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31.01.2022. MIZAS parametru piemērošana individuālajā uzmērīšanā ar AUI un rokas 
mērinstrumentiem 

darba grupas 
Sanāksme Nr. 2 

Mizas parametru piemērošana bērzam 
 

Artis Podnieks, AS “Latvijas Finieris” 
Gatis Gulbis, SIA “Krauss” 
Jānis Osis, SIA “Stiga RM” 
Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži” 
Žanis Bacāns, SIA “Sodra Latvia” 
 
SIA “VMF LATVIA”: 
Jānis Buļs, Gatis Juhņēvičs 

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”: 
Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigsvalde 
 

Darba kārtība: 

J. Magaznieks informē, ka atbalsta mizas pētniecības projektā iegūto rezultātu ieviešanas 
sadalīšanu etapos un ierosina šajā sanāksmē pieņemt lēmumus par jauno mizas koeficientu 
ieviešanu un pārējo sadaļu izskatīšanu atlikt uz vēlāku laiku.  

J. Magaznieks informē, ka pirmajā solī būtu veicama mizas tilpuma īpatsvara koeficientu 
maiņa bērzam, kā arī būtu pielietojams jauns mizas redukcijas algoritms: 3.45+0.0404* Dtam. 
Pēc tam attiecīgi sortimentu vērtēšanā būtu ieviešamas papildus pogas. Pirmā sortimenta 
nogriežņa automātiskai atpazīšanai būtu nepieciešami dati no uzmērīšanas ierīces par trīs 
caurmēriem. 

J. Magaznieks ierosina, ka par mizas nobrāzuma vērtēšanas metodiku būtu nepieciešama 
atsevišķa diskusija. Daļēja nobrāzuma vērtēšanas ieviešana mizas parametru noteikšanas 
metodikā uzlabotu precizitāti. 

J. Magaznieks iepazīstina ar bērza mizas parametru vērtēšanu dažādās pārstrādes vietās 
un uzsver, ka laika gaitā būtu vēlams visās pārstrādes vietās ieviest vienotu vērtēšanu.  

A. Podnieks aicina diskutēt par pirmā nogriežņa noteikšanu, kura jau šobrīd būtu veicama 
manuāli; pārstrādes vietas šobrīd vēl nav gatavas automātiskai pirmā nogriežņa 
noteikšanas ieviešanai, uzsverot, ka nepieciešams izvērtējums, vai visās uzmērīšanas 
ierīces to ir iespējams ieviest un nepieciešamības gadījumā varam sadalīt ieviešanas 
procesu pa posmiem pēc sarežģītības. 

J. Magaznieks komentē, ka šobrīd mērnieks uz uzmērīšanas ierīces spiež dubultās mizas 
pogu gadījumā, ja kreves miza klāj vairāk kā pusi no nogriežņa. Šī poga ir jāatstāj, bet būtu 
nepieciešama vēl viena poga.  

J. Magaznieks iepazīstina ar esošo mizas tilpuma īpatsvara koeficientu pielietošanas 
principu un izmaiņām, kuras ieviešamas pēc mizas pētniecības projekta rekomendācijām – 
resgaļa nogriežņiem līdz 3 metru garumam piemērojams papildus mizas atskaitījums 150% 
apmērā, resgaļa pirmajiem nogriežņiem virs 3 m garumā piemērojams papildus mizas 
atskaitījums 125% apmērā. 

G. Juhņēvičs komentē, ka bērza pirmo nogriežņu īpatsvars uzmērīšanā ir ±25%. Šobrīd 
mizas poga tiek spiesta, ja kreves miza klāj pusi no nogriežņa, ir gadījumi, kad 
kontrolmērnieks uzmēra kreves mizu visā sortimenta garumā, bet koksnes uzmērītājs to 
neievērtē. Gadījumos, kad sortiments ir 2,7 m, kreves miza parasti klāj mazāk nekā pusi no 
sortimenta. 
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A. Podnieks jautā, vai šobrīd jau domājam par manuālas pogas ieviešanu, vai šīs izmaiņas 
atstājamas nākamajam etapam. 

J. Osis izsaka priekšlikumu caur VMF LATVIA mērniekiem apzināt situāciju par pogām visās 
uzmērīšanas ierīcēs - vai tās ir vienādi ieviešamas un vai darba gaitā šo operāciju vispār ir 
iespējams veikt. Pašu koeficientu nomaiņa ierīces sistēmā ir ļoti vienkārša. Mūsu kopējais 
mērķis ir precizitātes uzlabošana, esam mizas projektā ieguvuši rezultātus par jauniem 
koeficientiem, tādēļ neredzu iemeslu, kādēļ turpināt izmantot neprecīzākus koeficientus. 
J. Osis uzsver, ka svarīgi, lai visi, kas strādā ar bērzu varētu veikt vienlaicīgu nomaiņu. 

