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Ar SIA „MNKC” noslēgtā sadarbības līguma ietvaros 1. aktivitātes izpildē veikti sekojoši 
darbi: 

 

 

A.  Projekta vadītājs L. Līpiņš, pētnieks M. Millers 
 1. Apkopotas standartu prasības un citu valstu pieredze. 
 2. Veikta iegūto mērījumu datu matemātiskā apstrāde un pētījuma rezultātu 

izvērtēšana. 
 3. Vadīta un koordinēta projekta izpildes gaita. Sagatavoti ziņojumi projekta 

uzraudzības valdei. 
 
 
 
B.  Sadarbības partneris LLU (izpildītājs J. Magaznieks) – līgums Nr. 4 – 06/67 – 

P13 
 1. Izmantojot lāzerskeneri, iegūti precīzi apaļo kokmateriālu tilpumi ar mizu 

(salīdzināmais etalons). 
 2. Uzmērīti apaļo kokmateriālu garumi un caurmēriar soli 0,5 m, lai novērtētu 

dažādu individuālo uzmērīšanas paņēmienu precizitāti. 
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IEVADS 
 

 Apaļo kokmateriālu sagatavošanas un realizēšanas gaitā nepieciešams novērtēt to 
parametrus un tilpumu ar mērķi optimizēt sagarumošanas vai šķirošanas procesu, norēķināties 
par veikto darbu vai piegādātiem kokmateriāliem.  

Kokmateriālu uzmērīšana un tilpuma noteikšana ir sarežģīts uzdevums, jo apaļais 
kokmateriāls ir neviendabīgs un tā reālā forma neatbilst regulāram ģeometriskam ķermenim: 
nošķeltam konusam, paraboloīdam vai cilindram. Šīs atšķirības ietekmē dažādu faktoru 
kopums: koku suga, augšanas apstākļi, vieta stumbrā, mehāniskie bojājumi sortimenta sānu 
virsmā un palikušās zaru pamatnes. Dimensiju aspektā šī ietekme izpaužas kā blīzums, 
raukums, ovālums, mizas biezums, izrāvums, puns un tml. 

 Apaļo kokmateriālu tilpumu var noteikt uzmērot katru kokmateriālu individuāli vai 
grupveidā pēc kraujmēra un masas. 

Individuālā tilpuma noteikšanas metode ir precīzāka, bet darbietilpīgāka un dārgāka. To 
lieto, uzmērot vērtīgos lietkoksnes sortimentus, kuru kvalitāti iedala šķirās un cenu diferencē 
atkarībā no caurmēra un garuma: zāģbaļķi, finierkluči, stabi u.c. 

Apaļo kokmateriālu individuālajā tilpuma noteikšanā tiek lietoti vairāki uzmērīšanas 
paņēmieni (pēc tievgaļa, vidus, abu galu caurmēriem vai mērījumiem ar mazu soli), atšķirīgi 
tilpuma noteikšanas algoritmi, mizas biezuma un raukuma rādītāji. Mūsu rīcībā nav objektīvas 
informācijas par katra uzmērīšanas paņēmiena tilpuma noteikšanas precizitāti un to 
ietekmējošiem faktoriem, atkarībā no uzmērāmo kokmateriālu vairuma.  

 Šīs pirmās pētījuma aktivitātes mērķis ir zinātniski pamatot Latvijas apstākļiem 
piemērotāko un precīzāko individuālo uzmērīšanas paņēmienu (-us) un lietotos algoritmus 
tilpuma noteikšanā, kurus pielietot darījumos ar apaļajiem kokmateriāliem un 
kontrolmērījumu veikšanai. 
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1. UZMĒRĪŠANAS PAŅĒMIENU IZV ĒLE UN 
RAKSTUROJUMS 

 
 Normatīvajos materiālos reglamentēti un praksē tiek izmantoti vairāki individuālie 

uzmērīšanas paņēmieni un tilpuma aprēķināšanas algoritmi. To izvēle atkarīga no uzmērāmā 
apaļo kokmateriālu daudzuma un nepieciešamās precizitātes, kas apmierina kā pārdevēju, tā 
pircēju. Tāpat vērtē praktiskās iespējas veikt mērījumus un izmaksas. 

 Visus individuālās uzmērīšanas paņēmienus var iedalīt divās grupās: 
1. Izmanto darījumos ar apaļiem kokmateriāliem vienas transportvienības (autokravas) 

uzmērīšanā; 
 1.1. tievgaļa metode; 
 1.2. vidus caurmēra metode; 
 1.3. uzmērīšana automātiskā režīmā ar mazu soli (sekciju metode); 
 
2. Izmanto kontrolmērījumu veikšanai ar mērķi iegūt precīzāko tilpumu – salīdzināmo 

etalonu; 
 2.1. uzmērot caurmēru kokmateriāla abos galos; 
 2.2. veicot caurmēra mērījumus ar rokas instrumentiem vairākās vietās visā apaļā 

kokmateriāla garumā (hārvesteru un automātisko uzmērīšanas līniju uzmērīšanas precizitātes 
pārbaude).  

 
 Šī projekta ietvaros, uzmērīto kokmateriālu precīzais tilpums ar mizu – salīdzināmais 

etalons, tika iegūts izmantojot augstas precizitātes pārvietojamu lāzerskeneri Trimble FX 3D, 
kas noskenē reālo sortimenta formu un uzmēra jebkuru izmēru ar ± 1 mm precizitāti. 

 

1.1. Situācijas analīze 
 

 Koka stumbrs un no tā iegūtie apaļie kokmateriāli jeb sortimenti ir neregulāri 
ģeometriski ķermeņi. Uzmērot ar rokas mērinstrumentiem, sortimentu tilpumu var noteikt, 
pielīdzinot to formu kādam ģeometriskam ķermenim, piemēram, cilindram vai nošķeltam 
konusam. Un sagaidāmais rezultāts ir tikai aptuvens. Katra uzmērīšanas paņēmiena mērķis ir 
rezultātu tuvināšana apaļā kokmateriāla patiesajam, ģeometriskajam tilpumam (Janak, 2012). 

 Uzmērīšanas metožu izvēle katrā valstī ir veidojusies vēsturiski. Taču Eiropas valstu 
nacionālie standarti pārsvarā balstās uz Eiropas standarta noteiktajām prasībām un 
vispārīgajiem uzmērīšanas un tilpuma aprēķināšanas noteikumiem (EN 1309-2, 2006).  

 Centrāleiropā – Vācijā, Austrijā, Čehijā pārsvarā tiek lietota vidus caurmēra metode, 
t.i., tilpums apaļajam kokmateriālam tiek rēķināts kā cilindram, kura diametrs tiek mērīts 
apaļā kokmateriāla vidusdaļā, kuru atrod pēc kokmateriāla nominālā vai faktiskāgaruma 
(Janak, 2012). Vidus caurmēra paņēmiena izmantošana ir salīdzinoši apgrūtināta. Lai gan ir 
jāveic tikai viens mērījums kokmateriāla vidū, šaimērījumavietaibieživienir grūti piekļūt. 
Uzmērāmie sortimenti nedrīkst atrasties krautnē, tiem jābūt pietiekami labi izretinātiem, lai 
piekļūtu vidum. Kā arī katram no tiem ir jāuzmēra garums, lai precīzi noteiktu vidus caurmēra 
atrašanās vietu. Papildus tam, lai noteiktu caurmēru bez mizas attiecīgajā vietā, tā ir jānoņem 
nost vai jāizmanto vidējais dubultmizasbiezums (Garcia, 1995). 
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 Lietojot šo paņēmienu, tilpumu neietekmē koku suga, raukums, vieta stumbrā, no 
kuras apaļais kokmateriāls izzāģēts. Ir vienkārša matemātiska sakarība tilpuma aprēķinam un 
tikai viena tabula tilpuma noteikšanai, kas izmantojama visām koku sugām.  

 Baltijas valstīs un Somijā, Zviedrijā populārāka ir tievgaļa metode. Tam ir vairāki 
iemesli: 

 1. Šis ir tehnoloģiski svarīgs caurmērs, jo visiem sortimentiem ir reglamentēts 
minimālais tievgaļa caurmērs, samaksa tiek diferencēta pēc faktiskā tievgaļa caurmēra un, 
pirms tālākas pārstrādes, kokmateriāli tiek šķiroti pa caurmēra grupām. 

 2. Viegli novērtējama gala plakņu forma un mizas biezums. Mērot gala plaknē, 
caurmēru var uzmērīt bez mizas. 

 3. Mērīšana ir ērti veicama un pēc tievgaļa uzmērīšanas uz šīs plaknes var veikt arī 
sortimenta marķēšanu vai atzīmēt uzmērīto sortimentu. 

 
Kā trūkumi minami:  
 1. Caurmēra mērījumu var ietekmēt tuvumā esošu zaru radīts uzvalnējums vai gala 

atšķēlums. 
 2. Ziemā sortimentu gali mēdz apsalt ar sniegu vai ledu un, bez papildus notīrīšanas, 

tos nav iespējams precīzi uzmērīt. 
 3. Aprēķinot pilnu sortimentu tilpumu, jāizmanto sortimentu slaiduma rādītājs – 

raukuma, kas atkarīgs no koku sugas, vietas stumbrā, caurmēra un garuma.  
 
 Te jāpiebilst, ka Zviedrijā zāģbaļķiem un finierklučiem mēdz noteikt tievgalim 

atbilstošu cilindra tilpumu. Tāpēc, lai sasniegtu vēlamo precizitāti, atšķirīgiem 
kokmateriāliem tilpuma noteikšanā jāizmanto vairākas tabulas. 

 Pietiekami ērts un precīzāks paņēmiens ir tilpuma noteikšana, uzmērot caurmēru 
sortimenta abos galos. To lieto, nosakot tilpīguma koeficientu kontrolsaiņiem, ko izvēlas 
lietojot grupveida tilpuma noteikšanas metodes (pēc kraujmēra vai masas), bet dažkārt arī kā 
salīdzināmo etalonu. 

 Paņēmiena pirmsākumi meklējami ap 1940. gadu. Laika gaitā ir izmainījies attālums, 
kādā tiek veikts katrs caurmēra mērījums un tilpuma aprēķināšanas algoritms (Bjorklundet al., 
2009). Šo paņēmienu pielieto Zviedrijā un Baltijas valstīs, bet neizmanto Somijā un 
Centrāleiropā.  

 Ir saprotams, jo vairāk vietās uzmēra apaļā kokmateriāla caurmēru, jo labāk tiek 
uztverta faktiskā kokmateriāla forma un iegūts precīzāks tilpums. Tāpēc, lai noskaidrotu 
harvestera mērījumu sistēmas kalibrēšanas nepieciešamību un kontrolētu automātisku 
uzmērīšanas līniju mērīšanas precizitāti, izmanto sekciju metodi – caurmēra uzmērīšanu ar 0,5 
vai 1 m soli visā sortimenta garumā. 

 Kopsavilkums par lietotiem individuāliem uzmērīšanas paņēmieniem apkopots 1.1. un 
1.2. tabulā. 
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1.1. tabula 
Baltijas valstīs lietotie tilpuma uzmēr īšanas paņēmieni 

Parametri 
Latvija Igaunija Lietuva 

Iepērkot kokmateriālus pēc tievgaļa caurmēra 

Formula vienkārša nošķelta konusa formula 
orģināla formula (prof. 

