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20.01.2022. MIZAS parametru piemērošana individuālajā uzmērīšanā ar AUI un rokas 
mērinstrumentiem 

darba grupas 
Sanāksme Nr. 1 

 

Ainars Apfelbaums, SIA “Kurekss” 
Aldis Strankaļs, SIA “PATA” 
Ardis Roziņš, SIA “Vudlande” 
Artis Podnieks, AS “Latvijas Finieris” 
Gatis Zommers, AS “PATA Saldus” 
Igors Veikmanis, SIA “AKZ” 
Ingus Donis, SIA “Vika Wood” 
Intars Āboliņš, SIA “Rīgas meži” 
Jānis Kalniņš, AS “Inčukalns Timber” 
Jānis Osis, SIA “Stiga RM” 
Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži” 
Juris Menniks, SIA “BSW Latvia” 
Modris Puslis, AS “Stora Enso Latvija” 
Andris Draulis 
 
SIA “VMF LATVIA”: 
Mārtiņš Gaigals 

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

J. Magaznieks informē par Vienotās konsultatīvās padomes (VKP) sanāksmes lēmumu 
sasaukt divas darba grupas, lai atsevišķi diskutētu par mizas parametru noteikšanu 
harvesteros un automātiskajās uzmērīšanas ierīcēs. J. Magaznieks uzsver, ka attiecīgi 
nepieciešama arī vienošanās par iestatījumiem elektroniskajos dastmēros. 

J. Magaznieks aicina apdomāt iespējamos termiņus mizas parametru izmaiņu ieviešanai. 

J. Magaznieks informē, ka MIZAS1 projekta mērķis bija tilpuma noteikšanas precizitātes 
uzlabošana un iepazīstina ar četriem punktiem, kuri būtu izskatāmi tilpuma noteikšanas 
precizitātes uzlabošanai: 1. mizas biezuma vērtēšanas metodika; 2. pirmā nogriežņa 
atpazīšana (automātiski/ manuāli); 3. mizas algoritma/ koeficientu maiņa; 4. mizas biezuma/ 
vairuma novērtēšana automātiski. 

Pie 3. punkta jāvienojas, kādi algoritmi turpmāk ir būtu izmantojami un kādos termiņos 
ieviešami. 4. punkta ietvaros pēc kopīgām diskusijām tiks sagatavota rekomendācija un būs 
nepieciešama vienošanās, kā metodiski iestrādāt uzmērīšanas ierīcēs šo mizas 
biezuma/vairuma automātisko novērtēšanu. 

J. Magaznieks iesāk prezentāciju ar mizas biezuma vērtēšanas metodiku. J. Magaznieks 
informē, ka priedei un bērzam ir variācija starp mizas biezumu un nobrāzumu - ja ir 
nogrieznis ar biezu mizu un nobrāzumu, tad tas tiek novērtēts kā ar vidēji biezu mizu. 
Pētniecības projekta rezultātā sagatavots priekšlikums vērtēšanā atsevišķi nodalīt stumbra 
pirmo nogriezni, un mērnieks vērtē tikai mizas nobrāzumu. 

 
1 MNKC projekts "Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu 
izpēte un jaunu vienādojumu un to korekciju sagatavošana" 
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Eglei un apsei šobrīd tiek vērtēts, vai miza ir vai nav. Būtu rekomendējams ieviest arī 
vērtējumu daļēji nobrāzta miza. Šādā gadījumā būtu nepieciešama vēl papildus mizas poga. 
Egles un apses gadījumā nebūtu nepieciešams atsevišķi izdalīt stumbra pirmo nogriezni. 