G. Gulbis atbalsta kolēģu viedokli.  

J. Meirāns jautā, vai būs nepieciešama dubultmizas poga, ja automātiski tiks vērtēts 
resgalis. 

J. Magaznieks atbild apstiprinoši. 

J. Meirāns komentē, ka, ja tiek atstāta mizas dubultbiezuma poga, tad jāvienojas, kurā brīdī 
šī poga tiek spiesta un resgaļa mizas papildus atskaitījumi 150% un 125% apmērā būtu 
atstājami automātiskai piemērošanai.  

J. Meirāns jautā, vai un kad iespējams iesviest atbilstošās mizas noteikšanas parametru 
izmaiņas rokas mērinstrumentos? Vai tas prasa lielu iepriekšēju sagatavošanos? Kādā 
veidā uzmērīšanas ierīcē tiek aprēķināts lobīšanas cilindrs un kāda ir mizas aprēķina 
formulas pielietošana šajā situācijā? 

A. Podnieks informē, ka sazinājies ar ierīces ražotāju un informējis, ka visās uzmērīšanas 
ierīcēs plānotās izmaiņas būs veicamas vienlaicīgi. A. Podnieks informē, ka līdzīgs process 
šobrīd norisinās Igaunijā un izsaka prognozi, ka papildus pogas būtu ieviešanas ar šī gada 
otro ceturksni. 

A. Podnieks komentē, ka caurmēra jautājums būs sarežģītāks, līdz ar to lobīšanas cilindri 
tiks nomodelēti daudz korektāk. 

Ž. Bacāns komentē, ka piekrīt ierosinātajiem priekšlikumiem un lūdz VMF LATVIA izvērtēt 
iespējamos ieviešanas termiņus. Par papildus mizas vērtēšanas pogas ieviešanu 
nepieciešams VMF LATVIA viedoklis. Atbalstītu, ka paralēli tiek ieviestas abas iespējas – 
manuālā un automātiskā novērtēšana. 

Ž. Bacāns lūdz ņemt vērā, ka purva bērza izplatība Latvijā ir pietiekami liela, un tam kreves 
miza nav nosakāma.  

J. Magaznieks uzsver, ka purva bērzs ir viens no iemesliem, kādēļ nepieciešams veikt pirmā 
nogriežņa sadalīšanu – retāk ir situācijas, kad kreves miza ir visā stumbra garumā (apm. 
10% nogriežņu), lielākajai daļai nogriežņu kreves mizas apmērs variē līdz sortimenta pusei; 
gadījumos, kad mežā nozāģēta stumbra blīzuma daļa, kreves miza klāj sortimentu nelielā 
apmērā. Mizas parametru noteikšanas aprēķinā ir ietverts arī purva bērzs. 

G. Juhņēvičs informē, ka tilpuma īpatsvara koeficientos iespējams veikt izmaiņas jau šodien, 
gadījumā, ja būs pieteikti darbi. Jautājumā par dubultmizas pogu nepieciešams aptaujāt 
kolēģus. 

G. Juhņēvičs aktualizē jautājumu par pogu, kas paredzēta pirmā nogriežņa noteikšanai. 

A. Podnieks jautā, kas sagatavos pasūtījumu automātiskai pirmā nogriežņa noteikšanai? 
Atbalsta iespēju paralēli ieviest gan pogu, gan automātisko novērtēšanu, lai varētu izvērtēt 
ieviestās automātiskās noteikšanas rezultātus.  

J. Magaznieks iepazīstina ar metodiku automātiskai pirmā nogriežņa atpazīšanai 
gadījumos, kad nav nozāģēta stumbra blīzuma daļa. Lai veiktu automātisko novērtēšanu, 
nepieciešams iegūt caurmērus trīs sortimenta vietās, rezultātā iegūstot divas raukuma 
vērtības – ja raukums otrajā sortimenta nogriežņa daļā ir par 20% mazāks nekā pirmajā, tad 
sortiments klasificējams kā pirmais nogrieznis. 
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A. Podnieks jautā, vai šī nogriežņa atpazīšana tiks veikta KpDC pusē, vai tas ir pārstrādes 
vietas jautājums. 

J. Magaznieks informē, ka to ir iespējams izdarīt KpDC sistēmās, bet, kā tas būs 
samērojams ar pārstrādes vietas iekšējām sistēmām? J. Magaznieks izsaka divus 
priekšlikumus – pārstrādes vieta visu programmē pati, vai arī procesi tiek veikti KpDC un 
pārstrādes vietā un paralēli salīdzināti. 

J. Buļs informē, ka VMF LATVIA ar februāri var veikt izmaiņas  mizas tilpuma īpatsvara 
koeficientos un jautā, vai tas būs savietojams ar AS “Latvijas valsts meži” procesiem. 

J. Meirāns informē, ka no AS “Latvijas valsts meži” puses oficiālas izmaiņas šajos procesos 
varētu uzsākt februāra vidū. J. Meirāns lūdz J. Magaznieku sagatavot precīzu mizas 
parametru ieviešanas procesa aprakstu. 