Nilsona) 
pārveidotas Krievijas 

tabulas 

Ietekmējošie 
faktori 

kokusuga,vietastumbrā, raukums, 
miza 

koku suga (P, E, B sk. k; l.k.) 
tikai garums un 

caurmērs 

 
Iepērkot kokmateriālus pēc vidus caurmēra 

Sortimentu veids visiem - kā alternatīva 

Ietekmējošie 
faktori 

miza - miza 

 
Kontrolmērījumu metode pēc abu galu caurmēra 

Formula pēc abu galu šķērslaukuma un 
garuma 

precīza nošķelta konusa 
formula 

precīza nošķelta konusa 
formula 

Ietekmējošie 
faktori 

caurmēra mērījums stumbra resgalī 
(miza) 

caurmēra mērījums stumbra 
resgalī (miza) 

miza 

 
Kontrolmērījumu metode ar mazu soli 

Uzmērot ar rokas 
instrumentiem 

standartā navparedzēts (harvesters 
0,5 vai 1m) 

- standartā nav paredzēts 

Automātiskā 
režīmā 

standartā iekļauta standartā paredzēta - 

Ietekmējošie 
faktori 

miza miza - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

1.2. tabula 
Centrāleiropā un Skandināvij ā lietotie tilpuma uzmēr īšanas paņēmieni 

Parametri 
Zviedrija Somija Čehija Vācija 

Iepērkot kokmateriālus pēc tievgaļa caurmēra  

Formula 

pēc tievgaļa 
cilindra var iegūt 

pilnu tilpumu 

izmanto 
zāģbaļķiem,  
tilpums 1m 
nogriežņiem 

tabulas (izmanto 
izņēmumu gadījumos) - 

Ietekmējošie 
faktori 

koku suga, 
caurmērs, garums, 

vieta stumbrā 

koku suga, 
reģions, korekcija 

garumam koku suga - 

  Iepērkot kokmateriālus pēc vidus caurmēra  

Sortimentu veids stabi stabi, papīrmalka 
galvenā metode visiem 

sortimentiem, arī 
kontrolmērījumiem 

galvenā metode visiem 
sortimentiem, arī 

kontrolmērījumiem 

Ietekmējošie 
faktori 

miza 
miza, papīrmalkai 

- blīzums 
miza miza 

  Kontrolmērījumu metode pēc abu galu caurmēra 

Formula 
pēc abu galu 

šķērslaukuma un 
garuma 

- - - 

Ietekmējošie 
faktori 

miza, blīzums - - - 

  Kontrolmērījumu metode ar mazu soli 

Uzmērot ar rokas 
instrumentiem 

mēra sekciju vidū ar solo 0,3 - 1m  nav reglamentēts nav paredzēts 

Automātiskā 
režīmā 

mēra caurmēru 
sekciju abos galos 

vai vidū 
nav reglamentēts 

uzmēra mizotus 
sortimentus 

uzmēra mizotus 
sortimentus 

Ietekmējošie 
faktori 

miza - - - 

 
 

1.2. Apaļo kokmateriālu parametru uzmēr īšana 
 

 Individuāli uzmērāmiem kokmateriāliem ir divi galvenie parametri: garums un 
caurmērs vienā vai vairākās vietās. Šajā nodaļā tiks apskatītas Latvijas valsts standartā LVS 
82 – 2003 „Apaļo kokmateriālu uzmērīšana” ietvertās prasības, kuras tiks salīdzinātas ar 
Eiropas normu EN1309 – 2: 2006 nosacījumiem, kā arī citu Baltijas, Centrāleiropas un 
Skandināvijas valstu nacionālo normatīvu atšķirībām.  

 

1.2.1. Garuma uzmēr īšana 
 

Garuma mērīšanai jāizmanto kalibrēta mērlente vai mērkoks, kas nodrošina mērījuma 
precizitāti vismaz 1 cm. Sortimenta garums jāmēra kā īsākais attālums starp abām gala 
plaknēm. Katra no šīm plaknēm ietver pilnu šķērsgriezumu un ir perpendikulāra taisnei, kas 
savieno kokmateriāla gala virsmu centrus (1.1. att.). 
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1.1. att. Apaļā kokmateriāla garuma (l) uzmērīšana: a – slīps gala griezums; b – zāģējuma 

novirze; c – atšķēlums vai nags.(Līpiņš, Liepa, 2007) 
 

Ja apaļajam kokmateriālam resgaļa daļā ir aizzāģējums vai sakņu aptēsums, garumu mēra 
no slīpā griezuma vidus, ja tas acīmredzami ietekmē iegūstamās produkcijas garumu, tas ir, 
zāģbaļķiem un finierklučiem iesniedzas tievgalim atbilstošā darba cilindrā. Ar darba cilindru 
apzīmē to apaļā kokmateriāla daļu, no kuras var iegūt apmalotus zāģmateriālus vai lobskaidu 
pilnā garumā. 

Kokmateriālu tilpuma noteikšanā ņem vērā uz leju noapaļotu garumu, ko nosaka ar 0,1 
m precizitāti, tas ir, garumu izsaka pilnos decimetros. Tas nepieciešams, lai varētu sastādīt 
tilpuma tabulas ar soli 0,1 metrs un kokmateriālus sagrupēt pēc garuma. Latvijas standarta 
izmaiņas paredz, ka aprēķinot tilpumu, garuma noapaļošanu kompensē tam pieskaitot 5 cm, 
kas ir puse no paredzētāvirsmēra. 

Līdzīgi uzmērīšanas nosacījumi ir arī Eiropas normās. Tos papildina norādījums, ja 
nepieciešams nominālais garums, tad noapaļo uz leju līdz tuvākajam nominālajam garumam. 
Starpība būtu virsmērs.  

Zviedrijas un Igaunijas normatīvos materiālos noteikts, ka sortimenta garums tiek mērīts 
kā attālums starp gala virsmu vidus punktiem. Tā garumā ievērtē visu koksni, un slīpo gala 
plaknes zāģējumu nevērtē kā koksnes vainu. Čehijā garumam tiek reglamentēts virsmērs. Līdz 
6 m gariem kokmateriāliem pieskaita 1,5 % no nominālā garuma, bet garākiem sortimentiem 
– 2 %. Vācijā virsmērs tiek paredzēts 1 % no pirkšanas – pārdošanas līgumā atrunātā garuma.  

Virsmērs nodrošina viendabīgu koksnes kvalitāti visā apaļā kokmateriāla nominālajā 
garumā, kompensējot gala plakņu bojājumus uzglabāšanas laikā (žūšanas plaisas, sēņu 
iekrāsojumi) un garuma samazinājumu, sagarumojot īsākos nogriežņos (finierkluči, taras 
kluči).  

 

1.2.2. Caurmēra uzmēr īšana 
 

Caurmēra mērīšana ir sarežģītāks uzdevums, jo jāatrod mērīšanas vieta, jānovērtē 
šķērsgriezuma forma, mizas biezums, iespēja piekļūt mērīšanas vietai.  

Mērīšanai izmanto kalibrētu mērierīci (dastmēru, mērlenti vai lineālu), kas nodrošina 
mērījuma precizitāti vismaz 1 cm. 
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Latvijas standartā noteiktie caurmēra mērīšanas pamatprincipi ir šādi: 
1. Caurmēru mēra perpendikulāri kokmateriālu garenasij. Zari, izaugumi, atšķēlumi, 

ledus, dubļi u.c. nedrīkst ietekmēt caurmēra mērījuma precizitāti, kuru panāk, pārvietojot 
mērījuma vietu vai veicot korekciju. 

2. Regulāras formas kokmateriāliem caurmēru mēra vienā plaknē 45 grādu leņķī pret 
horizontu, bet neregulāras formas (ovāliem) – divos savstarpēji perpendikulāros virzienos, kā 
pirmo izvēloties lielāko caurmēru. 

 

 

1.2. att. Caurmēra uzmērīšana apaļas un ovālas formas šķērsgriezuma plaknēm. 

 
 Ja caurmērs mērīts ar mizu, tad lietkoksnes sortimentiem uzmērīto lielumu samazina 
par mizas dubulto biezumu. 
 Ja izdarīts viens mērījums, atņem mizas dubulto biezumu un rezultātu izsaka veselos 
centimetros, noapaļojot uz leju. Ja izdarīti divi mērījumi, katru  rezultātu izsaka veselos 
centimetros, noapaļojot uz leju. Aprēķina aritmētisko vidējo un arī to izsaka veselos 
centimetros, ja nepieciešams, noapaļojot uz leju. Tātad šajā gadījumā var nākties noapaļot trīs 
reizes. 
 Tilpuma apr ēķināšanā noapaļotajam caurmēram pieskaita 0,5 cm, kas ir puse no 
atmesto milimetru intervāla (0 līdz 9). Tā tiek kompensēta mērījumu noapaļošana uz leju. Šī ir 
principiāli atšķirīga caurmēra noapaļošana, kas ievērojami atvieglo rezultātu iegūšanu un 
mizas biezuma ievērtēšanu. 
 Līdzīgi caurmēra uzmērīšanas un noapaļošanas nosacījumi ietverti arī Eiropas normā. 
Tikai nekas nav norādīts par noapaļošanas kompensēšanu, kas bija ietverts Eiropas normas 
projektā. Veicot aprakstīto caurmēra mērījumu noapaļošanu, tilpuma noteikšanai nav derīgas 
Krievijas standartā ( GOST 2708-75) ietvertās tabulas.  
 Igaunijā vēl saglabājies sociālisma laikā lietotais uzmērīšanas princips. Lielākais un 
mazākais caurmērs tiek uzmērīts ar milimetra precizitāti, tiek aprēķināts vidējais caurmērs, ko 
noapaļo uz leju vai uz augšu pēc matemātikā pieņemtā noapaļošanas nosacījuma (no 0,5 cm 
uz augšu). Tas ievērojami sarežģī vidējā caurmēra aprēķinu.  
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1.2.3. Caurmēra mēr īšanas vietas izvēle 
 

Vidus caurmēru uzmēra nominālā garuma vidū, garuma mērīšanu sākot no resgaļa. 
Ja garuma vidū ir defekti, kas var dot kļūdainu rezultātu, tad caurmērs jāmēra divās vietās, 
vienādā attālumā uz katru pusi no garuma vidus un aprēķina vidējo caurmēru. 

Vācijā un Čehijā noteikts, ka vidus caurmērs sortimentiem resnumā līdz 20 cm, veicot 
vienu mērījumu, jāmēra horizontālā virzienā. 

Sortimentiem, kas resnāki par 20 cm, tiek izdarīti divi, viens otram perpendikulāri 
vērsti iespējami mazākā un lielākā caurmēra mērījumi.  

Tievgaļa caurmēra mērīšanas paņēmienu Eiropas norma piemin kā iespējamo 
alternatīvu, bet nenorāda caurmēra mērīšanas vietas izvēli. 

Latvijas standarts nosaka, ka kokmateriāla tievgaļa caurmērs jāuzmēra 5 līdz 15 cm 
attālumā no kokmateriāla tievgaļa plaknes, ja tas nav iespējams, mērījumu veic tievgaļa 
plaknē. Praksē tas nozīmē, ka jāatrod pilnas tievgaļa plaknes mazākais caurmērs. Ja tievgaļa 
tuvumā nav zaru, kas deformē (palielina) tievgaļa caurmēru, izaugumu vai atšķēlumu, tad 
parasti mērījumu izpilda gala plaknē. Pārējos gadījumos, atkāpjoties no tievgaļa 5 cm (kas 
atbilst pusei no vidējā virsmēra), uzmēra caurmēru ar mizu 10 cm plašā joslā, kur izbeigusies 
zaru vai atšķēluma ietekme. 

Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā tievgaļa caurmēru paredzēts mērīt 10 cm attālumā no 
tievgaļa plaknes. Tādējādi nemēra caurmēru virsmēra daļā, bet šeit mērījumu var traucēt zaru 
vietas.  

Loģiskāka ir Latvijas standarta prasība, jo virsmērs paredzēts abu gala plakņu 
bojājumu kompensēšanai, tātad, 10 cm liels virsmērs jādala uz pusēm, paredzot katram 
sortimenta galam 5 cm.  

Resgaļa caurmēra uzmērīšana nepieciešama, veicot kontrolmērījumus. Mērījumu 
izpildes nosacījumi tādi paši, kā uzmērot tievgaļa caurmēru. Atšķirība ir resgaļa caurmēra 
mērīšanā pirmajam no stumbra resgaļa sagatavotajam sortimentam ar blīzumu (1.3. att.).  

 

 
 

1.3. att. Tilpuma noteikšana, uzmērot abus sortimenta galus: 
(A – sortimentiem bez blīzuma; B – pirmajam resgaļa sortimentam). 
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Latvijā, Zviedrijā, Igaunijā mērījumu veic atkāpjoties 0,5 m no resgaļa plaknes. Šis 
mērījums atbilst resgaļa caurmēram bez blīzuma daļas. Blīzums ir koksnes vaina un to 
tilpumā neiekļauj. 

Lietuvā uzmērīšanu veic 45 cm attālumā no resgaļa plaknes, kā iepriekš tas bija arī 
Zviedrijā.  