Priedes un bērza gadījumā J. Magaznieks piedāvā divas iespējas kā būtu novērtējams, vai 
konkrētais sortiments ir stumbra pirmais nogrieznis - automātiski vai manuāli. Automātiskās 
novērtēšanas gadījumā sortimentam caurmērs tiek noteikts trīs vietās – abos galos un vidū, 
tādējādi nosakot sortimenta daļas raukumu (ja raukums ir lielāks par -20%, tad tas ir stumbra 
pirmais nogrieznis). Šādā  veidā, atpazīstot pirmos nogriežņus, automātiski iespējams 
pielietot arī atbilstošo jauno mizas vairuma aprēķina algoritmu. Pirmajam stumbra 
nogrieznim tiek pielietots biezas mizas aprēķina vienādojums un pārējiem nogriežņiem 
plānas mizas aprēķina vienādojums, mērniekam atliek nospiest tikai mizas nobrāzuma 
pogu. Bērza vērtēšanas gadījumā pirmos nogriežņus ir iespējams identificēt automātiski, 
tikai ne gadījumos, kad kreves miza ir visa sortimenta garumā. 

J. Magaznieks turpina ar jautājumu par mizas algoritmiem. Ja priedi mēra pēc metodes 
tievgaļa uzmērījums, izmantojot raukumu, tad mizas vērtēšanas metodiku var nemainīt, tikai 
nomainīt algoritmus. J. Magaznieks uzsver, ka šie koeficienti nestrādā uz uzmērīšanas 
paņēmieniem viduscaurmēra uzmērījums un caurmēra uzmērījumi ar nelieliem intervāliem 
un izsaka priekšlikumu sekciju uzmērīšanas paņēmiena gadījumā pielietot citus algoritmus. 
Bērzam būtu nepieciešams pielietot precizēto mizas redukcijas algoritmu, priekšlikums ir 
bērza mizas aprēķinam izmantot esošo apses vienādojumu. Ozolam, osim, melnalksnim 
pēc jauno vienādojumu pielietošanas tilpuma noteikšanas precizitāte ievērojami tuvināties 
nullei. 

J. Magaznieks lūdz darba grupas dalībniekus uzdot jautājumus. 

A. Apfelbaums komentē, ka būtu labi atstāt lēmumu par automātisku vai manuālu stumbra 
pirmā nogriežņa noteikšanu katras pārstrādes vietas ziņā. 

J. Magaznieks informē, ka šo sadaļu var atstāt arī katras ierīce īpašnieka ziņā. 

A. Apfelbaums jautā par priedes sortimentiem, kuri sagatavoti ar harvesteru – kā precīzi 
novērtēt kurā brīdī, cik lielā mērā sortimenta miza ir nobrāzta un ierosina strādāt pie 
precīzām instrukcijām, lai noteiktu mizas nobrāzuma sadalījuma robežvērtības.  

J. Magaznieks atbalsta šī jautājuma aktualizēšanu un ierosina lūgt VMF LATVIA 
iepazīstināt, kā šobrīd tiek veikta mizas nobrāzuma novērtēšana. 

I. Āboliņš atbalsta automātisko pirmā nogriežņa noteikšanu, lai maksimāli izslēgtu cilvēcisko 
kļūdīšanās faktoru. I. Āboliņš izsaka vēlmi redzēt mizas parametru salīdzinājumu starp AUI 
un harvesteru uzmērījumu.  

J. Magaznieks informē, ka darba grupas sanāksmē par mizas parametru piemērošanu 
harvesteriem, vienojāmies par modeli un Skogforsk vienādojuma pielietošanu un būtu 
iespējams sagatavot atsevišķu analīzi par mizas parametru salīdzinājumu starp AUI un 
harvesteru. 

J. Meirāns komentē, ka saistībā ar mizas nobrāzumu būtu jānošķir divas lietas: 

1) pēc metodēm ir skaidrs aptuvenais sektors, kurā vērtējams mizas nobrāzums, atsevišķs 
ir  vērtējums sekciju tipa uzmērīšanā. Mizas nobrāzums ir svarīgs pie tilpuma un apmaksas 
caurmēra, tādēļ būtu svarīgs arī VMF LATVIA skatījums un viedoklis, kā šobrīd notiek 
nobrāzuma vērtēšana un ko vispār ir objektīvi iespējams izvērtēt;  

2) lai maksimāli novērsu dažādus rezultātus starp harvesteru un AUI, ierosina nogriežņiem 
AUI piemērot Skogforsk vienādojumu.  
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J. Meirāns komentē, ka par harvesteru mizas parametriem tika lemts, ka ar laiku tiks ieviests 
StanForD vienādojums un šobrīd pirmajiem nogriežņiem piemērots Skogforsk vienādojums. 

