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23.02.2022. MIZAS parametru piemērošana individuālajā uzmērīšanā ar AUI un rokas 
mērinstrumentiem 

darba grupas 
Sanāksme Nr. 3 

Mizas parametru piemērošana bērzam 
 

Artis Podnieks, AS “Latvijas Finieris” 
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 iepazīstina darba grupu ar iepriekšējā sanāksmē apspriesto darba plānu, kas 
papildināts ar atsevišķām piezīmēm. 

J. Magaznieks lūdz informēt, kā veicies ar koeficientu tabulas izmaiņām, kuras bija plānots 
veikt līdz 15. februārim. 

G. Juhņēvičs informē, ka tabulas uzmērīšanas ierīcēs ir izmainītas, kā arī nomainītas 
formulas dastmēros. 

J. Magaznieks jautā, ka virzījies jautājums par mizas pogu skaitu un informē, ka I. Kalmuks 
komentējis, ka uzdevums, iespējams, nav paveicams vienā dienā, jo nepieciešama 
validācija no VMF LATVIA puses. 

G. Juhņēvičs informē, ka jau veiktas atbilstošās izmaiņas saistībā ar mizas pogu skaitu. 

J. Meirāns jautā, vai tas nozīmē, ka mizas atskaitījuma tabulas ir vienādas visās bērza 
pārstrādes vietās. 

G. Juhņēvičs atbild apstiprinoši, visās pārstrādes vietās ir četras mizas pogas. Atbilstoši 
veiktas izmaiņas arī dastmēros. 

J. Magaznieks informē, ka manuālās pirmā nogriežņa atpazīšanas ieviešana jāveic paralēli 
uzmērīšanas ierīcēs un Koksnes plūsmas datu centrā. Vispirms jāizveido manuāla papildus 
poga, tālāk jāveic atbilstošie programmēšanas darbi. 

G. Juhņēvičs informē, ka, sadarbojoties ar I. Kalmuku, ir sagatavots izmaiņu pieprasījums 
un nosūtīts “Vektor”. No “Vektor” saņemti precizējoši jautājumi, uz kuriem jau sniegtas 
atbildes. Uzstādīšanas process katrā pārstrādes vietā būs nedaudz specifisks. 

J. Meirāns jautā, kam šobrīd jāsagatavojas KpDC? Vai šis process ir veicams paralēli pogu 
uzstādīšanai? 

G. Juhņēvičs atbild, ka ir jāsagatavojas pareizi saņemt informāciju no uzmērīšanas ierīces 
un ka šis process laikam nav paralēli veicams. 

J. Meirāns jautā, cik daudz laika varētu prasīt šis process? 

A. Podnieks komentē, ka tam nevajadzētu būt ļoti ilgi. 

Ž. Bacāns komentē, ka loģiska secība ir “Vektor” izmainīt laukus un tikai tad, kad tas 
pabeigs, KpDC var analizēt, kas darāms. Rosina pajautāt “Vektor”, kad plānots pabeigt 
pasūtītos darbus. 

J. Magaznieks jautā, vai precīzāks manuālas mizas pogas ieviešanas termiņš šobrīd varētu 
būt 1. aprīlis? 
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G. Juhņēvičs atbalsta termiņa priekšlikumu un apņemas lūgt “Vektor” veikt izmaiņas līdz 
aprīlim. 

J. Magaznieks komentē, ka būs nepieciešams nokontrolēt, vai mērnieki pirmo nogriezni 
pareizi atpazīst. 

J. Magaznieks izsaka priekšlikumu par mizas atskaitījuma % izmaiņām un rosina uzsākt šo 
procesu ātrāk par 1. jūliju. LKUUV un VMF LATVIA sagatavotu priekšlikumu, par kuru 
informētu atsevišķā sanāksmē. 

J. Meirāns neatbalsta šādu termiņa piedāvājumu, jo vispirms būtu nepieciešams paskatīties, 
kādā veidā uzmērīšanas ierīces nosaka mizas vairumu no tā secīgi izriet, kā pārbaudīt 
atlikušās mizas vairumu. Šobrīd pēc nenoprecizētas metodikas nevar notikt šāds aprēķins. 

J. Magaznieks uzsver, ka šobrīd plānota manuāla mizas noteikšana. Ja mērnieks novērtē, 
ka mizas nav, bet attiecīgi tomēr tur miza ir nedaudz palikusi - ja veiktu precizējumus šajos 
mizas atskaitījumos, tad, iespējams, notiktu korektāks mizas aprēķins. 

