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07.12.2021. Tilpuma korekcijas koeficienta piemērošanas metodikas papildināšanas darba 

grupa 

Sanāksme Nr. 1 

 
Ainars Apfelbaums, SIA “Kurekss” 
Aldis Strankaļs, SIA “PATA” 
Artis Podnieks, AS “Latvijas Finieris” 
Jānis Kalniņš, AS “Inčukalns Timber” 
Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži” 
Mārtiņš Ailts, “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” 
Mārtiņš Zvejnieks, SIA “LATGRAN” 
Modris Puslis, AS “Stora Enso Latvija” 
Raivo Ošis, SIA “Metsa Forest Latvia” 
 
SIA “VMF LATVIA”: 
Aldis Ladusāns, Gatis Juhņēvičs, Mārtiņš Gaigals 
SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”: 
Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigsvalde 
 

Darba kārtība: 

J. Magaznieks iepazīstina darba grupu ar VKP 15.09.2021. lēmumu un šīs sanāksmes uzdevumu 
-  sagatavot rekomendācijas tilpuma korekcijas koeficienta piemērošanas metodikas papildināšanai 
ar: detalizētāku aprakstu, kā tiek aprēķināts un noteikts noviržu iemesls; rīcību gadījumiem, kad 
automātiskās uzmērīšanas ierīces kopējā tilpuma sistemātiskās novirzes iemesls nav ierīce. 

J. Meirāns jautā, vai šīs sanāksmes diskusijas jautājumi būs par iemesliem saistībā ar AUI1 
uzmērīto sortimenta caurmēru un garumu? 

J. Magaznieks informē, ka pašreiz esošā tilpuma korekcijas koeficienta metodika attiecas uz AUI  
uzmērītajiem parametriem – caurmēru un garumu, šīs dienas sanāksmē plānots diskutēt par citu 
AUI precizitātes noviržu iemeslu gadījumiem. 

J. Magaznieks iepazīstina ar iemesliem, kas ietekmē precizitāti: AUI uzmērītais garums; AUI 
uzmērītais caurmērs; raukums; mizas vairuma koeficienti/mizas algoritmi, mizas vairuma vērtēšanas 
metodika, mērnieka nospiestā mizas poga; datu filtrācija (AUI sekciju tipa uzmērīšanas gadījumā), 
blīzuma norēķināšana pirmajam stumbra nogrieznim. 

J. Kalniņš lūdz papildināt iepriekš minētos iemeslus, kas ietekmē precizitāti, ar sniega/ ledus 
redukciju. 

J. Magaznieks iepazīstina darba grupu, kā identificējams katrs konkrētais iespējamais 
precizitātes novirzes iemesls. 

J. Magaznieks izsaka priekšlikumu, ka lai noteiktu, ka precizitātes novirzes iemels ir mizas 
vairuma koeficients/mizas algoritmi, salīdzinājumam jāizvēlas sortimenti ar mizu 100% apmērā. 
Mizas vairuma vērtēšanas gadījumā jāsalīdzina kontrolmērnieka un  AUI caurmēru starpība ar un 
bez mizas pie konkrēta mizas nobrāzuma. Ja koksnes uzmērītājs nospiedis mizas pogu nepareizi 
un mizas pogas sakritība ir mazāka par 90%, tad koksnes uzmērītājs būtu atkārtoti jāapmāca. 

J. Magaznieks informē, ka neprecizitātes iemesli “datu filtrācija un blīzums” būtu klasificējami pie 
precizitātes novirzes “nezināmajiem” iemesliem. 

J. Kalniņš jautā, kāds sortimenta caurmērs tiek salīdzināts, veicot precizitātes novērtējumu - virs 
mizas vai zem mizas uzmērījums? 

G. Juhņēvičs atbild, ka precizitātes novērtējumā pamatā tiek izmantots AUI virs mizas mērījums. 

 
1 automātiskās uzmērīšanas ierīces 
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A. Apfelbaums komentē, ka SIA “Kurekss” uzmērīšanas ierīcē ir iespēja atzīmēt blīzumu 
sortimenta pirmajam nogrieznim. 

J. Magaznieks uzsver, ka ir AUI, kurās blīzuma identificēšana ir atrisināta, bet tā tas nav visās 
AUI. 

J. Meirāns lūdz precīzāk paskaidrot, kā uz tilpuma korekcijas koeficienta pielietošanu būtu 
attiecināms koeficientu un algoritmu salīdzinājums mizai. 

