
Apaļo kokmateriālu 
uzmērīšana: pieredzētais

ASV un Kanādā

Jānis Magaznieks

SIA ‘Latvijas kokmateriālu uzmērīšanas un 
uzskaites vadība’

Izpilddirektors



No 2016. gada 6. – 8. aprīlim ASV Aidaho štatā 
norisinājās Kokmateriālu uzmērīšanas biedrības 

ikgadējā sanāksme

• Aptuveni 100 dalībnieki;

• Pārstāvji no ASV, Kanādas, Vācijas, Baltijas valstīm, 
Šveices u.c.;

• Aptuveni 20 prezentācijas (tostarp Jānis Magaznieks);

• Plašs apskatīto tematu klāsts;

• Diskusijas.



Ieskats manā prezentācijā

• Tirgus dalībnieku struktūra;

• Īpašnieku struktūra;

• Kokmateriālu uzmērīšanas sistēma;

• Dažādu uzmērīšanas

paņēmienu salīdzinājuma metodika.



SIA «Latvijas Kokmateriālu 
uzmērīšanas un uzskaites vadība»

• «Spēles noteikumi»
• Pētniecība un attīstība
• Monitorings

Kokmateriālu 
pārdevēju 
biedrība

Kokmateriālu 
pircēju 

biedrība

VMF LATVIA
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Testēšanas pārskats



Projekta īpašnieks:
-Kokmateriālu pircēju biedrība

- Kokmateriālu pārdevēju biedrība

MNKC un kopējā 
projekta vadītājs 
prof. Emeritus L. 

Līpiņš

I. etaps. Individuālo 
tilpuma noteikšanas 
paņēmienu (ar rokas 

instrumentiem) 
salīdzinājums

LLU MF

II. etaps. 
Automātisko 

uzmērīšanas līniju 
precizitātes pārbaude

VMF LATVIA

Īpašnieka izvirzīta projekta uzraudzības valde



• Caurmērs
• Garums
• Noapaļošana

1D    ̴  (5%) 

2D    ̴  (10%) 

3D    ̴  (85%) 

Noteikts LVS 82:2003

• Vidus caurmērs
• Tievgaļa caurmērs + 

raukums
• Tievgaļa un resgaļa 

caurmērs
• Caurmērs ar nelieliem 

intervāliem (Sekciju tipa 
uzmērīšana)

Atļauts LVS 82:2003

• Tievgaļa un resgaļa 
caurmērs.

Noteikts LVS 82:2003

Mērījums Kalkulācija
Precīzāks 

paņēmiens



Projekta noslēguma prezentācija 
Kokmateriālu pircēju un pārdevēju 

biedrību biedriem notiks 

27. maijā 
no pulksten 10.00. līdz 15.00

MeKA sanāksmju zālē 4. stāvā Dobeles 

iela 41, Jelgavā.





Ieskats citās prezentācijās



Scribner metode



Logmeter Technology Presented by Mario Angel, North America

Log quality impacts directly the manufacturing
process and results are realized in the mill
financial performance.

When the mill does not run well the blame is usually on 
the logs (and log buyer).





TIMBETER, Vallo Visnapuu, Igaunija



Caurmēra uzmērīšana (Vācija)

+1,19% līdz -6,02%



Kanādas pieredze uzmērīšanā



«Līkumu» tehnoloģija



Take-home atziņas

• Tiek veidotas uzskaites sistēmas apaļo kokmateriālu 
izsekojamībai no meža līdz gatavam produktam

• Nemitīgi jāatjauno redzesloks par pieejamām 
programmatūrām kokmateriālu uzmērīšanā;

• Jāstiprina starptautisko sakaru tīkls;

• Apaļo kokmateriālu tirgus svārstību rezultātā, Kanādā ir 
iespēja momentāli vienoties par kvalitātes prasību 
izmaiņām;

• Eiropas vienotais uzmērīšanas standarta izvērtējuma 
nepieciešamība;

• Censties piedalīties starptautiskās konferencēs regulāri.



Paldies par uzmanību!

Jānis Magaznieks

Epasts: janis.magaznieks@lkuuv.lv Mob. 

26669793

SIA ‘Latvijas kokmateriālu uzmērīšanas 

un uzskaites vadība’

izpilddirektors