J. Meirāns jautā, kā būs iespējams šo izvērtēt? 

G. Juhņēvičs informē, ka VMF LATVIA rīcībā ir vēsturiskie dati par mizas biezumu un tos 
būtu iespējams izmantot modelēšanai.  

J. Meirāns uzsver, ka mizas atskaitījums attiecināms uz atlikušo mizas daudzumu visa 
nogriežņa garumā.  

J. Magaznieks informē, ka ir pieejami kontrolmērnieka mērījumi un pretī dati par nospiesto 
mizas pogu. Pēc iepriekšējiem datiem ir konstatēts, ka vairākumā gadījumu sortimentam 
nedaudz mizas tomēr paliek. 

J. Meirāns komentē, ka pēc šīs metodes mērniekam ir jānosaka atlikusī miza visa nogriežņa 
garumā, bet konkrēti uz nogriežņa var veidoties situācija, ka, veicot uzmērījumu ar 1 metra 
soli, konkrētajā uzmērīšanas vietā ir miza un pēc tam nākamajā  - nav mizas. Kā noteikt to, 
cik daudz mizas ir atlicis uz visa nogriežņa? To nav iespējams izdarīt pēc kontrolmērnieka 
datiem, jo viņš mēra tikai konkrētā vietā. Lai varētu to pierādīt, būtu jāizveido sistēmu līdzīgu 
automātiskai vērtēšanai. 

A. Podnieks precizē, ka ieteikums ir nemainīt pašreizējo sistēmu, kamēr nav aprakstīta 
automātika, bet šobrīd jau varam lūgt priekšlikuma sagatavošanu. 

J. Osis komentē, ka līdzīgi kā ar koeficientiem liekam par mērķi pilnveidot tehnoloģiskās 
iespējas.  Ja VMF LATVIA rīcībā ir kontrolmērnieku dati, pēc kuriem iespējams aprēķināt 
atbilstošos mizas vairumus, tad neredzu pamatu nepiemērot precīzākus mizas 
atskaitījumus. 

J. Buļs atbalsta, ka tiklīdz esam gatavi veikt izmaiņas, darām tā, līdz tam strādājam ar 
pašreizējo kārtību.  

J. Magaznieks uzsver, ka mizas projektā precizēta koeficientu tabula un pirmā nogriežņa 
atpazīšana ļoti būtiski ietekmē precizitāti, bērzam miza ir diezgan bieza. Kad būs uzlikta 
manuāla pirmā nogriežņa atpazīšana, tad varēs runāt par automātiku. Attiecīgi, kad tas būs 
sagatavots, tad to liks kopā ar  tievgaļa cilindra automātiku. 

J. Buļs jautā, vai darba plānā varētu iekļaut uzdevumu par mizas vairumu modelēšanu pēc 
kontrolmērnieka rezultātiem? Šāds apkopojums varētu būt vērtīgs. 

J. Magaznieks ierosina sanāksmi pirms 1. aprīļa, lai izvērtētu kontrolmērnieka un 
kokmateriālu uzmērītāja datus par mizas atskaitījuma apjomu.  

G. Juhņēvičs atbalsta, ka līdz aprīlim varētu saprast, vai ir pamatojums mizas atskaitījumu 
izmaiņām. 

Nākamā sanāksme plānota 22. martā plkst. 13.00-14.00 
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Sanāksmes rezultātā darba grupa precizē uzdevumus un termiņus 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 (4) vienādošana un esošais mizas atskaitījuma 
procentuālais apjoms  

1. AUI (viens variants visiem) 
2. Dastmēri (otrs variants) 

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  

1. Izmaiņu pieprasījums ir nosūtīts uz “Vektor” 
2. “Datuma” prognozes saņemšana no “Vektor” 
3. KpDC izmaiņas datu saņemšanā 
4. Validēšanas process 

01.04.2022. 

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

1. Mizas “vairuma” salīdzinājuma modelis pie dažādām 
nospiestajām mizas pogām (01.04.2022.) 

2. AUI un KpDC 

01.07.2022. 

Automātiska pirmā nogriežņa atpazīšana (LKUUV sagatavo uzdevumu) 

 - AUI un KpDC 

01.07.2022. 

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

 - AUI 

01.07.2022. 

Mizas redukcijas metodes priekšlikumu apstiprināšana (priekš VMF 
LATVIA) 

01.07.2022. 

 

 