J. Magaznieks informē, ka pirms ir apstiprināti MIZAS izpētes projektā iegūtie algoritmi, un kādā 
pārstrādes vietā uzmērīšanas precizitāte ir ārpus noteiktajiem mērķiem, pastāv iespēja pielietot citu 
mizas algoritmu un pārliecināties, kādas ir izmaiņas pielietotā algoritma rezultātā.  

J. Magaznieks iepazīstina darba grupu ar atbildību sadalījumu dažādu precizitātes noviržu 
iemeslu gadījumā un izsaka priekšlikumus diskusijai par katru tilpuma precizitātes novirzes iemeslu. 

J. Magaznieks uzsāk diskusiju par iemeslu - neprecīza raukuma identificēšana. Šobrīd ir viena 
kokmateriālu pārstrādes vieta, kurā ir specifiski cilindriski sortimenti, kas ir par iemeslu tam, ka 
tilpuma uzmērīšanas precizitāte atrodas ārpus 3%. Šajā gadījumā piemēro korekcijas koeficientu uz 
nenoteiktu laiku.  

J. Kalniņš komentē, ka šādām pārstrādes vietām optimālāka būtu pāreja uz citu uzmērīšanas 
paņēmienu - viduscaurmēra vai sekciju tipa. 

J. Magaznieks ierosina, ka gadījumos, kad kokmateriālu pārstrādes vieta ir ārpus precizitātes 
mērķiem, būtu divas reizes palielināms kontrolsortimentu skaits, lai pārliecinātos par neatbilstības 
iemeslu. 

J. Meirāns komentē, ka būtu vērts apdomāt, vai pārstrādes vietā ir iespējams mainīt uzmērīšanas 
metodi, lai nebūtu nepieciešamības piemērot tilpuma korekcijas koeficientu.  

M. Gaigals komentē, ka uzmērīšanas paņēmiena maiņa, iespējams, ir risinājums arī vēl citos 
gadījumos, tomēr atbalsta, ka paņēmiena izvēle ir un paliek AUI īpašnieka atbildībā. 

M. Gaigals ierosina, ka raukuma ietekmes robežvērtība, varbūt, ir nosakāma zemāka (piemēram, 
2,5%), jo vienmēr jau ir arī nelielas citu faktoru ietekmes.  

R. Ošis jautā, kā šis jautājums tiek risināts Zviedrijā?  

J. Magaznieks informē, ka Zviedrijā ir tikai viena uzmērīšanas metode – tievgaļa uzmērījums, 
izmantojot raukumu. 

G. Juhņēvičs ierosina, ka varētu sākt iedziļināties pie 2% precizitātes novirzes robežas, un šajā 
gadījumā pārstrādes vietas nāktu ar piedāvājumiem par konkrētiem risinājumiem. G. Juhņēvičs 
informē, ka, veicot precizitātes novērtējumu pārstrādes vietās 6 mēnešu periodā, VMF LATVIA jau 
savlaicīgi seko līdzi iespējamām novirzēm. 

G. Juhņēvičs informē, ka uzmērīšanas paņēmiena nomaiņa nedos vēlamo rezultātu pārstrādes 
vietās, kurās uzmēra lielu dimensiju sortimentus. 

A. Apfelbaums komentē, ka būtiski ir saprast, kāds ir konkrētās pārstrādes vietas aprīkojums, vai 
vispār ir iespējams pāriet uz sekciju tipa uzmērīšanas metodi.  

J. Meirāns komentē, ka uzmērīšanas metodes maiņa būtu risinājums gadījumos, kad ilgstoši 
konstatētas novirzes no noteiktajiem precizitātes mērķiem. 

J. Magaznieks informē, ka AUI, atsevišķos gadījumos, uzmēra resnāko sortimenta vietu nevis 
resgaļa caurmēru un lūdz G. Juhņēviču komentēt iespējamos risinājumus. 

G. Juhņēvičs komentē, ka raukums nav tikai vienas pārstrādes vietas problēma un ne visās 
situācijās risinājums būtu uzmērīšanas paņēmiena maiņa.  