A. Podnieks uzsver, ka ir jāņem vērā, kas notiek ar tilpuma korekcijas koeficienta 
pielietošanu šajā izmaiņu situācijā. 

G. Juhņēvičs informē, ka tilpuma korekcijas koeficienta pielietošanu pēc VMF LATVIA 
metodikas var uzsāk/ izbeigt ar nākamā mēneša sākumu un uzsver, ka mizas tilpuma 
īpatsvara koeficientu maiņu būtu labāk veikt ar mēneša sākumu. 

J. Buļs informē, ka to būtu iespējams izdarīt arī mēneša vidū; atbalsta, ka procesu uzsākam 
ar papildus pogas ieviešanu un ierosina lūgt J. Magazniekam uzrakstīt metodiku un sasaukt 
darba grupas sanāksmi.  

Ž. Bacāns rosina, ka datumu par pāreju nosaka J. Meirāns, lai varētu atbilstoši sakārtot 
līgumattiecības. Datumu saskaņošanu varam veikt elektroniskajā sarakstē.  

Ž. Bacāns atbalsta, ka pārstrādes vietas pašas nodrošina izmaiņas ierīces programmatūrā, 
kas saistītas ar pirmā nogriežņa automātisko noteikšanu.  

J. Meirāns jautā par izmaiņu ieviešanu rokas mērinstrumentos. 

G. Juhņēvičs komentē, ka no tehniskās puses šajā ziņā nav problēmu, jautājums ir par 
juridisko pusi.  

J. Meirāns informē, ka ir nepieciešama vienošanās ar klientiem par plānotajām izmaiņām. 

J. Magaznieks uzsāk veicamo uzdevumu un to veikšanas secības formulēšanu. 

J. Magaznieks informē par mizas pogu skaitu un mizas atskaitījuma sadalījumu. 

G. Juhņēvičs informē, ka ir pārstrādes vietas, kurās šobrīd iztrūkst poga precīzākai mizas 
vairuma novērtēšanai. 

J. Magaznieks aktualizē jautājumu, kādēļ līdz šim ir bijusi vienošanās noteiktās situācijas  
veikt mizas atskaitījumu tieši 75% apmērā. 

G. Juhņēvičs informē, ka šis princips ir ieviests par paraugu ņemot zviedru pieredzi ar mizas 
atskaitījumiem skujkokiem. 

J. Magaznieks ierosina, ka arī skujkoku mizas vērtēšanā būtu nepieciešams precīzāk 
izvērtēt, vai mizas atskaitījums tiešām ir 0%, vai, piemēram, būtu liekams minimāls mizas 
atskaitījuma apmērs 10% un pašlaik pielietotā mizas atskaitījuma 100% gadījumā, 
iespējams, būtu piemērojams mizas atskaitījums 90% apmērā. Šādā veidā uzlabotos 
uzmērīšanas precizitāte. 

A. Podnieks lūdz precizēt veicamajos uzdevumos, kur nepieciešama pārstrādes vietas 
iesaiste, ietverot lūgumu VMF LATVIA sagatavot precīzu darba uzdevumu ierīces 
ražotājam.  

J. Meirāns jautā, kas notiek gadījumos, kad manuāli tiek nospiesta dubultmizas poga un 
automātiski tiek noteikts, ka tas ir stumbra pirmais nogrieznis.  

J. Magaznieks informē, ka pamata koeficients tiek reizināts ar divi un tiek anulēts 
automātikas noteiktais rezultāts. 
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Diskusiju rezultātā darba grupa vienojas par sekojošiem uzdevumiem un termiņiem mizas 
parametru ieviešanai AUI: 

Uzdevums 
Īstenošanas 

termiņš 

Vienošanās par koeficientu tabulas (AUI) un tievgaļa algoritma (rokas 
dastmēri) piemērošanu – dubultā mizas poga pēc šī brīža metodikas 

15.02.2022. 

Mizas pogu skaita (3-4) vienādošana un esošais mizas atskaitījuma 
procentuālais apjoms 

- saziņa ar AUI ražotāju (VMF LATVIA) 

01.03.2022. 

Manuāla pirmā nogriežņa atpazīšana, kā arī 125% un 150% mizas 
vairuma iestatīšana ierīcēs (nospiestie “200%” anulē automātiski 
atpazīto nogriezni), jaunās dubultās mizas pogas praktiskās 
pielietošanas apmācības  

 - noskaidrot KpDC datu virkni un nepieciešamās izmaiņas (LKUUV) 

01.03.2022. 

Mizas atskaitījuma procentuālā apjoma izmaiņu projekts (LKUUV:VMF 
LATVIA)  

01.07.2022. 

Automātiska pirmā nogriežņa atpazīšana (LKUUV sagatavo uzdevumu) 01.07.2022. 

“Tievgaļa cilindru” caurmēra bez mizas aprēķins izmantojot mizas 
redukcijas algoritmu 

01.07.2022. 

Mizas redukcijas metodes priekšlikumu apstiprināšana (priekš VMF 
LATVIA) 

01.07.2022. 

 

Nākamā sanāksme plānota 23. februārī plkst. 9.00-10.30. 


