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10.03.2022. MIZAS parametru piemērošana individuālajā uzmērīšanā ar AUI un rokas 
mērinstrumentiem 

darba grupas 
Sanāksme Nr. 4 

 

Ainars Apfelbaums, SIA “Kurekss” 
Artis Podnieks, AS “Latvijas Finieris” 
Artis Reide, SIA “Rīgas meži” 
Gatis Gulbis, SIA “Krauss” 
Ivars Kalmuks, SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” 
Jānis Kalniņš, AS “Inčukalns Timber” 
Jānis Osis, SIA “Stiga RM” 
Kristaps Līcītis, SIA “Rettenmeier Baltic Timber” 
Modris Puslis, AS “Stora Enso Latvija” 
Žanis Bacāns, SIA “Sodra Latvia” 
 
SIA “VMF LATVIA”: 
Gatis Juhņēvičs, Jānis Buļs, Mārtiņš Gaigals, Aldis Ladusāns  

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

J. Magaznieks iepazīstina ar paveikto mizas parametru noteikšanas jautājumā. Šobrīd izstrādāta 
rekomendācija mizas parametru noteikšanas izmaiņām harvesteros un pamato, kādēļ AUI nebūtu 
izmantojams harvesteros piemērojamais Skogforsk vienādojums. 

J. Magaznieks iepazīstina ar līdz šim paveikto bērza mizas parametru noteikšanas AUI darba grupas 
ietvaros. 

J. Magaznieks uzsver, ka šīs darba grupas uzdevums ir diskusija par mizas parametru izmaiņu 
ieviešanu pārējām koku sugām. 

J. Magaznieks iepazīstina ar priekšlikumu egles un apses mizas parametru izmaiņu ieviešanai. 
Egles mizas izmaiņu ieviešanai būtu nepieciešams novienādot mizas pogu skaitu. Šobrīd mērnieki 
uzmērīšanas ierīcēs spiež pogu - ir vai nav mizas, būtu nepieciešams šo mizas pogu skaitu 
palielināt, ieviešot pogu vērtējumam - daļēji nobrāzta miza. Būtu vēl arī nepieciešams piestrādāt pie 
mizas nobrāzuma vērtēšanas metodikas/ sadalījuma. J. Magaznieks informē, ka fiziski mizas pogas 
uzmērīšanas ierīcēs ir pieejamas. Secīgi būtu veicama mizas noteikšanas lineārā vienādojuma 
maiņa - egles gadījumā - vienādojuma precizēšana. Vajadzības gadījumā rokas mērinstrumentos 
baltalksnim būtu izmantojams jaunais lineārais vienādojums egles mizas parametru noteikšanai. 
Apses gadījumā vienādojumā nav nepieciešamas izmaiņas, ieviešama tikai daļēja mizas nobrāzuma 
poga. Lineārie vienādojumi būtu atbilstoši precizējami AUI un rokas mērinstrumentos.  

A. Apfelbaums jautā, vai pēc jauno vienādojumu pielietošanas tiks noteikts mazāks mizas apmērs? 

J. Magaznieks informē, ka ar šobrīd pielietotajiem vienādojumiem tiek aprēķināta miza, kas ir 
plānāka nekā realitātē. 

G. Juhņēvičs jautā, kādi ir plānotie mizas procentuālie atskaitījumi pie katras nospiestās mizas 
pogas? 

J. Magaznieks informē, ka par mizas atskaitījumiem uzsāktas sarunas bērza mizas noteikšanas AUI 
darba grupā un būtu nepieciešams sagatavot līdzīgu priekšlikumu arī par egli un apsi, balstoties uz 
vēsturiskajiem datiem. 

G. Juhņēvičs jautā, kādi ir rezultāti algoritmu pielietošanai sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienam? 

J. Magaznieks atbild, ka ar sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienu uzmērot egli, pielietojams tāds pats 
algoritms kā citiem uzmērīšanas paņēmieniem.  