J. Meirāns lūdz precizēt, kā iespējams izvērtēt, ka precizitātes novirzes iemesls ir tieši raukums. 

G. Juhņēvičs informē, ka vispirms tiek izvērtēts, vai caurmēra un garuma novirze ir ārpus 
precizitātes mērķa 3%; ja caurmēra un garuma novirze iekļaujas precizitātes mērķos, bet tilpuma 
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sistemātiskā novirze vēl joprojām ir ārpus precizitātes mērķiem 3%, tad tiek pievērsta uzmanība 
raukuma iespējamajai ietekmei.  

J. Magaznieks informē, ka precizitātes novirzes iemeslus paņēmieniem tievgaļa uzmērījums 
izmantojot raukumu un viduscaurmēra uzmērījums ir iespējams sadalīt ietekmes faktoros. 

M. Gaigals komentē, ka turklāt šāda tilpuma sistemātiskās novirzes sadalīšana ir iespējama ne 
tikai nominālās vērtībās, bet ar plus un mīnus zīmēm. Datu plūsma no AUI ļauj modelēt uzmērītā 
tilpuma rezultātus pēc vairākiem paņēmieniem. Šāda modelēšana iespējams varētu palīdzēt izvērtēt 
risku paņēmiena maiņai. 

J. Magaznieks atbalsta, ka visduscaurmēra uzmērīšanas metodi varētu nomodelēt, izmantojot 
datus no sistēmas par sortimentiem ar mizu. 

J. Magaznieks jautā, gadījumos, kad kā risinājums tiktu piedāvāta metodes maiņa, tad cik ilgā 
laikā to būtu iespējams izdarīt AUI? 

G. Juhņēvičs informē, ka tie būtu vismaz trīs mēneši.  

J. Magaznieks ierosina iespēju saglabāt līdz šim jau tilpuma korekcijas koeficienta pielietošanas 
metodikā noteikto laiku - 6 mēnešus. 

G. Juhņēvičs komentē, ja šajā gadījumā netiek veikta AUI nomaiņa, tad iespējams atstāt laiku 6 
mēneši.  

M. Gaigals jautā, kas būs precizitātes novirzes faktoru analīzes procesa īpašnieks? Vai procesa 
vadīšanai būs pietiekams IT atbalsts? 

G. Juhņēvičs komentē, ka procesa īpašnieks būs VMF LATVIA un analīzei būtu nepieciešams 
nedaudz lielāks IT atbalsts. 

J. Magaznieks lūdz darba grupu diskutēt par gadījumiem, kad pielietota neprecīza mizas vairuma/ 
algoritmu/ vērtēšanas metodika. 

J. Magaznieks informē, ka līdz šim nav sastapies ar gadījumiem, kad kādā pārstrādes vietā mizas 
dēļ precizitātes novirze būtu ārpus 3%. Šī brīža algoritmi sekciju tipa uzmērīšanas metodei šobrīd 
nav piemēroti, īpaši attiecībā uz pirmajiem sortimentu nogriežņiem. Tās ir vietas, kur var rasties 
neprecizitātes. Ieviešot jaunos MIZAS izpētes projektā izstrādātos algoritmus, pilnībā būtu iespēja 
novērst mizas ietekmes risku uz precizitātes novirzi. Ja šāds gadījums parādās, ierosinu sasaukt 
sanāksmi un pieņemt lēmumu rīcībai konkrētajā situācijā. 

A. Podnieks komentē, ka bērza uzmērīšanā ir šādi gadījumi, kad neprecizitātes iemesls ir saistīts 
ar mizu un cer, ka ar jauno mizas koeficientu tomēr būs iespējams atrisināt šo problēmu. 

A. Apfelbaums un M. Puslis neatbalsta metodes nomaiņu gadījumos, kad precizitātes novirzes 
iemesls ir miza. 

M. Puslis komentē, ka AS “Stora Enso Latvija” domā par mizas automātisko noteikšanu, būtu 
nepieciešamība izstrādāt procedūras; neatbalsta uzmērīšanas metodes nomaiņu, ja valstī noteiktā 
precīzākā metode ir sekciju tipa uzmērīšanas metode. 

J. Magaznieks ierosina, ka formāli šobrīd varam atstāt korekcijas koeficienta piemērošanu, ja šādi 
gadījumi parādītos. 

G. Juhņēvičs piedāvā šobrīd atstāt atvērtu šo jautājumu, lai paskatītos, kāda būs precizitāte ar 
jaunajiem mizas algoritmiem. 