Eiropas norma resgaļa caurmēra mērīšanu nereglamentē. Standartā noteikts, ka 
caurmēra mērīšana ik pēc noteikta intervāla lietojama, izmantojot „automatizētas ierīces” 
(LVS 82:2003, 2003). Attiecībā uz rokas mērinstrumentiem nav aprakstīti šīs metodes 
lietošanas noteikumi, piemēram, caurmēra mērīšanas intervālu lielums, atkāpju izvēle no 
apaļā kokmateriāla gala plaknēm (sortimentiem ar un bez blīzuma), kā arī metodes tilpuma 
aprēķināšanai bez blīzuma. 

Neskatoties uz to, šādu uzmērīšanas paņēmienu Latvijā pielieto harvesteru darba 
kontrolei, kurā noteiktu skaitu sortimentu uzmēra izmantojot 1 m vai 0,5 m sekcijas tipa 
uzmērīšanas metodi. Iegūtos tilpuma rezultātus salīdzina ar harvestera uzrādītajiem un, 
atkarībā no tā vai novirze pārsniedz vai nepārsniedz Latvijas standartā LVS 82:2003 noteikto 
pieļaujamo 3 % kļūdas līmeni, lemj par harvestera mērījumu sistēmas kalibrēšanas 
nepieciešamību. 

 

1.2.4. Mizas biezuma redukcija 
 

Eiropas norma paredz trīs mizas biezuma novērtēšanas veidus: 
1. Caurmērs jāsamazina par divkāršu (faktisko) mizas biezumu uzmērīšanas vietā. 
2. Jālieto starp pārdevējiem un pircējiem rakstiski saskaņoti mizas biezumi. 
3. Izmanto zinātniski pamatotus mizas biezumus, kas apkopoti tabulās vai 

uzmērīšanas noteikumos un publicēti attiecīgā valstī.  
 
Uz individuālu uzmērīšanu ar rokas instrumentiem attiecas 1. un 2. punkts. Trešais 

noteikums attiecināms galvenokārt uz uzmērīšanu automātiskā režīmā.  
Šo prasību izpilde dažādās valstīs ir atšķirīga. 
 
Latvij ā: 
Standarts formulē divas prasības: 
1. Nemizotiem kokmateriāliem, kuru tilpuma noteikšanai nepieciešams caurmērs bez 

mizas, uzmērīto lielumu samazina par dubultu mizas biezumu mērīšanas vietā. 
2. Strīda gadījumā, brīvi izraudzītiem paraugiem jāuzmēra caurmērs ar mizu, tad 

jānoņem miza mērīšanas vietā un jāuzmēra caurmērs bez mizas. 
 

Standarta izstrādes laikā, Latvijā nebija zinātniski pamatotu mizas biezuma rādītāju. 
2005. gadā LLU Meža fakultātē tika pabeigts tirgus orientēts pētījums: „Pētījumi par Latvijas 
rūpniecisko koku sugu mizas biezuma un raukuma sadalījuma likumsakarībām”. Pētījuma 
rezultāti publicēti monogrāfij ā – rokasgrāmatā „Apaļo kokmateriālu uzmērīšana” (Līpiņš, 
Liepa, 2007). 

Pētījumā iegūti vidējie mizas biezuma un tilpuma rādītāji (1.3. tabula).  
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1.3. tabula 

 
 

Tabulā iekļautais mizas dubultbiezums mm kalpo kā orientējošs rādītājs, jo uzmērot 
tievgaļa caurmēru gala plaknē, mērījumu var veikt bez mizas, bet atkāpjoties 5 – 15 cm, mizas 
biezumu var vizuāli novērtēt un koriģēt uz vienu vai otru pusi. 

Pētījums pierādīja, ka mizas dubultbiezums veido lielu datu izkliedi (1.4. att). 
Piemēram, egles sortimentiem pie caurmēra 25 cm, mizas dubultbiezums var atšķirties 4 
reizes. Pētījums tika veikts kokapstrādes uzņēmumos, neizdalot galveno vai starpcirti. 

 

 
1.4. att. Egles sortimentu mizas dubultbiezums mm atkarībā no caurmēra ar mizu. 
 
Šo izkliedi vēl vairāk palielina ražošanas procesā radušies mizas nobrāzumi. Pētījumā 

arī iegūtas matemātiskās sakarības, kas dod iespēju aprēķināt mizas dubultbiezumu mm vai 
(%) no uzmērītā caurmēra ar mizu, kā arī mizas tilpumu. 

 
Egles apaļo kokmateriālu mizas dubultbiezuma rādītājus aprēķina: 

 
Dubultbiezums, mm:   
Bmm= 0,3504 * Dam+3,9697 (1.1.) 
Dubultbiezums, %:   
B%= -0,0698* Dam+7,0375 (1.2.) 
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Izmantojot šīs matemātiskās sakarības, var sastādīt mizas dubultbiezuma rādītāju 
tabulas katrai koku sugai. Egles sortimentiem tie apkopoti 1.4. tabulā (Līpiņš, Liepa, 2007). 

 
1.4. tabula 

Egles apaļo kokmateriālu mizas dubultbiezuma un mizas tilpuma rādītāji 
 

Caurmērsarmizu, 
cm Bmm B% V%am V%bm 
4 5 7 13 15 
5 6 7 13 15 
6 6 7 12 15 
7 6 7 12 14 
8 7 6 12 14 
9 7 6 12 14 
10 7 6 12 14 
11 8 6 12 14 
12 8 6 12 14 
13 9 6 12 13 
14 9 6 11 13 
15 9 6 11 13 
16 10 6 11 13 
17 10 6 11 13 
18 10 6 11 12 
19 11 6 11 12 
20 11 6 11 12 
21 11 6 10 12 
22 12 6 10 12 
23 12 5 10 11 
24 12 5 10 11 
25 13 5 10 11 
26 13 5 10 11 
27 13 5 10 11 
28 14 5 9 10 
29 14 5 9 10 
30 14 5 9 10 
31 15 5 9 10 
32 15 5 9 10 
33 16 5 9 10 
34 16 5 9 9 
35 16 5 9 9 
36 17 5 9 9 
37 17 4 8 9 
38 17 4 8 9 
39 18 4 8 8 

40 18 4 8 8 
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Kā redzams no tabulas, vidējais mizas dubultbiezums ir intervālā no 6 līdz 18 mm. Ik 
pa 3 caurmēra cm, tas izmainās par 1 mm. Protams, šādu tabulu nevar paturēt prātā, ja uzmēra 
ar rokas instrumentiem. Šai problēmai oriģināls un praktisks risinājums atrasts Čehijā. 
Uzmērot vidus caurmēru ar mizu, var lietot tilpuma tabulas, kas iegūst tilpumu bez mizas 
(standarts CSN 48009). Katrai koku sugai sastādītas savas atšķirīgas tabulas. 

Mērot tievgaļa caurmēru, tāds risinājums nav nepieciešams, jo faktisko mizas biezumu 
ievērtēt ir vienkāršāk nekā vidus caurmēram. 

Vācijas uzmērīšanas normatīvi ietver orientējošus, noapaļotus uz cm, mizas 
dubultbiezuma redukcijas lielumus. 

 
1.5. tabula 

Mizas biezuma redukcija 
 

Koku suga  Vidus caurmērs ar mizu, cm Mizas redukcija, cm 

egle 
līdz 26 1 

                   27-50 2 
>50 3 

priede 

līdz 20* 1 
21-36 2 
37-62 3 

*gludai mizai  

ozols/lapegle 

līdz 20 1 
21-31 2 
32-42 3 
43-53 4 

 
 
Tabulā ietvertos mizas biezumus paredzēts lietot veicot mērījumus mežā, pirms 

kokmateriāli ir nomizoti. 
Kokapstrādes uzņēmumos apaļo kokmateriālu uzmērīšanu un tilpuma noteikšanu veic 

mizotiem kokmateriāliem. To praktizē arī citās Centrāleiropas valstīs. Līdz ar to tiek 
novērstas tilpuma novērtēšanas kļūdas, ko var radīt nepareiza mizas biezuma redukcija. 
Protams, problemātiska kļūst apaļo mizoto kokmateriālu uzglabāšana siltajā periodā. 

 

1.3. Tilpuma noteikšana 
 

Tilpuma noteikšana pēc vidus caurmēra: 
Pēc uzmērītā garuma un caurmēra tilpums tiek aprēķināts pēc formulas (1.3.), kur 

apaļā kokmateriāla nošķelta konusa vai paraboloīda forma tiek pielīdzināta vidus caurmēram 
atbilstošam cilindra tilpumam (Līpiņš, Liepa, 2007). 

 
Vv= (π/4) * dv

2 * l * 10-4  (1.3.) 
 
kurVv– tilpums izteikts ar trīs zīmēm aiz komata, m3; 
 dv – vidus caurmērs, cm ; 
 l – apaļā kokmateriāla garums, m ; 
 π – konstante (3,1416) 
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Pārveidojot formulu iegūstam izteiksmi:  
Vv= 0,7854 * dv

2*1*104;   (1.4.) 
 
Tilpuma noteikšanai var izmantot arī pēc šīm formulām sagatavotas apaļo 

kokmateriālu tilpuma tabulas. Latvijā šādas tabulas ir garumam no 2,0 līdz 6,9 m un 
caurmēram no 5 līdz 60 cm (Līpiņš, Liepa, 2007). Tabulās uzrādītam tilpumam ir ievērtēta 
noapaļotā caurmēra palielināšana par 0,5 cm (noapaļošanas kompensācija) un nominālā 
garuma palielinājums par 5 cm (puse no virsmēra). 

 
Tilpuma noteikšana pēc tievgaļa caurmēra: 
Šī ir sarežģītākā metode, jo tilpuma noteikšanā bez kokmateriāla garuma un tievgaļa 

caurmēra, jāizmanto arī slaiduma jeb raukuma rādītājs. Ar apaļo kokmateriālu raukumu 
apzīmē caurmēra izmaiņu uz apaļā kokmateriāla garuma vienu metru, cm*m-1. Ar to saprot kā 
caurmēra samazināšanos virzienā no resgaļa uz tievgali (koka stumbriem), tā arī caurmēra 
palielināšanos virzienā no tievgaļa uz resgali (apaļiem kokmateriāliem). Latvijas standartā 
tilpuma aprēķina formula ir šāda: 

 
 

      (1.5.)  
 

 
 
kur:  s – kokmateriāla raukums vai slaiduma rādītājs, cm m-1 
 
 Pēc būtības šī formula ir analoga 1.14. formulai, kur tiek izmantots tievgaļa un resgaļa 
caurmērs. Šajā gadījumā resgaļa caurmērs tiek aprēķināts (dt+sl=dr) tievgaļa caurmēram 
piesummējot caurmēra palielinājumu, ko iegūst garumu pareizinot ar raukumu. Ilustratīvi 
formulas būtība atspoguļojas šādi (Līpiņš, Liepa, 2007): 
 

(1.6.) 
  

Šeit arī sākas problēma, kā ievērtēt raukumu? Dažādās valstīs šī pieeja ir atšķirīga. 
 
Raukuma noteikšana: 
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Meža taksācijas teorija un prakse liecina, ka stumbra raukums ir atkarīgs no koku 
sugas, bet katrai koku sugai apaļo kokmateriālu raukumu ietekmē stumbra forma un līdz ar to 
vieta stumbrā, kā arī audzes bonitāte un biezība. Raukumu tāpat ietekmē koka vecums, 
caurmērs un tas, vai kokmateriāli sagatavoti kopšanas vai galvenajā cirtē. Cik lielā mērā un kā 
šie faktori ietekmē apaļo kokmateriālu raukumu, līdz šim pilnīgi nav noskaidrots. 

Raukuma formulu vai tabulu praktiskās pielietošanas aspektā ir svarīgi, lai argumenti 
būtu ērti identificējami un uzmērāmi apaļo kokmateriālu iepirkšanas un apstrādes vietās. 
Koku augšanas apstākļi un audzes taksācijas rādītāji nav izmantojami, ja informācijas par 
tiem kokmateriālu iepirkšanas vietās nav. Tāpēc tiek izdalīta koku suga, apaļā kokmateriāla 
sagatavošanas vieta stumbrā – resgaļa, vidusdaļas vai galotnes daļas apaļie kokmateriāli, kā 
arī caurmērs un garums (Līpiņš, Liepa, 2007).  
Vienkāršākā pieeja ir izmantot sortimentu tilpuma tabulas, kur ņem vērā tikai tievgaļa 
caurmēru un garumu (Krievijas ГOCT 2708-75). Lietuvā šīs tabulas pārveidotas, pielāgojot 
Eiropā pieņemtajam caurmēra uzmērīšanas principam (15). Arī Krievijas nozares standartā 
OCT 13-303-92 ir iekļautas šādas tabulas. 
AS „Latvijas Valsts meži” rekomendē piemērot raukumus, kas ievērtē koku sugu sortimentu 
veidu un tievgaļa caurmēra grupu.  