G. Juhņēvičs jautā, kādu rezultātu dotu mizas algoritma pielietojums apsei sekciju tipa uzmērīšanā? 
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J. Magaznieks atbild, ka mizas projektā veikts pētījums, ņemot vērā esošo situāciju, līdz ar to tas 
netika tik detalizēti izvērtēts. Apsei novirzes nav tik izteiktas kā tas ir bērzam un priedei. 

J. Magaznieks uzsver, ka konceptuāli atbalstāma ir trīs mizas pogu pielietošana un jauni mizas 
vienādojumi trīs koku sugām. 

J. Magaznieks informē, ka, vērtējot melnalksni, nebūtu nepieciešama mizas poga daļēji nobrāztai 
mizai. Apse un melnalksnis tiek uzmērīti uz tām pašām ierīcēm, tādēļ, iespējams, būtu racionāli arī 
melnalksnim ielikt mizas nobrāzumu. Mizas pētījuma projekta atskaitē šis daļējas mizas nobrāzums 
attiecināts tikai uz egli un apsi, bet rosinu, ka varam pielietot arī melnalksnim. Rosina iesviest 
vērtējumu arī rokas mērinstrumentiem. 

G. Juhņēvičs aicina pieņemt vienādus mizas nobrāzuma vērtēšanas apjomus, lai būtu iespējams 
optimizēt mērnieku darbu.  

J. Magaznieks atbalsta, ka egle, apsei un melnalksnim uzmērīšanas ierīcēs varētu ieviest vienādus 
mizas nobrāzuma apjomus, tomēr priede ir atsevišķi vērtējama. Visvairāk priede tiek uzmērīta pēc 
metodes tievgaļa uzmērījums, izmantojot raukumu - šobrīd neviena pārstrādes vieta nav ārpus 
precizitātes mērķiem, tādēļ, nemainot metodiku, izmainot vienādojumu, iespējams precizitāti 
uzlabot.  

Sekciju tipa uzmērīšanā priede mizas dēļ tiek uzmērīta ārpus noteiktajiem precizitātes mērķiem. 
Lineārie vienādojumi sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienam nedarbojas. Lai nodrošinātu precīzāku 
mizas parametru noteikšanu, svarīgi atpazīt stumbra pirmo nogriezni - automātiskais vai manuālais 
risinājums. Nepieciešama vienādojumu maiņa uz eksponentvienādojumiem – gan sekciju, gan 
viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmieniem; nepieciešams noskaidrot, vai ierīcēs ir iespējams uzlikt 
šos vienādojumus. VMF LATVIA ir jāmaina mizas vērtēšanas metodika, būtu jāvērtē tikai mizas 
nobrāzums, atmetot mizas biezuma dalījumu. Pārstrādes vietās, kur pielieto tievgaļa uzmērījumu, 
izmantojot raukumu varētu atstāt arī iepriekšējos vienādojumus. 

J. Magaznieks izsaka priekšlikumu, ka eksponentvienādojumus varētu mēģināt izmantot 
uzmērīšanas paņēmienam tievgaļa caurmēra uzmērījums, izmantojot raukumu. Vai šādas izmaiņas 
būtu veicams, ņemot vērā, ka tas skartu arī 1D uzmērīšanas ierīces.  

J. Magaznieks uzsver, ka jāpārdomā arī variants par ierīcēm, kas spēj veikt mizas uzmērīšanu 
automātiskā režīmā. 

G. Juhņēvičs komentē, ka 1D uzmērīšanas ierīces ir līdzīgas dastmēram un tur mizas nobrāzuma 
vērtēšana nebūtu maināma, rosina jautājumu par 1D ierīcēm apdomāt atsevišķi.  