J. Magaznieks lūdz darba grupu diskutēt par mizas pogas ietekmi uz precizitāti. 

J. Magaznieks informē, ka rādītājs “mizas poga” vairākās pārstrādes vietās ir bijis ārpus VKP 
noteiktajiem precizitātes mērķiem un piedāvā šādās situācijās veikt mērnieka papildus apmācību un 
nepielietot korekcijas koeficientu.  

J. Kalniņš jautā, vai ar mizas pogu tiek saprasts mizas tips? 
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J. Magaznieks informē, ka mizas poga īsti neatspoguļo mizas tipu, bet parāda mizas tipa un 
atlikušā mizas vairuma kombināciju. Kad 2022. gadā vienosimies par jauno mizas vērtēšanas 
metodiku, tad šī mizas poga būs mizas tips. 

J. Magaznieks jautā, kādas ir VMF LATVIA ieceres par mizas pogas vadību, vai šāds priekšlikums 
varētu palīdzēt? 

G. Juhņēvičs informē, ka šobrīd mizas pogas atbilstība ir kā rādītājs vērtēšanā; pēc pus gada būs 
iespējams precīzāk izvērtēt šī rādītāja noderību uzmērīšanas precizitātes vērtēšanā. 

J. Magaznieks lūdz darba grupu diskutēt, kā rīkoties gadījumos, kad uzmērīšanas precizitātes 
ietekmē tādi faktori kā “datu filtrācija un blīzums”. 

J. Meirāns komentē, ka bez AUI standarta ir grūti diskutēt par šo jautājumu; pēc dedukcijas 
metodes iespējams nonākt līdz šim iemeslam.  

J. Magaznieks informē, ka, piemēram, zviedri rokas mērinstrumentiem ir skaidri definējuši, kā tiek 
rēķināts blīzums. Blīzums ir identificējams caur specifisku kontrolsortimentu uzmērīšanu ar AUI, tādā 
veidā veicot pārbaudi.  

G. Juhņēvičs rosina šajā diskusijā šobrīd nepieņemt lēmumu par konkrētām robežvērtībām, tikai 
vienoties, vai un cik ilgi piemērojams tilpuma korekcijas koeficients. 

R. Ošis jautā, kā VMF LATVIA šobrīd risina šādas situācijas? 

G. Juhņēvičs informē, ka sākumā izvērtējums tiek veikts pēc uzmērīšanas datiem. Ir notikusi 
sazināšanās ar AUI ražotāju un līdzdarbojoties ar kokmateriālu uzmētāju pamanīti iespējamie 
iemesli. 

J. Magaznieks jautā, vai VMF LATVIA rīcībā ir apstiprināts dokuments par to, kā veicama 
caurmēra uzmērīšana sortimenta vietā, kur ir liela zara pamatne. 

G. Juhņēvičs informē, ka VMF LATVIA rīcībā ir šāda procedūra.  

J. Magaznieks ierosina uzsākot tilpuma korekcijas koeficienta pielietošanu, dubultot 
kontrolsortimentu skaitu. 

G. Juhņēvičs jautā, vai šajā gadījumā varētu izmantot vēsturiskos datus par AUI uzmērījumiem? 
G. Juhņēvičs informē, ka kontrolsortimentu palielinājums būtiski nepalīdzētu izvērtēt uzmērīšanas 
neprecizitātes iemeslus. 

J. Magaznieks precizē, ka pamanot, ka ir precizitāte ir ārpus 3 %, piemēro tilpuma korekcijas 
koeficientu, no tā brīža tiek dubultots kontrolsortimentu skaits uz nākamo periodu. 

A. Ladusāns komentē, ka palielinot kontrolsortimentu skaitu attiecīgi palielināsies arī izmaksas. 

R. Ošis jautā, vai kaut kur ir definēts šis 6 mēnešu datu analīzes periods? 

J. Magaznieks atbild apstiprinoši. 

J. Meirāns ierosina lēmumu par kontrolsortimentu skaita palielinājumu pēc nepieciešamības 
atstāt VMF LATVIA ziņā. 

A. Strankaļs komentē, ka kontrolsortimentu skaita palielinājums ļautu labāk pārliecināties par 
precizitātes noviržu iemesliem.  