1.5. tabula 
LVM raukuma r ādītāji cm*m -1 

 

Koku suga 
Apaļais 

kokmateriāls 
Vidējais 
raukums 

Caurmēra intervāls, cm 
> 9,9 10-13,9 14-17,9 18-27,9 24 < 

Priede Stabi 0,7      

 
Būvbaļķi, 
zāģbaļķi, 

mieti 
 0,75 0,84 0,75 0,75 1,08 

Egle 
Zāģbaļķi, 

mieti 
 0,75 1,03 1 1 1,13 

Bērzs, apse, 
melnalksnis, 
ozols, osis 

Zāģbaļķi, 
taras kluči 

1,0      

Skujkoki Taras kluči 1,0      
 
 
 Šāds neliels skaits raukuma rādītāju atvieglo to izmantošanu, taču jāšaubās vai 
nodrošina augstu tilpuma noteikšanas precizitāti. Par to iebildumus izteikuši arī ražošanas 
uzņēmumi. 
 Zviedrijā tiek lietots pārrēķina koeficients, lai pārrēķinātu tievgalim atbilstošo cilindra 
tilpumu uz pilnu tilpumu. Šis koeficients ir lielāks par 1 un raksturo koniskās daļas īpatsvaru 
apaļā kokmateriāla tilpumā, kas atkarīgs no koku sugas, tievgaļa caurmēra un garuma. Tā 
netieši ievērtē raukumu. 
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1.6. tabula 
Zviedrij ā lietotais pārr ēķina koeficients no cilindra tilpuma uz pilnu tilpumu priedei 

 
Tievgaļa 
caurm.bezmizas, 
cm 

Tilpuma korekcija, ja garums dm 
28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 

11 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 
12 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 
13 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 
14 1,21 1,22 1,23 1,24 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 
15 1,20 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,24 1,25 1,26 1,27 
16-17 1,18 1,19 1,20 1,20 1,21 1,22 1,22 1,23 1,24 1,24 
18-19 1,17 1,17 1,18 1,19 1,19 1,20 1,21 1,21 1,22 1,22 
20-23 1,16 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 1,20 1,21 
24-27 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 
28-31 1,13 1,14 1,14 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17 1,17 1,18 
32-35 1,12 1,13 1,13 1,14 1,14 1,15 1,16 1,16 1,17 1,17 
36< 1,11 1,12 1,13 1,13 1,14 1,14 1,15 1,15 1,16 1,16 
 
Egles zāģbaļķiem pārrēķina koeficientu tabula ir pilnveidota (1.7.). 
 

1.7. tabula 
Pilnveidotā egles pārr ēķina koeficientu tabula no cilindra tilpuma uz pilnu tilpumu 

 

 
 
 
LLU Meža fakultātē ir veikta padziļināta raukuma izpēte, ievērtējot koku sugu, vietu stumbrā, 
caurmēru un garumu. 
Datu apstrāde pierādīja, ka raukuma ziņā no stumbra resgaļa, vidusdaļas un galotnes daļas 
sagatavotie kokmateriāli veido trīs būtiski atšķirīgas grupas (1.8. tabula). 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 31 34 37 40 43 46 49 52 55
13 - 1,29 - 1,32 1,25 1,32 - - - -

14 - 1,27 1,26 1,30 1,30 1,29 1,34 1,35 - -

15 1,24 1,24 1,25 1,27 1,27 1,30 1,32 1,35 1,35 1,37
16-17 1,21 1,21 1,23 1,24 1,26 1,27 1,29 1,30 1,31 1,31
18-19 1,18 1,18 1,21 1,21 1,23 1,23 1,26 1,26 1,27 1,27
20-23 1,16 1,16 1,18 1,19 1,21 1,21 1,23 1,22 1,24 1,24
24-27 1,15 1,15 1,17 1,17 1,19 1,19 1,20 1,20 1,22 1,22
28-31 1,13 1,15 1,16 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 1,21 1,20
32-35 1,13 1,15 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 1,20
36- 1,16 1,14 1,15 1,17 1,19 1,19 1,18 1,18 1,19 1,19

Caurmērs, cm
Garums,  dm
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1.8. tabula 
 

Vidējie raukuma r ādītāji 
 

Koku suga Raukums, cm*m-1 
Resgaļa sortimenti Stumbra vidusdaļas Galotnes daļas 

Priede 1,08 0,75 1,20 
Egle 1,13 1,00 1,12 
Bērzs 1,83 0,78 0,96 
Apse 1,44 0,83 1,02 

Melnalksnis 1,24 0,89 
Baltalksnis 1,30 0,72 

 
Lielāks raukums ir stumbra resgaļa un galotnes daļas apaļajiem kokmateriāliem. Katrai no 
stumbra daļām raukums atšķiras pa koku sugām. Līdzīgs tas ir bērza un apses, kā arī priedes 
un alkšņu stumbra vidusdaļas sortimentiem. 
Lai spriestu par tilpuma tabulu apvienošanas iespējām, bija nepieciešams noskaidrot arī apaļo 
kokmateriālu tievgaļa caurmēra un garuma ietekmi. Ievāktā materiāla grafiskā analīze 
pierādīja, ka starp apaļo kokmateriālu raukumu un tievgaļa caurmēru visām koku sugām 
pastāv lineāra atkarība. Stumbra vidusdaļas un galotnes daļas kokmateriāliem tā ir vāja, taču 
statistiski būtiska.  
Katrai apaļo kokmateriālu grupai tievgaļa caurmēra ietekme uz raukumu izpaužas atšķirīgi. 
Resgaļa sortimentiem, palielinoties tievgaļa caurmēram, būtiski palielinās raukums. 
Piemēram, 3 m gariem priedes resgaļa sortimentiem šo atkarību ilustrē 1.5. grafiks. 
 

 
1.5. att. Priedes resgaļa zāģbaļķu raukuma atkarība no tievgaļa caurmēra, cm. 
 
Apaļo kokmateriālu garums būtiski ietekmē raukumu stumbra resgaļa daļas apaļajiem 
kokmateriāliem, bet maz ietekmē vidus un galotnes daļas sortimentiem. Apvienojot apaļo 
kokmateriālu tievgaļa caurmēra un garuma ietekmi, visu grupu raukums aprakstāms ar kopēju 
vienādojumu (Līpiņš, Liepa, 2007): 
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  (1.7.) 

 
Katrai raukuma grupai (koku suga un sortimenta vieta stumbrā) vienādojumu (1.7.) 
koeficienti ir dažādi. Taču ir arī tādas grupas, starp kurām raukuma atšķirības ir nelielas. Tas 
pieļauj šādu grupu apvienošanu, tādējādi būtiski samazinot apaļo kokmateriālu sortimentu 
tilpuma tabulu skaitu. Pēc mērījumu datu apvienošanas iegūti sekojošu apvienoto grupu 
raukuma vienādojumi (Līpiņš, Liepa, 2007): 
 

 
 
 Pēc 1.8.-1.12. formulām aprēķināto raukumu ievietojot 1.6. formulā, var iegūt 
sortimenta tilpumu. Praktiskai lietošanai mazos uzņēmumos ir sastādītas 6 tabulas, kas ievērtē 
koku sugu, vietu stumbrā, garumu un tievgaļa caurmēru. Šāds liels tabulu un raukuma 
aprēķina formulu skaits apgrūtina to pielietošanu, bet uzlabo tilpuma noteikšanas precizitāti. 
 Kā risinājums varētu būt atsevišķi izdalīt stumbra resgaļa sortimentus, jo tie ir resnāki, 
kvalitatīvāki un dārgāki. Arī kokapstrādes uzņēmumos uzmērīšanas līnijās tos var atpazīt bez 
grūtībām (ar blīvumu, bezzaraini, bieza miza). Kopā apvienot stumbra vidus un galotnes daļas 
sortimentus. 
 Igaunij ā tiek lietota atšķirīga pieeja. 1994. gadā profesors Artur Nilson izstrādāja 
oriģinālu formulu sortimentu (baļķu) tilpuma noteikšanai (Jänes, 2001): 
  
V=(dt2*l(a1+a2l)+a3l

2)/10      (1.13.)  
kur V – sortimentu tilpums, m3; 
 l – sortimentu nominālais garums, dm; 
 dt – tievgaļa caurmērs, cm; 
 a1, a2 un a3 – koeficienti, kas atkarīgi no koku sugas. 
 
 
 
 
 
 

(1.8.) 

(1.9.) 

(1.10.) 

(1.11.) 

(1.12.) 
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1.9. tabula 
Koeficientu vērt ības sortimentu tilpuma aprēķināšanas formulai 

Koku suga a1 a2 a3 
Priede 0,0799 0,000146 0,0411 
Egle 0,07995 0,00016105 0,04948 

Bērzs* 0,0783 0,000236 0,045 
Skujkoki** 0,0800 0,000154 0,0453 

 
 
*Var izmantot arī visu citu lapu koku sortimentu tilpuma aprēķināšanai. 
**Var izmantot egles, priedes un citu skujkoku sugu sortimentu tilpumu aprēķināšanai.  
 
 Ņemot vērā to, ka priedes un egles baļķus var aprakstīt ar līdzīgām matemātiskām 
izteiksmēm, tad to koku sugu sortimentu tilpuma aprēķināšanas vienkāršošanai formulā var 
lietot vidējos koeficientus. 
 Formulas 1.13. praktiskā pielietošana pierādīja, ka pietiekami precīzu tilpumu var 
iegūt sortimentiem, kas iegūti no stumbra apakšējām divām trešdaļām, bet sistemātiska 
negatīva kļūda rodas, nosakot tilpumu apaļajiem kokmateriāliem, kas sagatavoti no stumbra 
augšējās trešdaļas (galotnes daļas), jo šeit ir liels stumbra raukums.  
 Iepriekš teiktais liecina, ka katrā Baltijas valstī tiek meklēti atšķirīgi risinājumi 
raukuma vērtību precizēšanai un tievgaļa metodes pilnveidošanai.  
 
Tilpuma noteikšana pēc abu galu caurmēra: 
Šis uzmērīšanas paņēmiens nav reglamentēts Eiropas normā, jo kontrolmērījumiem 
Centrāleiropas valstīs un Somijā izmanto vidus caurmēru.  
To lieto Zviedrijā un visās Baltijas valstīs, tikai ar atšķirīgu tilpuma aprēķina algoritmu. 
Latvijas standartā ietvertā formula ir visvienkāršākā: 
 

 

 
Tā ir vienkāršota nošķelta konusa formula. 
Formulu var pārveidot arī vienkāršākā, ērtāk lietojamā izteiksmē: 
 

 
 
 
 
 
 
Igaunij ā un Lietuvā tiek lietotas klasiskās nošķelta konusa formulas: 

(1.14) 

(1.15.) 
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V=π/12(dr2+dr*dt+dt 2)l/100 000;     (1.16.) 

 
Šajā formulā kokmateriāla garumu uzrāda dm. 
Mēs esam pārbaudījuši un pārliecinājušies, ka pēc abām formulām aprēķinātais tilpums 
būtiski neatšķiras. 
Zviedrij ā lieto modificētu nošķelta konusa formulu, kur ir diferencēta resgaļa un tievgaļa 
šķērslaukuma ietekme uz tilpumu, atkarībā no sortimenta tievgaļa caurmēra un garuma: 

V=
�

���.���
∗ �
�
∗ ��	
�� + �� − 	�
���,   (1.17.) 

kur 
l – sortimenta garums, dm; 
dr, dt – resgaļa un tievgaļa caurmērs, cm. 
 
Koeficientu α izvēlas no 1.10. tabulas.  
 