J. Magaznieks komentē par Skogforsk vienādojumu pirmajiem nogriežņiem - vispirms ir 
nepieciešams ierīču atzinums, ka šādu vienādojumu vispār ir iespējams iestrādāt ierīcē. 
Eksponentfunkcijā ir ietverts tikai caurmērs, Skogforsk vienādojumā ir arī attālums no 
sortimenta gala. J. Magaznieks kā pieņēmumu izsaka, ka tā varētu būtu principu maiņa, kas 
varētu būt pietiekami sarežģīta un izsaka priekšlikumu iedot trīs vienādojuma variantus AUI 
īpašniekiem un pajautāt, vai ir iespējams šādus vienādojumus ieviest ierīcē. 

I. Veikmanis komentē, kas to mizu varēs novērtēt.  

J. Magaznieks atbild, ka pagaidām tas ir operators. Priedei šobrīd operators skatās mizas 
biezumu un cik tā ir palikusi, jaunajā variantā būtu jāskatās tikai, cik miza ir palikusi. Ja 
notiks pāreja uz mizas nobrāzuma izvērtēšanu, tad automātiski risinājumi nāks vieglāk un 
ātrāk. 

A. Apfelbaums atbalsta subjektivitātes izslēgšanu vērtēšanā, uzsver, ka kādu laiku atpakaļ 
pārstrādes vieta jau vēlējusies ieviest automātisko līkumainības izvērtēšanu, bet tas nav 
izdevies un jautā, kā šo izmaiņu rezultātā pārbaudīsim, ka šādā veidā notiek korekta mizas 
noteikšana. 

J. Magaznieks komentē, ka šobrīd pārstrādes vietas ir vairāk gatavas izmaiņu ieviešanai. 
Šobrīd ir iespēja uzrakstīt precīzu metodiku, sagatavot un pārbaudīt sortimentu testa partiju, 
lai izvērtētu, kā strādā jaunās izmaiņas. Nesaskatu lielas problēmas, ja vienojamies par 
mizas nobrāzuma robežu, tam visam pievienojam fotogrāfijas un lūdzam IT risinājumu 
izstrādātāju pārbaudīt attēlus pēc konkrētiem parametriem. Pārbaudām sortimentu partiju 
un veicam kopīgu metodes maiņas izvērtējamu darba grupas ietvarā.  

J. Kalniņš komentē, ka mizas vērtējums ir ietverts ierīcēs, vērtību atmešanu var iestatīt, 
atmetot lielākās un mazākās vērtības; izsaka bažas, ka būs ļoti grūti panākt vienotus 
rezultātus, jo uzstādījumi katrā ierīcē atšķirsies.  

J. Kalniņš jautā, vai automātiskā pirmā nogriežņa noteikšanas gadījumā nepastāv risks, ka 
kā pirmais nogrieznis tiks atpazīts arī priedes galotnes “burkāns”? 

J. Magaznieks komentē, ka sortimenta pirmais nogrieznis būs atšķirams specifiskā raukuma 
dēļ. Lielākajā daļā pasaules uzmērīšana notiek pēc tievgaļa uzmērījuma, tādā gadījumā 
atkrīt tāda lieta kā blīzuma redukcija.  

J. Kalniņš komentē, ka visa Viduseiropa strādā pēc viduscaurmēra uzmērīšanas metodes.  

J. Magaznieks apņemas noskaidrot, vai tas tiek darīts arī citur pasaulē. 

J. Magaznieks komentē, ja vienosimies par konkrētām mizas nobrāzuma robežvērtībām, 
pogas nospiešana noņems matemātisku lielumu proporcionāli noteiktajiem,   šādā gadījumā 
varētu iztikt bez dziļināšanās ierīces darbībā. 