J. Magaznieks komentē, ja paliek esošā metodika un tiek pielikti precizēti algoritmi. 

G. Juhņēvičs uzsver, ka mizas nobrāzuma vērtēšanai jābūt vienkāršotai.  

J. Magaznieks informē, ka mizas nobrāzumu priedei vērts vērtēt tikai, ja ierīcēm ir ieviešama pirmā 
nogriežņa poga. 

G. Juhņēvičs rosina apskatīt šo jautājumu plašāk, kā piemēru minot gadījumu, kā vērtēt, ja ir bieza 
miza un tikai vienā sortimenta pusē. 

J. Magaznieks informē, ka šādā gadījumā bez mizas nobrāzuma ir nepieciešama sadaļa par mizas 
biezumu, vai arī pirmā nogriežņa poga, kas automātiski nozīmes biezu mizu. 

J. Magaznieks jautā, kā rīkoties – 1. tievgaļa uzmērīšanas paņēmienam veidot atsevišķu darba plānu 
un pārējiem uzmērīšanas paņēmieniem savu darba plānu, vai 2. mēģināt atrast veidu, kā visos 
paņēmienos atpazīt pirmo nogriezni, nomainīt vienādojumu un precizēt mizas nobrāzuma metodiku. 

Ž. Bacāns atbalsta otro variantu. 

J. Kalniņš informē, ka to šobrīd ir grūti komentēt, jārunā ar ierīces ražotāju, jo būs izmaiņas arī 
programmatūrās. Vai būtu iespējams iekārtu ražotājiem uzdot jautājumus centralizēti? 

A. Apfelbaums, M. Puslis atbalsta, ka šie jautājumi būtu formulējami caur VMF LATVIA. 

J. Magaznieks atgādina pamatojumu, kādēļ nepieciešama pirmā nogriežņa noteikšana - krājas 
kopšanas cirtē sagatavoto sortimentu tilpums, izmantojot sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienu, tiek 
noteikts lielāks nekā realitātē. 

J. Magaznieks ar G. Juhņēviču apņemas apkopot ierīces un to ražotājus pārstrādes vietās, kur tiek 
uzmērīta priede. VMF LATVIA tad sazinātos ar uzmērīšanas ierīču ražotājiem un noskaidrotu par 
iespējām atpazīt pirmo nogriezni, veikt vienādojumu nomaiņu no lineārajiem uz 
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eksponentvienādojumiem. Attiecīgi, ja kāda no iepriekš minētajām darbībām nebūs iespējama, tad 
būs jādiskutē par citiem variantiem. 

J. Buļs informē, ka VMF LATVIA apņemas veikt šo uzdevumu un lūdz precizēt veicamā uzdevuma 
termiņu. 

G. Juhņēvičs ierosina rīkoties līdzīgi kā ar bērzu – sākt ar manuālo pirmā nogriežņa noteikšanu, vai 
uzreiz iet automātisko noteikšanu. 

A. Apfelbaums informē, ka pirmā nogriežņa identificēšana uzņēmumā jau ir un tiek pielietota. Nebūtu 
svarīgi, vai automātiski vai manuāli, galvenais, ka tas notiek.  

Ž. Bacāns atbalsta, ka būtu izskatāmi abi varianti - gan manuāli, gan automātiski. 

J. Magaznieks ierosina pajautāt ierīces ražotājam abus variantus, lai varētu pieņemt lēmumu.  

J. Magaznieks jautā, cik ātri būtu iespējams noskaidrot šos jautājumus? 

G. Juhņēvičs informē, ka vietējie uzņēmumi atbild ātri, ārzemju – neprognozējamā laikā, atbalsta, 
ka termiņš varētu būt minimums viens mēnesis.  

J. Buļs uzsver, ka mēnesis ir pārāk īss periods un jautā, kāds ir mērķis šī procesa ieviešanai? 

J. Magaznieks jautā, cik steidzami izmaiņas nepieciešamas, skatoties no tilpuma korekcijas 
koeficienta pielietošanas un uzsver, ka nav pamats steigai, bet kvalitatīvai ieviešanai.  