1.10. tabula 
Korekcijas koeficienta izvēle 

Tievgaļa caurmērs, 
cm 

Garuma intervāls, cm 
<349 350-449 450< 

α 
<14 0,485 0,485 0,485 

15-24 0,465 0,460 0,455 
25< 0,440 0,430 0,420 

 
Ja abu caurmēru ietekme būtu vienāda, tad koeficients atbilstu 0,500 (pusei no garuma). Pēc 
Zviedru metodes, pieaugot caurmēram un garumam, resgaļa (0,5 m attālumā) caurmēra 
ietekme samazinās no 0,485 līdz 0,420.  
Šajā pētījumā lietderīgi pārbaudīt, kādu tilpuma atšķirību uzrāda Latvijas un Zviedrijas 
algoritmi.  
Uzmērot caurmēru ar mazu soli, tilpumu aprēķina pēc vidus vai abu galu caurmēra un 
sasummējot katra posma (sekcijas) tilpumu.  
 

1.4. Pieļaujamās parametru uzmēr īšanas un tilpuma novirzes 
 

Parametru uzmērīšanas precizitāti ietekmē lietotie tehniskie līdzekļi un noapaļošanas 
nosacījumi.  
Caurmēru uzmērot ar rokas instrumentiem un noapaļojot pēc matemātiskā principa uz leju 
vai augšu līdz pilniem cm, mērīšanas precizitāte – 1 mm (Igaunija). 
Noapaļojot uz leju līdz pilniem cm, mērīšanas precizitāte – 1 cm. 
Uzmērot automātiskā režīmā, noapaļošanu neveic un saglabā iegūto caurmēru, mm.  
Garumu parasti noapaļo uz leju līdz pilniem dm, tāpēc šī parametra uzmērīšana nerada lielu 
ietekmi uz tilpumu. 
Čehijā ir reglamentēta pieļaujamā uzmērīšanas novirze vidus caurmēra noteikšanā - ±2,5 mm 
desmit mērījumiem vai ±1 cm katram mērījumam. 
Pieļaujamā novirze garuma uzmērīšanā ir ±1% katram uzmērītajam sortimentam. Uzmērot 10 
apaļos kokmateriālus, pieļaujamā garuma novirze ir ±0,4%.  
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Citu valstu normatīvajos materiālos nav atrodamas pieļaujamās parametru uzmērīšanas 
novirzes atkarībā no mērījumu skaita. Lielākā vērība tiek pievērsta tilpuma novirzēm.  
Čehu pētnieks Karel Janák norāda, ka tilpuma kļūda veidojas no mainīgajiem parametriem 
(caurmēra un garuma) ar sekojošu sakarību: 

jv%=�4��� + ���        (1.18.) 
 
No kuras ir redzams, ka kļūdaina caurmēra noteikšana tilpumā atspoguļojas četras reizes 
vairāk nekā kļūdaina garuma noteikšana. 
Ja zāģbaļķiem vai taras klučiem pircējs pieprasa 10 cm virsmēru, tad 3 m garam 
kokmateriālam tas ir 3% no tilpuma, bet 5 m garam – 2%.  
Caurmēra ietekmi uz tilpumu labi novērtēt uzmērot vidus caurmēru (1.6. att.). 
 

 
1.6. att. Tilpuma novirze neprecīzas viduscaurmēra uzmērīšanas dēļ. 
 
1.6. attēlā ilustrēta viduscaurmēra mērījuma ietekme 4 m garam apaļajam kokmateriālam ar 
viduscaurmēruno 10 – 30 cm. No grafika var secināt, ka kļūda 3 mm caurmēra mērīšanā 15 
cm resniem kokmateriāliem tilpumu ietekmē par 5%, bet 30 cm resniem – par 2%. Saprotams, 
ka tilpumu kļūda atkarīga no kokmateriālu garuma un caurmēra. Vienkāršoti var teikt, ka 5 m 
garam kokmateriālam pie vidējā caurmēra 25 cm, caurmēra atšķirība 1 mm, atbilst tilpuma 
starpībai 1% (Līpiņš, Liepa, 2007). 
Ir dibināts jautājums, vai caurmēra noapaļošana uz pilniem cm un tai sekojošā 0,5 cm 
kompensācija atstāj ietekmi uz tilpumu. Ja kokmateriāls ir ar apaļu regulāru formu, tad 
sagaidāms, ka noapaļošana, uzmērot vairākus kokmateriālus, ietekmi uz tilpumu neatstāj. Šī 
ietekme izpaužas galvenokārt ovāliem sortimentiem. Ja starpība starp lielāko un mazāko 
noapaļoto caurmēru ir pāra skaitlis, tad vidējais aprēķinātais caurmērs nav jānoapaļo. Šajā 
gadījumā divus caurmēra noapaļojumus kompensē vienu reizi un faktiskais caurmērs tiek 
samazināts par 5 mm. Ja starpība ir nepāra skaitlis, kur jānoapaļo arī vidējais caurmērs, tad 
caurmēra samazinājums ir vēl lielāks. Taču caurmēra noapaļošanas ietekmi ir lietderīgi 
noskaidrot. 
Raukuma ietekme uz apaļā kokmateriāla tilpumu atkarīga no kokmateriāla garuma un 
caurmēra (1.7. att). Ja par salīdzināmo tilpumu (100%) pieņem kokmateriālu ar raukumu 0,75 
cm*m-1, tad pie raukuma 1,25 cm*m-1 25 cm resniem 4 m gariem sortimentiem tilpums būs 
par 9% lielāks, bet 15 cm resniem – par 14%. Nosakot šiem pašiem sortimentiem tievgalim 
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atbilstošās cilindriskās daļas tilpumu, 25 cm resniem sortimentiem tilpums būs par 11% 
mazāks, bet 15 cm resniem – par 17 % (Līpiņš, Liepa, 2007). 

 
1.7. att. Raukuma ietekme uz apaļā kokmateriāla tilpumu. 
 
Tātad, raukuma atšķirība par 0,1 cm*m-1 tilpumu ietekmē par 2-3%.  
Latvijas standartā noteikts, ka apaļajiem kokmateriāliem, uzmērītiem pēc individuālās 
uzmērīšanas metodes, pieļaujamā tilpuma novirze no faktiskā tilpuma ir 3%.  
Netiek norādīts, kādam kokmateriālu vairumam pielāgojama šāda kļūda.  
Zviedrijas apaļo kokmateriālu uzmērīšanas noteikumos (cirkulārs VMRI – 06) ir iekļauts 
grafiks, kur uzskatāmi atspoguļota pieļaujamā tilpuma atšķirība, atkarībā no uzmērītā apaļo 
kokmateriālu vairuma m3 (1.8. att.). 
 
 

 
1.8. att. Pieļaujamā tilpuma novirze atkarībā no piegādes apjoma. 
 
 
Kokmateriālu piegādēm, kas lielākas par 10 m3, kopējais tilpums vai tievgaļa cilindra tilpums, 
saskaņā ar individuālo uzmērīšanas metodi, nedrīkst atšķirties no piegādes apjoma vairāk par 
diagrammas līknē atspoguļotajiem procentiem. Kokmateriālu piegādēm, kas lielākas par 400 
m3, atšķirība nedrīkst būt lielāka par 3%.  
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Dažādu individuālo tilpuma uzmērīšanas paņēmienu precizitāti vērtējuši vairāki autori. 
Vispirms atzīmējams FAO veiktos uzmērīšanas paņēmienu salīdzinājums vienam apaļajam 
kokmateriālam, kuram uzmērīts garums un caurmērs vidū un abos galos (1.9. att.) bez mizas. 

 

1.9.att. Izvērtējamā kokmateriāla dimensijas 

Nenoapaļojot iegūtos parametrus, aprēķināts tilpums pēc abu galu (Smaliana formula) un 
vidus (Hūbera formula) caurmēra: 

V� � ��23,2  22,7�/2"
�
 ��28,1  27,8�/2"

�
% 5,02 % 0,00003927 � 2,58	�*+ 

,- �	 ��25,5  25,3�/2"
�
% 5,02 % 0,00007854 � 2,54	�*+ 

Šie abi tilpumi izmantoti kā salīdzināmie etaloni. Tad, izmantojot katras valsts standartus un 
veicot atbilstošu garuma un tievgaļa, kā arī vidus caurmēra noapaļošanu izmantojot valstī 
lietotās tabulas, iegūti šī kokmateriāla tilpumi, kas ilustratīvi atspoguļoti stabiņu grafika veidā 
(1.10.att.). 

 

1.10.att. Iegūtie tilpumi, atbilstoši attiecīgo valstu uzmērīšanas nosacījumiem 

Kā redzams no attēla, iegūti ļoti atšķirīgi tilpumi, kas liecina, ka nav vienveidības apaļo 
kokmateriālu uzmērīšanā. Pēc viena sortimenta nevar objektīvi spriest par tilpuma atšķirībām, 
tāpēc autori rekomendē veikt padziļinātus pētījumus tilpuma uzmērīšanas paņēmienu 
salīdzināšanā. Šeit arī redzams, ka tikai trijās valstīs apaļo kokmateriālu tilpumu nosaka ar 
mizu: Īrijā, Lielbritānijā lapkoku sortimentiem (uzmēra viduscaurmēru) un Somijā. 
Jautājums ir pārdomu vērts, taču jāņem vērā, ka ieviešot mašinizētu mežizstrādi, miza tiek 
nobrāzta un kokmateriālu tilpums ar mizu visā kokmateriālu piegādes ķēdē būs atšķirīgs, kas 
var ietekmēt iespēju veikt pārbaudes uzmērīšanu. Zviedrijā visiem kokmateriāliem, arī 
malkai, tilpumu nosaka bez mizas, jo ne vienmēr zināms tās gala pielietojums (C.Lundgren 
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2013). Tam var piekrist, jo miza lietkoksnes sortimentiem ir kā iesaiņojamais materiāls, kas 
saglabā koksnes mitrumu un novērš plaisu rašanos un aizkavē sēņu attīstību.  
Vairāki autori ir veikuši tilpuma uzmērīšanas paņēmienu salīdzinājumu, bet par precīzāko vai 
etalonu uzskatot abu gala caurmēra mērījumus. Čehu zinātnieks Karels Janàk (2012) ir 
skaidrojis pēc viduscaurmēra mērījuma iegūtā tilpuma novirzes atkarībā no stumbra daļas, kur 
sagatavots sortiments. 
 

 

1.11.att. Vidējās tilpuma noteikšanas kļūdas pa stumbra daļām izmantojot Hūbera formulu. 

Noskaidrots, ka lielākās kļūdas rodas stumbra resgaļa un galotnes sortimentiem, - 4 un +5 %. 
Šādas kļūdas ir būtiskas sevišķi kvalitatīvākiem un dārgākiem resgaļa sortimentiem. Arī 
Latvijas apstākļos ir vērojama līdzīga situācija – tilpums pēc viduscaurmēra mērījuma veido – 
5 % novirzi no tievgaļa – resgaļa kontrolmērījuma (Miklašēvics, 2013). Kā norāda K.Janaks, 
tilpuma noteikšana pēc viduscaurmēra atbilstoši Centrāleiropas standartu prasībām, var dot 
tilpuma novirzi līdz – 5,5 (Vācija) un – 9 % (Austrija). Zviedru zinātnieki Bjorklunds, 
Hesselmans u.c. skaidrojuši tievgaļa uzmērīšanas paņēmiena precizitāti egles zāģbaļķiem un 
automātiskās uzmērīšanas līnijām. Pierādīts, ka tievgaļa uzmērīšana ar pārrēķinu uz pilnu 
tilpumu dod nelielu novirzi 0,1 – 0,2 %. Tiek rekomendēts pārrēķina koeficientu tabulā 
precizēt pārrēķina koeficientus resnākiem koeficientiem. 
Ļoti vispusīgs pētījumus par individuālo uzmērīšanas paņēmienu izvērtējumu, kur 
salīdzināmais etalons iegūts ar augstu precizitāti literatūra nav atrodams. Ir plaši pētījumi par 
harvesteru un automātisko uzmērīšanas līniju precizitāti, bet tas neattiecas uz projekta pirmo 
aktualitāti. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Pētījuma metodika 

2.1. Parauglaukumu ierīkošana un datu ievākšana 
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 Katrai koku sugai nepieciešams izveidot parauglaukumus krājas kopšanas cirtes 
vecumu sasniegušās mežaudzēs un ciršanas vecumu sasniegušās mežaudzēs tik liela apjomā, 
lai aizpildītu kokmateriālu skaita tabulu abiem cirtes viediem (skatīt 2.1 tabulu). 