J. Menniks komentē, ka ļoti daudzas pārstrādes vietas pērk kokmateriālus ar kuģiem, 
procesā koks tiek pārcilāts vairākas reizes un 80% gadījumu sortimenta vidus daļā mizas 
vairs nemaz nav. Tiek uzmērīts pēc viduscaurmēra metodes vietā, kur nav mizas, savukārt 
tievgalī ir miza. Kā rīkoties šādās situācijās? 

J. Magaznieks pateicas par šāda jautājuma aktualizēšanu un informē, ka pēc pašreiz 
pielietotā principa ierīcei nepieciešams vidus un tievgaļa caurmērs. Problēma veidojas 
gadījumos, kad sortimenta vidū nav mizas, ierīce automātiski neko nereducē. Attiecīgi 
sortimenta tievgali ierīce ir uzmērījusi virs mizas – rezultātā tur veidojas neprecizitātes gan 
apmaksā, gan sadalīšanā pa “kabatām”.  
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J. Kalniņš komentē, ka uzņēmuma praksē ieviesām funkcionalitāti ierīcē gadījumiem, kad 
sortimenta vidus ir bez mizas un tievgalis ar mizu. 

J. Meirāns atbalsta, ka labākais risinājums ir automātiskā mizas noteikšana. 

J. Magaznieks jautā par iespējām iestrādāt ierīcē eksponentfunkciju un komentē, ka 
sagatavosim e-pastu ierīču īpašniekiem un sagaidīsim atbildes par termiņiem un iespējām 
to izdarīt. Lūdz darba grupas viedokli, kā labāk risināt šo jautājumu? 

A. Apfelbaums atbalsta, ka nepieciešams precīzs mizas vienādojums un tad var arī pajautāt 
ražotājam.  

J. Kalniņš komentē, kā tas būs, ka četru skeneru ražotāji saņems vienu un to pašu jautājumu 
no vairākām pārstrādes vietām.  

J. Magaznieks apņemas sagatavot dažādus jautājumus pārstrādes vietām, lai tie 
nedublētos.  

J. Magaznieks  informē, ka sagaidīsim atbildes no ierīču ražotājiem un VKP sanāksmē 
februāra beigās apstiprināsim mizas parametru noteikšanas izmaiņu ieviešanas termiņu 
grafiku. 

J. Magaznieks rezumē turpmākos soļus, kas veicami šīs darba grupas ietvaros: 

• darba grupas vārdā lūgt VMF LATVIA prezentēt metodiku par mizas vairuma 
novērtēšanu;  

• J. Magaznieks apņemas: 

-  izsūtīt pārstrādes vietām jautājumus saistībā ar izmaiņu ieviešanu ierīcēs, kurus 
tālāk nosūtīt ierīces ražotājiem; 

- sagatavot salīdzinājumu tilpuma noteikšanas precizitātes izvērtējumam starp 
harvesteriem un AUI; 

- painteresēties, vai kaut kur citur pasaulē tiek pielietota šāda metodika mizas 
vairuma noteikšanai. 

J. Meirāns jautā, vai kāds no darba grupas dalībniekiem būtu gatavs iesaistīties pilotprojekta 
organizēšanā. 

A. Apfelbaums komentē, ka uzmērīšanas ierīce šādu iespēju atbalsta un SIA “Kurekss” būtu 
gatavs iesaistīties. 

A. Podnieks jautā, kad tiks saņemta rekomendācija par jauno mizas koeficientu 
pielietošanu?  

J. Magaznieks uzsver, ka ļoti svarīgi būtu uzzināt par iespēju atpazīt stumbra pirmo 
nogriezni, ja tikai tiks samainīti mizas aprēķina koeficienti, neieviešot stumbra pirmā 
nogriežņa atpazīšanu, tad izstrādātie koeficienti tik labi nedarbosies.  

J. Osis komentē, ka gatavība iesviest jaunos koeficientus ir atšķirīga dažādās sortimentu 
grupās un atbalsta nepieciešamību pēc iespējas ātrāk ieviest pētījuma rezultātā aprēķinātos 
koeficientus, pagaidām neņemot vērā pirmos nogriežņus.  