J. Magaznieks jautā, vai šīs sanāksmes ietvaros izdiskutētie jautājumi būs noderīgi VMF LATVIA 
turpmākajā darbā? 

G. Juhņēvičs komentē, ka šajos jautājumos vēl nepieciešama detalizētāka iedziļināšanās. 
Atbildes uz galvenajiem jautājumiem ir iegūtas. G. Juhņēvičs jautā, kā tālāk rezultēsies šīs darba 
grupas ietvaros apspriestie priekšlikumi, vai tie būs iekļauti kādā VKP procedūrā. 

J. Magaznieks informē, ka šīs darba grupas rezultātu nav plānots apstiprināt VKP, tikai sniegt 
informatīvu ziņojumu VKP. Šī darba grupa tika organizēta, lai VMF LATVIA varētu papildināt tilpuma 
korekcijas koeficienta piemērošanas metodiku. Jautājumi, kas attiecas uz mizu ir iekļauti VKP darba 
plānā. 
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J. Meirāns izsaka priekšlikumu, gadījumos, kad nepieciešams piemērot tilpuma korekcijas 
koeficientu nevis tuvināt tilpuma sistemātisko novirzi 0%, bet piemērot koeficientu, lai sasniegtu 3% 
precizitātes robežu, pamatojot to ar iespēju, ka tuvinot nullei, kokmateriālu pārstrādes vieta, kas 
uzmēra neprecīzāk nonāk labākā situācijā salīdzinājumā ar pārstrādes vietām, kuras iekļaujas 3% 
precizitātes robežā. 

J. Magaznieks lūdz darba grupas viedokli šajā jautājumā. 

A. Apfelbaums komentē, ka tilpuma korekcijas koeficients tiek piemērots uz noteiktu laiku un 
nebūtu vēlams šādā veidā veikt tā koriģēšanu. 

R. Ošis komentē, ka sortimentu pārdevējs nedrīkst zaudēt apjomu uzmērīšanas kļūdu dēļ. 

J. Magaznieks informē, ka šis jautājums paliek atvērts diskusijai. 

Protokola pielikumā pievienota darba grupas sanāksmes prezentācija ar rekomendācijām tilpuma 
korekcijas koeficienta piemērošanas metodikas papildināšanai. 



Korekcijas koeficienta metodes 
pielietošanas papildinājumi

Lēmums:

• Lūgt VKP darba grupai kopā ar VMF LATVIA sagatavot rekomendācijas tilpuma
korekcijas koeficienta piemērošanas metodikas papildināšanai ar:

- detalizētāku aprakstu, kā tiek aprēķināts un noteikts noviržu iemesls;

- rīcību gadījumiem, kad automātiskās uzmērīšanas ierīces kopējā tilpuma 
sistemātiskās novirzes iemesls nav ierīce.

VKP 15.09.2021.

1

2



Darba grupas 
mērķis:

Sagatavot priekšlikumus korekcijas koeficienta piemērošanai, 
gadījumiem, kad VKP izvirzīto precizitātes mērķu 
nesasniegšanas iemesls nav neprecīzs AUI caurmēra un/vai 
garuma uzmērījums.

Kā rīkoties, ja precizitāte ir ārpus mērķiem un 
iemesls ir raukums/miza/nezināms (slaids no VKP)

Ir VKP 
apstiprināts

Nav VKP 
apstiprināts/Ir 
VMF LATVIA 
apstiprināts

Nav apstiprināts 
līnijas standarts
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Kādi rādītāji 
var ietekmēt 

precizitāti:

AUI uzmērītais garums

AUI uzmērītais caurmērs virs mizas (Tievgaļa + viduscaurmēra
uzmērīšanas paņēmiens)

Raukums

Mizas vairuma koeficienti/mizas algoritmi/

Mizas vairuma vērtēšanas metodika

Mērnieka nospiestā mizas poga

Datu filtrācija (AUI – sekciju tipa uzmērīšana)

Blīzuma norēķināšana pirmajam stumbra nogrieznim (AUI –
sekciju tipa uzmērīšana)

Kā identificēt konkrētu novirzes iemeslu?

