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29.03.2022. MIZAS parametru piemērošana individuālajā uzmērīšanā ar AUI un rokas 
mērinstrumentiem 

darba grupas 
Sanāksme Nr. 5 

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 iepazīstina ar iepriekšējā sanāksmē aktualizēto darba plānu bērza mizas 
parametru ieviešanai AUI un lūdz G. Juhņēviču informēt, kā veicies ar plāna izpildi. 

G. Juhņēvičs informē, ka no ierīces ražotāja “Vektor” saņemts novērtējums izmaiņu 
pieprasījumam, kas tālāk izsūtīts AUI īpašniekiem izmaksu saskaņošanai. Kad būs veikta 
izmaksu saskaņošana, tad izsūtīšu uzņēmumu sarakstus ar izmaiņu veikšanas secību, kas 
visticamāk notiks sākot ar maiju. 

J. Magaznieks jautā, vai par pirmā nogriežņa datu saņemšanas iespējām ir veikts 
saskaņojums ar SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” (KpDC)? 

G. Juhņēvičs apņemas precizēt jautājumu par datu saņemšanu KpDC. 

J. Meirāns lūdz precizēt, vai izmaiņas plānotas saistībā ar pirmā nogriežņa automātisko 
atpazīšanu vai manuālo pogu? 

G. Juhņēvičs atbild, ka manuālās pogas ieviešanu. 

J. Meirāns jautā, vai tas kas veicams ir manuālās pogas programmēšana.  

G. Juhņēvičs atbild apstiprinoši. 

J. Magaznieks informē par mizas atskaitījuma apjoma priekšlikumiem, kad sortimentam nav 
mizas un kad sortimentam ir visa miza. Izsaka priekšlikumu sortimentiem, kuriem nav mizas 
veikt mizas atskaitījumu 12% apmērā un sortimentiem, kam ir 100% miza, veikt mizas 
atskaitījumu 95% apmērā. 

J. Magaznieks piedāvā 4. uzdevumu aktualizēt pēc 6. uzdevuma pabeigšanas (skatīt 1. 
tabulu). 

J. Magaznieks iepazīstina ar atskaitījuma apjoma priekšlikuma ietekmi uz tilpuma novirzes 
precizitāti. 

J. Meirāns jautā, vai iespējams salikt mizas tipa/atskaitījuma ietekmes tabulā ar reāliem 
datiem? 

J. Magaznieks iepazīstina ar reālu datu piemēru. 

A. Podnieks lūdz precizēt, kā darbojas šie mizas procentuālā atskaitījuma apjomi, uzsverot, 
ka ir periodi, kad kokmateriāliem vispār nav mizas. 

G. Juhņēvičs informē, ka aprēķini balstīti uz viena gada periodu. 
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J. Magaznieks jautā G. Juhņēvičam, vai atskaitījuma apjoma sadaļu gada griezumā  būtu 
iespējams koriģēt? Komentē, ka no precizitātes viedokļa tas noteikti palīdzētu. 

G. Juhņēvičs informē, ka ir iespējams veikt izmaiņas ierīcēs, kā arī dokumentā. G. Juhņēvičs 
ierosina apskatīt vēsturiskos datus pa periodiem un izvērtēt to ietekmes. 

A. Podnieks komentē, ka, varbūt, prātīgāk mizas atskaitījuma apjoma sadalījumu veidot 
nevis 50% un 75%, bet sadalīt savādāk, balstoties uz kontrolsortimentu datiem. 

J. Magaznieks apņemas izveidot mizas atskaitījuma modeļus visām mizas pogām, 
balstoties uz vēsturiskajiem datiem. 

J. Osis komentē, ka koeficienti darbojas tikai uz lielu datu kopu, uz vienu kravu tas tā 
nestrādās. Uzsver, ka perioda noteikšana būs sarežģīta atkarībā no reģionālajām 
atšķirībām un ierosina, ka mizas atskaitījuma precīzāku apjomu varētu dot tikai konkrētāks 
mērnieka novērtējums procentos.  