2.1. tabula 

Apaļo kokmateriālu grupēšana 

Caurmēra 
grupa, cm 

Vieta 
stumbrā 

Garuma grupas, m 

2,3 – 3,7 
(īsie) 

4,5 – 6,0 
(vidēja 

garuma) 

12 – 14 
(garie) 

PRIEDE, EGLE 

6- 13,9 

Galotnes 
daļa 

   

Vidusdaļa    
Resgalis    

14,0 – 17,9 
Vidusdaļa   

 
Resgalis   

18,0 – 27,9 
Vidusdaļa   

 
Resgalis   

28 un resnāki 
Vidusdaļa   

 
Resgalis   

BĒRZS, APSE 

12 – 17,9 

Galotnes 
daļa 

   

Vidusdaļa    
Resgalis    

18 – 23,9 

Galotnes 
daļa 

   

Vidusdaļa    
Resgalis    

24 un resnāki 
Vidusdaļa    
Resgalis    

 
 Parauglaukumi ir jāierīko pēc iespējas tuvāk Jelgavai, lai samazinātu apaļo 
kokmateriālu transportēšanas attālumu uz uzmērīšanas vietu (Liepu iela 2a, Mežciemā, 
Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads). Izvēloties mežaudzi, kurā tiek ierīkoti 
parauglaukumi, jāpiegūst tās raksturojošie dati.  
 Galvenajā cirtē parauglaukumu iekārto vienā hārvestera izstrādes slejā, kura vislabāk 
reprezentē visu audzi un pētāmās koku sugas koku skaits tajā nebūtu mazāks par100. 
Nepieciešamības gadījumā koki tiek iezīmēti vairākās slejās (skatīt 2.1.att). 
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2.1.att. Koku numerācija parauglaukumā. 

 
 Paraugkoku izvēli iespējams uzsākt tikai pēc visu koku apsekošanas parauglaukumā. 
Katru atbilstošās koku sugas koku parauglaukumā numurē. Tāpat katram kokam ar dastmēru 
uzmēra caurmēru krūšu augstumā (pie 1,3 metriem). Pēc tam datus apkopo pa caurmēra 
grupām tabulā (skatīt1.2. tabulu). 

2.2.tabula 
Parauglaukuma koku sadalījums pa caurmēra grupām centimetros 

 
6 – 9,9 10 – 13,9 14 – 17,9 18 – 23,9 24 – 27,9 Virs 28 
Koka 
nr. 

Ǿ, 
cm 

Koka 
nr. 

Ǿ, 
cm 

Koka 
nr. 

Ǿ, 
cm 

Koka 
nr. 

Ǿ, 
cm 

Koka 
nr. 

Ǿ, 
cm 

Koka 
nr. 

Ǿ, 
cm 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 Ierīkotajā parauglaukumā ar noteiktu soli pēc vienmērīga izvietojuma principa izvēlas 
20 paraugkokus, no kuriem tiks iegūti apaļie kokmateriāli. Paraugkokus sadala proporcionāli 
koku skaita sadalījumam caurmēra grupās. Paraugkoki jāizvēlas taisni, simetriski (apaļi), bez 
redzamām stumbra formas vainām. Ja pēc vienmērīga uzmērīšanas principa attiecīgais koks 
izrādījās zemas kvalitātes, tad pēc 2.3.tabulas datiem tika ņemts koks vienu ailīti uz augšu vai 
uz leju attiecīgajā caurmēra grupā. 
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 Krājas kopšanas cirtē apaļie kokmateriāli tika izvēlēti pēc atbilstības vajadzīgajām 
caurmēru grupām, kā arī vienmērīgi izvietoti vienā vai vairākās slejās. Šajā gadījumā situācija 
bija tuva ražošanas apstākļiem, jo mums nav iespējas krājas kopšanā cirst labākos un 
perspektīvākos kokus, tomēr arī no zemākas kvalitātes kokiem mēģinājām atlasīt pēc iespējas 
labākus. Arī krājas kopšanas cirtē koki tika iezīmēti pirms hārvesters dodas cirsmā un 
operatoram tika dota komanda kopt, iedomājoties, ka iezīmētie koki ir nocirsti. 
 Šos paraugkokus ar krāsu iezīmē, apvelkot ar divām strīpām, lai pakalpojumu 
sniedzējam būtu vieglāk šos paraugkokus ieraudzīt un atstāt (skatīt 2.2. att). 
 

 

2.2.att. Paraugkoku marķēšana. 

 

 Pēc tam, kad pabeigti apaļo kokmateriālu sagatavošanas darbi, kā arī pievesti 
sortimenti, kas atrodas paraugkoku gāšanas zonā, ar motorzāģu palīdzību tika nogāzti visi 
cirsmā iezīmētie paraukoki. Šie paraugkoki tika uzmanīgi atzaroti un sagarumoti atbilstoši 
mežizstrādes uzdevumā uzdotajiem sortimentu veidiem un garumiem. Katrs sortiments tika 
samarķēts gala plaknē, uzrakstot koka un sortimenta numuru, lai vēlāk pie datu apstrādes 
varētu atšifrēt, kurā no stumbra daļām attiecīgais sortiments atradās. 
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2.3.att.Paraugoku gāšana, atzarošana, sagarumošana un marķēšana mežā. 

 Sagatavojot apaļos kokmateriālus, ļoti būtiski ir neizmantot harvesteru, lai 
neizveidotos mizas nobrāzumi un ruļļu iespiedumi. Arī pievedot apaļos kokmateriālus, katrs 
sortiments tika iekrauts un izkrauts individuāli, lai pēc iespējas vairāk tiktu saglabāta miza un 
skenējot nebūtu jāizvērtē mizas nobrāzums. 2.4.attēlā var redzēt atšķirību starp ar harvesteru 
sagatavotiem bērza sortimentiem un ar benzīna motorzāģi sagatavotiem bērza sortimentiem. 

 

2.4.att. Ar harvesteru un benzīna motorzāģi sagatavoti apaļie kokmateriāli, kas pērvietoti uz 
blakus sleju, mizas nobrāzuma raksturošanai 

 No paraugkokiem sagatavotie sortimenti tika aizvesti uz angāru Jelgavā, kur šie 
sortimenti tika uzmērīti. 
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2.1. Pētījuma metodikas atbilstība precīza apaļo kokmateriālu tilpuma 
iegūšanai (ar mizu) 

  
Pētījuma veikšanai lietotie instrumenti un to kalibrēšanas serfikāta numuri: 
 
Mērlente „TALMETER” – NR. GMK15-42; 
Elektroniskais dastmērs – NR. GMK15-44; 
Mērlente „Spencer” – NR. GMK15-41. 
 
 Izvēlētā skenera Trimble FX 3D redzeslauks ir 360° x 270° ar kuru iespējams ieskanēt 
216000 punktus sekundē. Skenera Trimble FX 3D precizitāte ir atkarīga no tā, kādā attālumā 
atrodas skenējamais objekts. Atkarībā no attāluma skenera precizitāte ir: 

± 2,4mm50 metru attālumā (iespējama līdz 70 metru attālumam); 
± 0,8 mm 21 metru attālumā; 
± 0,6 mm 11 metru attālumā. 

 Pirms apaļo kokmateriālu skenēšanas tika pārbaudīta skenera uzmērīšanas precizitāte 
skenējot cauruli, kurai tika uzmērīts caurmērs ar kalibrētu elektronisko dastmēru un tas ir 159 
mm, bet skenera uzrādītais caurmērs ir 158,86 mm (skat 2.5.attēlu). 

 

2.5.att. Caurmēra uzmērīšana izmantojot skeneri Trimble FX 3D 

 
 Lai iegūtu precīzu apaļo kokmateriālu tilpumu, vispirms tika izmantots skeneris 
Trimble FX 3D. Atkarībā no caurmēra un garuma vienā reizē ir iespējams noskenēt 6 – 12 
apaļos kokmateriālus, novietojot tos perpendikulāri zemes virsmai (skatīt 2.6. att.). Lai iegūtu 
pilnīgu attēlu katrai sortimentu grupai, tika veikti skenējumi no četrām pusēm. Savienojot šos 
attēlus kopā, ir iespēja iegūt 3D attēlu katram sortimentam individuāli. 
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2.6.att. Apaļo kokmateriālu izvietojums un numerācija pirms skenēšanas. 

Ja sortimenti ir garāki par 3,7 metriem, tad perpendikulārs izvietojums vairs nav iespējams, 
tāpēc ar trošu palīdzību sortimenti tika novietoti slīpi (aptuveni 45 grādu leņķī). Skenera 
programmatūrai pēc visu mērījumu veikšanas ir iespējams koriģēt z ass koordinātas virtuāli 
pagriežot sortimentu perpendikulāri zemei, kas nepieciešams tālākiem tilpuma aprēķiniem. 
Garajiem sortimentiem tika izveidota piektā uzmērīšanas stacija, lai pilnīgi uzmērītu katru 
sortimentu no visām pusēm. 

 

2.7.att. 4.9 m garu priedes sortimentu uzmērīšana-skenēšana. 
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Lai skeneris spētu noorientēties telpā un apvienot visus četrus skenējumus, pa visu telpu ir 
nepieciešams izvietot mērķus – četri no tiem ir kustīgi (nemainot mērķa centra koordinātas 
telpā, iespējams pagriezt pret visām 4 uzmērīšanas stacijām),kuri novietoti netālu no 
sortimentiem un četri kontroles mērķi, kas izvietoti stacionāri pa visu angāru. Mērķus var 
aplūkot 2.6. un 2.7. attēlā.  

Ja skenējamais objekts atrodas tuvāk par 25 metriem no skenera, iegūto datu kļūda 
nepārsniedz 1mm(0,6 mm uz 11 metriem). Līdz ar to, aplūkojot noskenēto sortimentu tuvāk, 
redzams detalizēts tā virsmas attēlojums, kurā saskatāmas gan zaru vietas, gan mizas 
nobrāzumi. 

 

 

2.8.att. Noskenētā sortimenta fragments tuvplānā. 

Sākotnēji sortimentu tilpuma noteikšanai ar mizu bija paredzēts izmantot lāzerskenera 
komplektācijā ietilpstošo programmatūru Trimble Realworks. Izmantojot norādīto 
programmu, būtu iespējams aprēķināt skenēto objektu tilpumu attiecībā pret kādu virtuālu 
plakni. Lai šo metodi piemērotu apaļa kokmateriāla tilpuma aprēķināšanai, tas tiek pāršķelts 
garenvirzienā, iegūstot divas atsevišķas daļas, kurām izlīdzina virsmas izvirzījumus (skatīt 
2.9.att.). Katrai daļai individuāli tiktu aprēķināts tilpums. Vēlāk tilpumus sasummējot kopā, 
iegūtu kopējo sortimentu tilpumu. 
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2.9.att. Garenvirzienā šķelta sortimenta puses. 

Tākā, skenējot pirmo stumbra nogriezni, rodas tilpums ar blīzumu, bija jāizveido atsevišķs 
algoritms, pēc kura tiktu izrēķināts tilpums bez blīzuma. Sagatavotais algoritms resgaļa 
caurmēru bez blīzuma nosaka, ievērtējot sortimenta raukumu aiz pirmā metra no resgaļa 
plaknes. 
Sagaidāmais rezultāts: 
ar lāzerskeneri uzmērītais apaļo kokmateriālu tilpums ar mizu tiek pieņemts kā 100 %, vai 
salīdzināmais etalons; 
pirmajam stumbra resgaļa sortimentam tilpums tiek noteikts bez blīzuma un ar blīzumu un ir 
iespēja aprēķināt blīzuma īpatsvaru atkarībā no sortimenta caurmēra un garuma. Pārējo 
uzmērīšanas metožu salīdzinājums tiek veikts, salīdzinot ar skenēto un reducēto tilpumu bez 
blīzuma. 
 