J. Magaznieks lūdz priekšlikumus termiņiem egles mizas parametru ieviešanai. 

G. Juhņēvičs ierosina mizas parametrus ieviest kopā pa sugām - apsei ar melnalksnim un eglei ar 
priedi. 

A. Apfelbaums piekrīt, ka izmaiņas būtu ieviešamas vienlaicīgi eglei ar priedi. Komunikācija ar ierīces 
ražotāju notiek ātri, bet tiek saņemtas virspusējas atbildes. Atbalsta termiņu - aprīļa beigas. 

J. Magaznieks atbalsta melnalkšņa un apses pogu skaita nomainīšanu vienlaicīgi. 

G. Juhņēvičs atbalsta termiņa priekšlikumu, uzsverot, ka nepieciešams skaidrība, kā rīkoties ar 
mizas parametru izmaiņām 1D ierīcēs. 

J. Magaznieks ierosina līdz 1. maijam mēģināt novienādot pogu skaitu un veikt izmaiņas mizas 
noteikšanas vienādojumos. Par izmaiņām saistībā ar priedi aprīļa laikā būtu jānoskaidro ierīču 
iespējas. 

M. Gaigals jautā, kādēļ ir vēlme katrā ierīcē kaut ko mainīt attiecībā uz pirmo nogriezni, ja to 
iespējams izdarīt, veicot nomaiņu KpDC. 

J. Magaznieks informē, ka KpDC var nodrošināt izmaiņas tilpuma noteikšanā VMF LATVIA pusē, 
tomēr pavisam cita lieta ir fiziskā šķirošana pašās ierīcēs, lai sortiments nonāktu atbilstošā caurmēra 
“kabatā”. 

I. Kalmuks jautā, kādēļ līnijai nepieciešama atpakaļsaite par šķirošanu. 

A. Apfelbaums komentē, ka šīs te novirzes ir būtiski novērtēt. 

I. Kalmuks komentē, ka uzmērīšanas informāciju no KpDC padot atpakaļ uz uzmērīšanas ierīci varēs 
tikai ar kaut kādu novirzi laikā. 

M. Gaigals komentē, ka nepieciešams noskaidrot, kādas ir izmaksas šīm izmaiņām.  

M. Gaigals lūdz, organizējot izmaiņas automatizētā pirmā nogriežņa noteikšanā, no izmaksu 
viedokļa neaizmirst arī pārstrādes vietas, kas izmanto 1D uzmērīšanas ierīces. 

G. Juhņēvičs jautā - ja izmanto sekciju tipa uzmērīšanas metodi, cik precīza būs mizas noņemšana 
tievgalī? 

A. Apfelbaums informē, ka datu failā ir tievgaļa caurmērs bez mizas - jo precīzāk tiks noņemta miza, 
jo precīzāks būs caurmērs. 



4 no 4 
 

Sanāksmes rezultātā darba grupa vienojas par sekojošiem uzdevumiem un to provizoriskajiem 
izpildes termiņiem: 

Uzdevums Īstenošanas termiņš 

Egle  

• Mizas pogu skaita (3) vienādošana un vienošanās par 
atskaitījuma procentuālo apjomu 

kopā ar priedi 

• Vienošanās par vienādojumu precizēšanu AUI un rokas 
dastmēri 

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

kopā ar priedi 

Apse, melnalksnis, ozols un osis  

• Mizas pogu skaita (3) vienādošana un vienošanās par 
atskaitījuma procentuālo apjomu 

01.05.2022 

• Vienošanās par vienādojumu precizēšanu AUI un rokas 
dastmēros (izņemot apsi) 

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

kopīga sanāksme 
(LKUUV, VMF LATVIA) 

Priede  

• Noskaidrot ierīču iespējas pirmā nogriežņa atpazīšanai un 
lineāro vienādojumu nomaiņai uz eksponentvienādojumiem 

• Ja ierīce nespēj veikt šīs izmaiņas, vai tās ir nesamērīgi dārgas, 
tad identificēšanu vai veikt KpDC 

04.2022 

 