J. Magaznieks informē, ka mizas atskaitījuma apjomi ir VMF LATVIA un ierīces ražotāja 
“Vektor” ziņā, un periods, kurā sortimentam nav mizas, ir pietiekoši garš. 

J. Meirāns komentē, ka esošie rādītāji nestrādās vienas kravas ietvaros, vienīgais lēmums 
kaut ko mainīt ir runājot par ilgtermiņa precizitāti, izmaiņām šajos mizas atskaitījuma 
procentos nebūs jēgas. 

J. Magaznieks uzsver, ka tas tomēr uzlabos kopējo uzmērīšanas precizitāti. 

G. Juhņēvičs ierosina apskatīt mizas atskaitījuma apjomus pa mēnešiem, lai labāk izvērtētu 
situāciju. 

A. Podnieks izsaka priekšlikumu atstāt mizas atskaitījuma apjomus 0% un 100% bez 
izmaiņām, bet atrast divus aktuālākos procentuālos atskaitījumus diapazonā pa vidu, 
balstoties uz kontrolsortimentu vidējiem rādītājiem un, varbūt, noteikt plašākas robežas, 
kurās pielietot šo vidējos atskaitījumus. 

J. Osis atbalsta A. Podnieka priekšlikumu, ierosinot apsvērt vēl viena mizas atskaitījuma 
apjoma soļa ieviešanu starp 0% un 50%. 

J. Magaznieks informē, ka šobrīd virsmizas mērījums ir ievērojami lielāks par reālo, 
uzmērīšana tiek veikta pēc tilpuma principa. Lai varētu iegūt tievgaļa cilindru, būs 
nepieciešams caurmērs.  

A. Podnieks komentē, ka formula neatrisinās virsmizas mērījuma problēmu.  

Darba grupa diskutē, par ierīces uzmērīšanas principiem, tilpuma novirzēm un mizas 
vērtēšanu.  

J. Magaznieks piedāvā diskutēt par 6. uzdevumu (skatīt 1. tabulā). Priekšlikums ir rēķināt 
mizu pēc algoritma nevis procentuālā apjoma, apskatot kā tas darbojas uz konkrētiem 
kokmateriāliem, kurus izlaižam caur uzmērīšanas ierīci. 

A. Podnieks ierosina apjautāties ierīces ražotājam, vai visās ierīcēs uzmērīšanas datu 
filtrēšana notiek pēc vienādiem principiem. 

J. Meirāns komentē, ka nepieciešama papildus sanāksme ne tikai par koeficientu korekciju, 
bet arī par līnijas darbības principiem. 

Nākamā sanāksme plānota 12. aprīlī plkst. 11.00-14.00 SIA “Stiga RM”. 

Sanāksmes rezultātā darba grupa precizē uzdevumus un termiņus mizas parametru 
ieviešanai AUI (1. tabula). 



 

 3 no 3 
 

1. tabula. 

Uzdevums 
Īstenošanas 

termiņš 

1. Vienošanās par koeficientu tabulas (AUI) un tievgaļa algoritma (rokas 

dastmēri) piemērošanu – dubultā mizas poga pēc šī brīža metodikas 
15.02.2022. 

2. Mizas pogu skaita (4) vienādošana un esošais mizas atskaitījuma 
procentuālais apjoms  

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

01.03.2022. 

3. 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 
5. Izmaiņas pārstrādes vietās veiks “Vektor” sākot no Kurzemes 

virzienā uz Latgali 

01.05.2022. 

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

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

2. Piedāvājums šo aktualizēt un ieviest pēc 6. uzdevuma 
pabeigšanas 

3. AUI un KpDC 

01.07.2022. 

5. Automātiska pirmā nogriežņa atpazīšana (LKUUV sagatavo uzdevumu) 

 - AUI un KpDC 

01.07.2022. 

6. “Tievgaļa cilindru” caurmēra bez (ar) mizas aprēķins izmantojot mizas 
redukcijas algoritmu 

 - AUI 

01.07.2022. 

7. Mizas redukcijas metodes priekšlikumu apstiprināšana (priekš VMF 
LATVIA) 

01.07.2022. 

 