 Praktiski pārbaudot Trimble RealWorks programmatūru konstatējām sekojošu 
nepilnību - ja apaļais kokmateriāls nav novietots 90 grādu leņķī attiecībā pret zemi, tad 
pāršķeltās daļas nav vienādas un ir novirzītas no centra ass, liekot apšaubīt aprēķina 
rezultātus. Vēl šī problēma izpaustos attiecībā uz līkumainību, it īpaši garajiem sortimentiem, 
kur pat dažu centimetru novirze no sortimenta viduslīnijas sekmētu neprecīzu rezultātu, kuru 
nebūtu objektīvi uzskatīt par etalonu, tāpēc tilpuma noteikšanai tika izstrādāta speciāla – jauna 
metodika. 
Lai aprēķinātu kokmateriālu tilpumus, katrs no tiem tika virtuāli sadalīts 1cm biezuma ripās. 
Kopējais sortimenta tilpums tika noteikts kā šo atsevišķo ripu tilpumu summa. Kopumā tika 
veikti aprēķini 1300 skenētajiem objektiem, sadalot tos 489467 ripās. Shematiska individuāla 
sortimenta sadalīšana ripās aplūkojama 2.10.attēlā. 



35 

 

 

2.10.att. Sortimenta sadalīšanas ripās shematisks attēlojums. 

Pēc sortimenta sadalīšanas ripās, katra no tām tiek aplūkota skatā no augšas. Vizuāli šādā 
skatā (šķērsgriezumā) redzami skenētie punkti, kas izvietoti apļveidā. Šie punkti apzīmē 
aplūkotās ripas ārējo robežu ar mizu (skatīt 2.11.att). 

 

2.11.att. No sortimenta virtuāli izdalīto ripu veidojošie ieskenētie datu punkti. 

Nākamajā solī tiek pielietots “Concave Hull” algoritms, kura piemērošanas rezultātā tiek 
iegūts visus punktus aptveroša kontūra ar iespējami mazāko laukumu. Šī algoritma 
pielietošana atšķirībā no līdzīgiem (piemēram, Convex Hull) nodrošina to, ka aprēķinu 
procesā tiek ņemtas vērā koka stumbra īpatnības (mizas raupjums, apauguši zari u.t.t). Pēc 
“Concave Hull” algoritma piemērošanas uz 2.11.attēlā redzamo datu kopu, rezultātā tiek 
iegūts attēls, kas ilustrē aplūkotās ripas šķērsgriezuma robežas (skatīt2.12.att.). 
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2.12.att.No sortimenta virtuāli izdalītās ripas ārējās iegūtais šķērsgriezums. 

 Ņemot vērā, ka visiem datu punktiem un līdz ar to arī šķērsgriezumam ir zināmas 
koordinātes, nākamajā solī tiek aprēķināts tā laukums. Pēc tam, šo šķērslaukumu sasummējot, 
tiek iegūts tās  tilpums (pielietojot klasisko cilindra tilpuma aprēķināšanas formulu). 
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Individu ālo tilpuma uzmēr īšanas paņēmienu precizitātes novērt ēšanas 
metodika 

 Visi apaļie kokmateriāli, kuru tilpums tiek noteikts ar lāzerskeneri, vienlaicīgi tiek 
salīdzināti ar šādiem caurmēra uzmērīšanas paņēmieniem (izmantojot rokas instrumentus). 

Kontrolmērījumu veikšanai: 

• tievgaļa un resgaļa caurmēra uzmērīšana atkāpjoties 5-15 cm no gala plaknes un 
tilpuma noteikšana pēc Latvijā un Zviedrijā lietotās matemātiskās sakarības, kā arī 
uzmērot caurmērus gala plaknē pēc Latvijā lietota algoritma; 

• caurmēra uzmērīšana ar nelieliem intervāliem (solis 0,5 un 1,0 m) – hārvestera 
uzmērīšanas precizitātes kontroles metode; 

• resgaļa, vidusdaļas, tievgaļa mērījumu veikšanas atkāpjoties 5-15 cm no gala plaknes. 
 
Kokmateriālu iepirkšanā lietotiem uzmērīšanas paņēmieniem: 
 

• tievgaļa caurmēra uzmērīšana un tilpuma noteikšana izmantojot LVM raukuma 
rādītājus, kā arī MF un Lietuvas tilpuma tabulas; 

• vidus caurmēra uzmērīšana. 
 
Caurmēri tika uzmērīti ar un bez mizas (noņemot mizu) divos savstarpēji perpendikulāros 
virzienos. Uzmērot abu galu caurmērus, tiks pārbaudīta katra caurmēra mēr ījumu vietas un 
noapaļošanas ietekme (izmantojot uzmērīto caurmēru ar 1 mm precizitāti un tilpumu 
aprēķinot nenoapaļojot caurmēru, kā arī noapaļojot uz pilniem centimetriem ar kompensāciju 
+5 mm). 
Pirmajam stumbra nogrieznim, resgaļa caurmēra uzmērīšana tiek veikta 50 cm attālumā no 
zāģējuma plaknes. 
Iegūstot precīzāko kontrolmērījumu metodi tā ir jāpieņem kā etalons un atbilstoši ražošanas 
apstākļiem jāsalīdzina ar visām iepriekš minētajām tilpuma noteikšanas metodēm izmantojot 
faktisko caurmēru bez mizas. 2.13 attēlā var aplūkot nomizotu priedes sortimentu pirms 
mērījuma bez mizas. 
 

 

2.13.att. Priedes sortimentu mizošana un uzmērīšana 
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2.2. Parauglaukumu un uzmēr īto kokmateriālu raksturojums  
 

2.3 tabula 

Kopumā izveidoto parauglaukumu skaits 

Parauglaukumu skaits 

Koku 
suga 

Galvenā cirte Krājas kopšanas cirte 

Priede 4 3 

Egle 6 3 

Bērzs 2 2 

Apse 3 3 

 
  Kopā tika ierīkoti 26 parauglaukumi visām koku sugām – 15 galvenajā cirtē un 11 
krājas kopšanas cirtē un 2 parauglaukumi egles otrajam stāvam. Kā arī uzmērīti priedes stabi 
Brankās DET stabu iecirknī. 
  Priedei galvenajā cirtē lielākais kokmateriālu vairums ievākts lānā un šaurlapju ārenī, 
neliels kokmateriālu apjoms ir ievākts damaksnī. Priedes krājas kopšanas cirtē lielākais 
kokmateriālu vairums ir ievākts lānā, damaksnī un mētrājā. Visās audzēs dominējošā suga 
bija priede, bonitāte I vai Ia. 
  Eglei galvenajā cirtē lielākais kokmateriālu vairums ievākts vērī un šaurlapju kūdrenī , 
neliels kokmateriālu apjoms ir ievākts damaksnī. Egles krājas kopšanas cirtē lielākais 
kokmateriālu vairums ir ievākts vērī, damaksnī un platlapju ārenī. Gan krājas kopšanas cirtēs, 
gan galvenajā cirtē valdošā koku suga bija egle, bonitāte pirmā. Dominējošajā parauglaukumā 
egles galvenajā cirtē, bija maza biezība (6) tādēļ lielākais kokmateriālu vairums bija ar samērā 
augstu raukumu. 
  Bērzam galvenajā cirtē ierīkoti divi parauglaukumi – damaksnī un vērī. Vērī valdošā 
koku suga bija egle, bet damaksnī bērzs. Krājas kopšanas cirtes bērzam bija no vēra un 
šaurlapju āreņa MAAT. Visās audzēs bija 1 bonitāte.  
  Apsei galvenajā cirtē lielākais kokmateriālu vairums ievākts gāršā un platlapju bārenī.  
Visos parauglaukumos valdošā suga bija bērzs. Krājas kopšanas cirtes apsei bija no vēra un 
šaurlapju āreņa MAAT. Valdošā suga vērī egle, bet šaurlapju ārenī apse. Visās audzēs bija 1 
bonitāte. 
  Detalizēts kokmateriālu skaits dažādiem cirtes veidiem, sugām, caurmēra un garuma 
grupām apskatāms 2.4 – 2.12 tabulās. 
  Galvenajā cirtē kopā uzmērīti 729 sortimenti – 289 priedes (no šiem 32 stabi), 125 
egles I stāvs, 76 egles otrais stāvs, 176 bērza un 166 apses sortimenti, kas ir sadalīti pa 
attiecīgajām caurmēra grupām. Krājas kopšanas cirtē kopā uzmērīti 471 sortimenti – 134 
priede, 134 egles, 101 bērza un 102 apses apaļie kokmateriāli (skatīt 2.4 – 2.12 tabulas). 
Kokmateriālu sadalījums pa caurmēru grupām ir atbilstošs ražošanas situācijai, lai uzmērītos 
sortimentus pēc uzmērīšanas būtu iespējams realizēt.  
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2.4.tabula 
Priedes sortimentu skaits galvenajā cirt ē 

 

 

2.5.tabula 
Egles I stāva sortimentu skaits galvenajā cirt ē 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,3 – 3,7 
(īsie)

4,5 – 6,0 
(vidēja 
garuma)

12 – 14 
(garie)

Galotnes daļa 10 -

Vidusdaļa 10 -

Resgalis - -

Galotnes daļa 17 -

Vidusdaļa 10 12

Resgalis - 13

Vidusdaļa 55 17

Resgalis 17 23

Vidusdaļa 31 14

Resgalis 17 11

Kopā 167 90 32

14,0 – 17,9
10

6- 13,9

18,0 – 27,9 12

28 un resnāki 10

Caurmēra 
grupa, cm

Vieta stumbrā

Sortimetu skaits garuma grupās

PRIEDE

2,3 – 3,7 
(īsie)

4,5 – 6,0 
(vidēja 
garuma)

12 – 14 
(garie)

Galotnes daļa 10 -

Vidusdaļa - -

Resgalis - -

Vidusdaļa 11 -

Resgalis - -

Vidusdaļa 13 22

Resgalis 13 12

Vidusdaļa 10 10

Resgalis 12 12

Kopā 69 56

-

-

18,0 – 27,9

28 un resnāki

6- 13,9

14,0 – 17,9 -

Caurmēra 
grupa, cm

Vieta stumbrā

Sortimetu skaits garuma grupās

EGLE
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2.6.tabula 
Egles II stāva sortimentu skaits galvenajā cirt ē 

 
 

2.7.tabula 

Bērza sortimentu skaits galvenajā cirt ē 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,3 – 3,7 
(īsie)

4,5 – 6,0 
(vidēja 
garuma)

12 – 14 
(garie)

Galotnes 
daļa

13 -

Vidusdaļa 10 -

Resgalis 10 -

Vidusdaļa 13 10

Resgalis 10 10

Vidusdaļa - -

Resgalis - -

Vidusdaļa - -

Resgalis - -

Kopā 56 20

28 un 
resnāki

-

EGLE

6- 13,9

14,0 – 17,9 -

18,0 – 27,9 -

Caurmēra 
grupa, cm

Vieta 
stumbrā

Sortimetu skaits garuma grupās

2,3 – 3,7 
(īsie)

4,5 – 6,0 
(vidēja 
garuma)

12 – 14 
(garie)

Galotnes daļa 13 -

Vidusdaļa 10

Resgalis - -

Galotnes daļa 19 -

Vidusdaļa 36 14

Resgalis 14 13

Vidusdaļa 22 10

Resgalis 12 10

Kopā 126 47

BĒRZS

12 – 17,9

Caurmēra 
grupa, cm

Vieta stumbrā

Sortimetu skaits garuma grupās

18 – 23,9

24 un resnāki
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2.8.tabula 
Apses sortimentu skaits galvenajā cirt ē 

 
 

 2.9.tabula 

Priedes sortimentu skaits krājas kopšanas cirtē 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,3 – 3,7 
(īsie)

4,5 – 6,0 
(vidēja 
garuma)

12 – 14 
(garie)

Galotnes daļa 10 -

Vidusdaļa 12 -

Resgalis - -

Galotnes daļa 18 -

Vidusdaļa 13 10

Resgalis 10 10

Vidusdaļa 48 11

Resgalis 14 10

Kopā 125 41

Vieta stumbrā

Sortimetu skaits garuma grupās

24 un resnāki

APSE

12 – 17,9

18 – 23,9

Caurmēra 
grupa, cm

2,3 – 3,7 
(īsie)

4,5 – 6,0 
(vidēja 
garuma)

12 – 14 
(garie)

Galotnes daļa 14 -

Vidusdaļa 10 10

Resgalis 10 -

Vidusdaļa 10 15 -

Resgalis 11 10

Vidusdaļa 11 10 -

Resgalis 12 11

Vidusdaļa - - -

Resgalis - -

Kopā 78 56

18,0 – 27,9

28 un resnāki

14,0 – 17,9

Caurmēra grupa, 
cm

Vieta stumbrā

Sortimetu skaits garuma grupās

PRIEDE

6- 13,9
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2.10.tabula 
Egles sortimentu skaits krājas kopšanas cirtē 

