.9868*lat)* exp(-(0.0078557-
0.0000132*dbh_b)*h) /* Double bark thickness below break point calculated, mm */ if 
h>htg then db=3.5808+0.0109*dbh_b+0.12-0.005*(h-htg) /* Double barkthickness above 
break point calculated, mm */ db=max(db, 2) /* Bark thickness minimum 2 mm */ 

•  lat = 65 

http://www.lkuuv.lv/
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EGLE, MELNALKSNIS, BALTALKSNIS, OSIS, LIEPA, LAPEGLE, MĪKSTIE 
LK, BĒRZS, APSE, OZOLS, CIETIE LK, CITI SK 

db=0.46146+0.01386*dbh+0.03571*dia /* Double bark thickness calculated, mm */ 
db=max(db, 2) /* Bark thickness minimum 2 mm */ 

Apzīmējumi: 
Db = double bark thickness (mm) - mizas dubultiezums (mm) 
H = height from butt end of stem where bark thickness is to be calculated (cm) - augstums 
no stumbra resgaļa vietai, kur veicams mizas biezuma aprēķins (cm) 
Dbh = breast height diameter (mm) - krūšu augstuma caurmērs (mm) 
Dia = diameter on bark where bark thickness is to be calculated (mm) - caurmērs ar mizu 
vietā, kur veicams mizas biezuma aprēķins 
Lat = latitude (decimal degrees) - platuma grādi (decimālie grādi) 

 