AUI uzmērītais garums

AUI uzmērītais caurmērs virs mizas (Tievgaļa + viduscaurmēra
uzmērīšanas paņēmiens)

Raukums

Mizas vairuma koeficienti/mizas algoritmi/

Mizas vairuma vērtēšanas metodika

Mērnieka nospiestā mizas poga

Datu filtrācija (AUI – sekciju tipa uzmērīšana)

Blīzuma norēķināšana pirmajam stumbra nogrieznim (AUI –
sekciju tipa uzmērīšana)

Salīdzinot KM uzmērīto garumu pret AUI 
uzmērīto garumu

Salīdzinot KM uzmērīto caurmēru pret 
AUI uzmērīto caurmēru

Salīdzinot KM uzmērīto raukumu pret VKP 
noteikto

KM un AUI uzmērītās caurmēra (AM BM) 
starpības salīdzinājums (Pie 100% M)

KM un AUI uzmērītās caurmēra (AM BM) 
starpības salīdzinājums (Pie 30-75% M)

KM vērtējuma un KU vērtējuma 
salīdzinājums

Specifiska AUI pārbaude

Specifiska AUI pārbaude
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Šī brīža korekcijas koeficients

Atbildības?

AUI uzmērītais garums

AUI uzmērītais caurmērs (Tievgaļa + viduscaurmēra
uzmērīšanas paņēmiens)

Raukums

Mizas vairuma koeficienti/mizas algoritmi/

Mizas vairuma vērtēšanas metodika

Mērnieka nospiestā mizas poga

Datu filtrācija (AUI – sekciju tipa uzmērīšana)

Blīzuma norēķināšana pirmajam stumbra nogrieznim (AUI –
sekciju tipa uzmērīšana)

VMF LATVIA t.sk. caur ik rīta 
pārbaudēm un kalibrēšanu  

VKP

Šobrīd VMF LATVIA (Būs VKP)

Šobrīd VMF LATVIA (Būs VKP)

VMF LATVIA

AUI (Netiek pārbaudīts)

AUI (Netiek pārbaudīts)
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1. Neprecīza 
raukuma 
identificēšana

• Robežvērtība? (>=2.5%) (Vai
metodiski ir pietiekošo?)

• Ja iemesls >=2.5 % ir tikai
raukums, tad piemēro
korekcijas koeficientu uz
laiku līdz 6.mēnešiem lai 
sagatavotos uzmērīšanas 
paņēmiena maiņa

• VKP tiek informēta korekcijas 
koeficienta lietojumu

Nosacījums: Visās pārstrādes
vietās ir jālieto vienāds
raukums

2. Mizas 
vairumu/algoritmi
/vērtēšanas 
metodika

• Robežvērtība? (>=2,5%) (Vai
metodiski ir pietiekošo?)

• Ja iemesls >=2.5 % ir tikai
miza, tad piemēro korekcijas
koeficientu

• VKP tiek informēta korekcijas 
koeficienta lietojumu

Nosacījums: Visās pārstrādes
vietās ir jālieto vienādi mizas 
algoritmi, mizas vairuma 
koeficienti

Šobrīd nav indikāciju, ka 
kādā pārstrādes vietā dēļ 
«mizas» novirze būtu ārpus 
3%

Pie mizas projekta 
rezultātiem neaizmirst 
diskusiju par automatizētu 
mizas biezuma/vairuma 
noteikšanu!
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3. Mizas poga • Robežvērtība – sakritības 
rādītājs ārpus VKP noteiktā 
precizitātes mērķa

• Tiek identificēts vai būtiski tiek 
ietekmēta precizitāte

• Mērnieks tiek izsaukts uz 
apmācībām

4. Datu 
filtrācija un 
blīzums

• Robežvērtība – precizitāte 
rādītājs ārpus VKP noteiktā 
precizitātes mērķa

• Atbilstoši VKP darba plānam 
apstiprināt AUI standartu un 
vienoties par šī standarta 
izpildes kontroli

• Ieviest korekcijas koeficientu 
Jā

• Šajā gadījumā ir svarīgi 
nesasteigt

• Kā risinājumu piedāvāt 
uzmērīšanas paņēmiena 
maiņu KAD? Uzreiz?

Sagatavot KM rīcības 
priekšlikumu projektu 
gadījumos, kad jānovērtē 
caurmērs zaru, zaru 
pamatņu, izaugumu vietās 
kā arī stumbra resgalī. 
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Uz laiku kamēr pārstrādes vieta ir ārpus 
precizitātes mērķiem var palielināt KS skaitu x2, 
lai pārliecinātos gan par neatbilstību, gan pēc 
iespējas ātrāk pārtrauktu korekcijas koeficienta 
izmantošanu

Papildus opciju:
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