
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.
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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!

9

10



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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