J. Magaznieks informē, ka būtu svarīgi noskaidrot, cik ātri ierīcē iespējams iestrādāt 
funkcionalitāti, lai iespējams atzīmēt, ka sortiments ir stumbra pirmais nogrieznis.  

M. Gaigals informē, ka VMF LATVIA ir gatavs rīkoties gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums 
par pirmā nogriežņa atpazīšanas pogas pielietošanu.  

J. Magaznieks jautā, vai kādam no klātesošajiem ir iebildumi par šādu priekšlikumu 
ieviešanas plānam – sākotnēji tiek ieviesti jaunie koeficienti, tad iestrādātas nepieciešamās 
pogas un pēc tam domājam par automatizēšanu. 
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I. Veikmanis komentē, ka koksnes īpatsvars mainās atkarībā no sezonas.  

J. Osis informē, ka jau šobrīd uzmērīšanas ierīcēs, veicot bērza uzmērīšanu, ir iestrādāti 
koeficienti, tikai koeficientu vērtības šobrīd atšķiras no mizas pētījuma rezultātā iegūtajām. 
Ar esošajiem koeficientiem šobrīd ir grūti iekļauties noteiktajos tilpuma precizitātes mērķos. 
J. Osis aicina šobrīd nemainīt sistēmu, bet precizēt koeficientus. 

A. Apfelbaums komentē, ka ir grūti novērtēt atlikušās mizas vairumu, tādēļ ierīcei ir 
aprīkojums, ar kura palīdzību iespējams noteikt mizas apjomu. 

J. Meirāns jautā, kura formula tiks izmantota, lai noteiktu tievgaļa caurmēru bez mizas, vai 
korekcijas attieksies tikai uz tilpumu? 

A. Podnieks apstiprina, ka tas ietekmē arī lobīšanas cilindru un uzsver, ka jaunais 
vienādojums ietekmēs kopējo tilpumu. 

J. Osis komentē, ka rezultāta iegūšana būs vai nu ātra, vai ļoti lēna. Ja visas pārstrādes 
vietas  griezīsies pie ierīces ražotāja ar vienu lūgumu, tad varētu ražotāju vairāk motivēt 
rīkoties.  

J. Magaznieks informē, ka vienādojuma darbības princips ir tāds pats kā koeficientiem; tas 
ir matemātiski pārbaudīts.  

J. Meirāns komentē, ka AS “Latvijas valsts meži” atbalstītu, ka izmaiņas pārstrādes vietās 
tiktu ieviestas vienlaicīgi.  

J. Osis komentē, ka pirmais solis būtu ierīcēs nomainīt koeficientus un tad secīgi iestrādāt 
automātisko/manuālo stumbra pirmā nogriežņa atpazīšanu. 

J. Meirāns komentē, ka šie abi soļi būtu veicami kopā.  

J. Osis atbalsta, ka jau pārbaudītās un zināmās lietas varētu iestrādāt uzmērīšanas ierīcēs 
pēc iespējas ātrāk. 

I. Veikmanis, jautā, kas būtu ieviešams visiem vienlaicīgi? 

J. Meirāns uzsver, ka šobrīd notiek diskusija tikai par bērzu. 

A. Podnieks izsaka priekšlikumu par bērzu organizēt atsevišķu diskusiju, pieaicinot arī VMF 
LATVIA pārstāvjus. 

J. Magaznieks atbalsta priekšlikumu. 

J. Magaznieks informē, kad automātisko uzmērīšanas ierīču ražotāji sniegs atbildi par to, 
cik ātri iespējams iestrādāt algoritmu un vienādojumu izmaiņas ierīcēs, tad būs 
nepieciešams izdomāt un vienoties, kā šīs izmaiņas ieviešamas aptuveni vienā laikā visās 
pārstrādes vietās; iesviešanas termiņi varētu variēt pa produktu grupām. 

 

 

 

 

 

 

 

 


