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08.06.2022. MIZAS parametru piemērošana individuālajā uzmērīšanā ar AUI un rokas 
mērinstrumentiem darba grupas 

Sanāksme Nr. 7 
Mizas parametru piemērošana bērzam 

Artis Podnieks, AS “Latvijas Finieris” 
Gatis Gulbis, SIA “Krauss” 
Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži” 
Žanis Bacāns, SIA “Sodra Latvia” 

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”: 
Jānis Magaznieks, Santa Celma 

Darba grupas sanāksmes vieta: 

MS Teams platforma 

Sanāksmes vadītājs: 

Jānis Magaznieks 

Darba kārtība: 

1. Darba grupa izskata iepriekšējo sanāksmju rezultātā sagatavoto uzdevumu un 

īstenošanas termiņu tabulu (skatīt 1. tabulu);  

a. 1. līdz 3. uzdevums, un 4.1. uzdevums ir izpildīti;  

b. 4.2. līdz 4.5. uzdevumiem pārcelti īstenošanas termiņi, jo pašlaik nav saņemta 

atbilde no ierīces ražotāja “Vektor”; 

2. J. Meirāns jautā, kas līdz šim ir paveikts? 

G. Juhņēvičs precizē, ka ir ieviesta dubultās mizas poga, kā arī mizas pogu skaits ir 

vienādots un ar esošo mizas atskaitījuma procentuālo apjomu VMF LATVIA iekļaujas 

precizitātes mērķos; 

J. Meirāns jautā, vai, uzmērot ar rokas mērinstrumentiem, tiks vienādota sistēma? 

J. Magaznieks piebilst, ka, uzmērot ar rokas mērinstrumentiem, tiek izmantots 

tievgaļa algoritms. 

J. Meirāns jautā, vai, uzmērot ar rokas mērinstrumentiem, tiek nodrošināta 1. 

nogriežņa atpazīšana? 

G. Juhņēvičs apstiprina, ka tas tiek nodrošināts un koku sugai bērzs darbojas mizas 

vairuma atskaitījums 150%. 

J. Meirāns jautā, vai 1. nogriežņa atpazīšana dod pienesumu, uzmērot ar rokas 

mērinstrumentiem? 

G. Juhņēvičs atbild, ka precizitāte ir zem +1,5%, arī iepriekš tā ir bijis, un, ja 

kokmateriālu uzmērītājs nekļūdās caurmēra uzmērīšanā, tad tiek nodrošināta 

iekļaušanās precizitātes mērķos.  

3. J. Magaznieks informē sanāksmes dalībniekus, ka par komunikāciju ar “Vektor” VMF 

LATVIA informēs darba grupas dalībniekus ar e-pastu starpniecību.  

4. Darba grupas dalībnieki vienojas nākamo sanāksmi organizēt pēc vasaras perioda, 

iespējams septembrī, par precīzu laiku vienojoties vasaras perioda beigās.  

Protokolu sagatavoja: 

Santa Celma 
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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  

a. AUI (viens variants visiem) 
b. Dastmēri (otrs variants) 

01.03.2022. 

3. Sazināties ar ierīces ražotāju, lai noskaidrotu finierkluču tilpuma ar 
mizu noteikšanā pielietoto “filtrēšanas” metodiku (VMF LATVIA) 

… 

4. 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. 

5. 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. 

6. Automātiska pirmā nogriežņa atpazīšana (LKUUV sagatavo 
uzdevumu) 
- AUI un KpDC 

01.07.2022. 

7. “Tievgaļa cilindru” caurmēra bez (ar) mizas aprēķins izmantojot mizas 
redukcijas algoritmu 
- AUI 

01.07.2022. 

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

01.07.2022. 

 

 