 
 

2.11.tabula 
Bērza sortimentu skaits krājas kopšanas cirtē 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,3 – 3,7 
(īsie)

4,5 – 6,0 
(vidēja 
garuma)

12 – 14 
(garie)

Galotnes daļa 11 -

Vidusdaļa 14 10

Resgalis 10 -

Vidusdaļa 16 10

Resgalis 10 10

Vidusdaļa 10 10

Resgalis 12 11

Vidusdaļa - -

Resgalis - -

Kopā 83 51

EGLE

Caurmēra grupa, 
cm

Vieta stumbrā

Sortimetu skaits garuma grupās

6- 13,9

14,0 – 17,9 -

18,0 – 27,9 -

28 un resnāki -

2,3 – 3,7 
(īsie)

4,5 – 6,0 
(vidēja 
garuma)

12 – 14 
(garie)

Galotnes daļa 12 -

Vidusdaļa 12 12

Resgalis 10 10

Galotnes daļa - -

Vidusdaļa 15 10

Resgalis 10 10

Vidusdaļa - -

Resgalis - -

Kopā 59 42

Caurmēra grupa, 
cm

Vieta stumbrā

Sortimetu skaits garuma grupās

BĒRZS

12 – 17,9

18 – 23,9

24 un resnāki
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2.12.tabula 
Apses sortimentu skaits krājas kopšanas cirtē 

 
 

  Galvenajā cirtē kopā uzmērīti 729 sortimenti – 289 priedes (no šiem 32 stabi), 125 
egles I stāvs, 76 egles otrais stāvs, 176 bērza un 166 apses sortimenti, kas ir sadalīti pa 
attiecīgajām caurmēra grupām. Krājas kopšanas cirtē kopā uzmērīti 471 sortimenti – 134 
priede, 134 egles, 101 bērza un 102 apses apaļie kokmateriāli (skatīt 2.13 – 2.14 tabulas). 
Kokmateriālu sadalījums pa caurmēru grupām ir atbilstošs ražošanas situācijai, lai uzmērītos 
sortimentus pēc uzmērīšanas būtu iespējams realizēt.  

 
2.13.tabula 

Kopējais uzmēr ītais kokmateriālu apjoms 
 

 
 

2.14.tabula 
Kopējais uzmēr ītais kokmateriālu apjoms sadalījumā pa koku sugām un stumbra daļām 

 

 
  

2,3 – 3,7 
(īsie)

4,5 – 6,0 
(vidēja 
garuma)

12 – 14 
(garie)

Galotnes daļa 10 -

Vidusdaļa 13 10

Resgalis 14 13

Galotnes daļa - -

Vidusdaļa 11 10

Resgalis 10 11

Vidusdaļa - -

Resgalis - -

Kopā 58 44

APSE

12 – 17,9

18 – 23,9

24 un resnāki

Caurmēra grupa, 
cm

Vieta stumbrā

Sortimetu skaits garuma grupās

Priede Egle Bērzs Apse
Kopējais 

skaits

134 134 101 102 471

289 125 173 166 753

76 76

Kopā 1300

Kailcirte II stāvs

Kailcirte:

Kopšanas cirte:

Koku suga

Vieta stumbrā Priede Egle Bērzs Apse
Kopējais 

skaits

Resgalis 135 132 89 92 448

Vidusdaļa 215 169 141 138 663

Galotnes daļa 41 34 44 38 157

Stabi 32 - - - 32

Kopā 1300
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3. Uzmēr īšanas paņēmienu tilpuma noviržu salīdzinājums ar 
etalona (skenera) tilpumu. 

3.1. Priedes apaļo kokmateriālu tilpuma analīze 
 Šajā nodaļā visi uzmērīties lielumi ir ar faktiskajiem izmēriem (nav noapaļoti) – gan 
skenera tilpums, gan ar rokas instrumentiem uzmērītais tilpums ir ar mizu. 
 Lai izanalizētu gan kontrolmērījumu, gan kokmateriālu iepirkšanā lietotās tilpuma 
uzmērīšanas metodes, ietekmējošos faktorus esam sadalījuši grupās. Vispirms, kā 
nozīmīgākais faktors ir izdalīta koku suga, kas tiek analizēta katra atsevišķi. Katrai koku sugai 
ir izdalīts cirtes veids, caurmēra un garuma grupa, kā arī vieta stumbrā. Šāda analīze tiek 
veikta, lai pēc iespējas precīzāk varētu novērtēt katra uzmērīšanas paņēmiena un precizitāti. 
 Priedes apaļajiem kokmateriāliem, kas sagatavoti krājas kopšanas cirtē, tika izdalītas 2 
garuma grupas – līdz 3,7 m un 4,3 – 6,1 m, kas sadalītas pa stumbra daļām. Tilpuma starpība 
(no etalona tilpuma) ir uzrādīta atkarībā no apaļo kokmateriālu caurmēra.Tilpuma novirzes ir 
uzrādītas katram uzmērīšanas paņēmienam, lai gūtu priekšstatu par dažādu paņēmienu 
uzmērīšanas precizitāti un to novirzēm no etalona tilpuma. 
 Analizējot priedes apaļos kokmateriālus ar garumu līdz 3,7 metriem, kas sagatavoti 
krājas kopšanas cirtē, visas kontrolmērījumu metodes uzrāda vienmērīgu noviržu sadalījumu 
no etalona tilpuma. Pie mazāka apaļo kokmateriālu caurmēra gan resgaļa, gan vidusdaļas 
sortimentiem ir novērojamas mazākas (arī negatīvas) novirzes no etalona tilpuma, bet, 
palielinoties caurmēram, tilpuma novirzes palielinās un kļūst pozitīvas. Galotnes daļā 
caurmēra diapazons nav liels, tāpēc caurmēra ietekme nav novērojama. 
 Kokmateriālu iepirkšanā lietotajiem uzmērīšanas paņēmieniem izkliede ir ievērojami 
lielāka visās stumbra daļās. Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanā izmantojot viduscaurmēra 
uzmērīšanas paņēmienu, nav novērojama caurmēra ietekme, bet ir novērojama negatīva 
tilpuma novirze resgaļa daļā, kas norāda uz to, ka pēc šī paņēmiena, uzmērīto apaļo 
kokmateriālu tilpums būs mazāks par faktisko. Savukārt vidusdaļas un galotnes daļas 
apaļajiem kokmateriāliem vidējā novirze ir tuvu nullei. Arī tilpums, kas noteikts pēc tievgaļa 
caurmēra metodes ar Meža fakultātes (turpmāk MF) raukuma rādītājiem, resgaļa daļā ir 
mazāks par faktisko tilpumu un, palielinoties caurmēram, tilpuma novirzei ir tendence 
samazināties. Vidusdaļā lielākā daļa vērtību uzrāda lielāku tilpumu par faktisko, bet caurmēra 
ietekme nav novērojama. Arī galotnes daļā vērtības ir nedaudz lielākas par faktisko tilpumu, 
bet šeit parādās neliela caurmēra ietekme – caurmēram palielinoties, vidējā tilpuma novirze 
samazinās. Tilpums, kas iegūts pēc tievgaļa caurmēra, izmantojot AS “Latvijas valsts meži” 
(turpmāk LVM) raukuma rādītājus, stumbra vidusdaļā pārsvarā uzrāda lielāku tilpumu par 
faktisko un neuzrāda ievērojamu caurmēra ietekmi. Resgaļa un galotnes daļas sortimentiem 
apaļo kokmateriālu procentuālā tilpuma novirze ir samērā liela, bet vidējā novirze tuva nullei 
(skatīt 3.1. attēlu). 
 Krājas kopšanas cirtē priedes īsajiem sortimentiem garumā līdz 3,7 metriem, augstu 
precizitāti uzrāda viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmiens vidus un galotnes daļas 
sortimentiem, savukārt resgaļa daļā būtu jāpavirza mērījums resgaļa virzienā, lai iegūtu 
precīzāku mērījumu. LVM lietotie un MF iegūtie raukuma rādītāji būtu jākoriģē (šobrīd 
lielāki nekā faktiskie), lai vidusdaļas sortimentiem iegūtu precīzāku tilpumu. 
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3.1.att. Priedes apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu kopšanas cirtē. 
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 Analizējot priedes krājas kopšanas garos (4,3 – 6,1 m) sortimentus, tendences ir ļoti 
līdzīgas kā īsajiem sortimentiem. Kontrolmērījumu metodēm vidējās tilpuma novirzes ir tuvu 
nullei, taču, apaļo kokmateriālu tilpumu nosakot pēc abu galu caurmēra, gan atkāpjoties 5-15 
cm no gala plaknes, gan mērījumus veicot gala plaknē, salīdzinājumā ar etalona tilpumu 
iegūtās vērtības ir lielākas par faktiskajām. 
 Analizējot apaļo kokmateriālu iepirkšanas metodes novērojams, ka resgaļa 
sortimentiem, kam tilpums noteikts pēc viduscaurmēra un pēc tievgaļa caurmēra uzmerīsanas 
paņēmiena ar MF raukuma rādītājiem ir novērojama negatīva tilpuma starpība. Tievgaļa 
caurmēra paņēmienam ar MF raukuma rādītājiem resgaļa daļā, palielinoties caurmēram, 
tilpuma novirzes samazinās. Vidusdaļas sortimentiem pēc viduscaurmēra uzmērīšanas 
paņēmiena izkliede ir vienmērīga un nav atkarīga no caurmēra – vidējā novirze nedaudz 
zemāka par faktiskajām vērtībām. Izmantojot tievgaļa caurmēru un MF raukuma rādītājus, 
stumbra vidusdaļā uzmērītās vērtības ir lielākas par faktiskajām. Arī šajā gadījumā caurmēra 
ietekme nav novērojama. Resgaļu tilpuma noteikšanā, izmantojot tievgaļa caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienu un LVM raukuma rādītājus, noteiktais tilpums ir tuvs faktiskajam, bet 
vidusdaļas sortimentiem novērojama pozitīva novirze (it īpaši tievajiem sortimentiem – 10%), 
savukārt caurmēram palielinoties, vidējā novirze samazinās un kļūst pozitīva (skatīt 3.2. 
attēlu). 
 Arī garajiem sortimentiem līdzīgi kā īsajiem, lietojot viduscaurmēra metodi, būtu 
nepieciešams novirzīt mērījuma vietu resgaļa virzienā vai arī pielietot kompensāciju. MF un 
LVM raukuma rādītāji vidusdaļas sortimentiem ir pārāk augsti, tādējādi pārvērtējot šo 
sortimentu patiesās tilpuma vērtības. 
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3.2.att. Priedes apaļo kokmateriālu (4,3 – 6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu kopšanas cirtē 
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 Analizējot priedes apaļos kokmateriālus ar garumu līdz 3,7 metriem, kas sagatavoti 
galvenajā cirtē, visas kontrolmērījumu metodes uzrāda vienmērīgu sadalījumu un novirzi no 
etalona tilpuma. Līdzīgi kā krājas kopšanas cirtē arī galvenajā citē pie mazāka apaļo 
kokmateriālu caurmēra gan resgaļa, gan vidusdaļas sortimentiem ir novērojamas nelielas 
negatīvas novirzes no etalona tilpuma, bet, palielinoties caurmēram, tilpuma novirzes 
palielinās un kļūst pozitīvas. Galotnes daļā caurmēra diapazons nav liels, tāpēc caurmēra 
ietekme nav novērojama. Spriežot pēc izkliedes rādītājiem, ievērojamas atšķirības starp 
dažādiem tilpuma noteikšanas paņēmieniem nav novērojamas. 
 Kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm izkliede ir ievērojami lielāka stumbra 
vidusdaļā un galotnes daļā. Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanā, izmantojot vidus 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienu, nav novērojama caurmēra ietekme, bet ir novērojama 
negatīva tilpuma novirze resgaļa daļā, kas norāda uz to, ka pēc šī paņēmiena uzmērīto apaļo 
kokmateriālu tilpums būs mazāks par faktisko līdzīgi kā sortimentiem, kas sagatavoti no 
krājas kopšanas cirtes. Savukārt vidusdaļas un galotnes daļas apaļajiem kokmateriāliem vidējā 
novirze ir tuvu nullei. Tilpums, kas noteikts ar tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmienu, 
izmantojot MF raukuma rādītājus, resgaļa daļā un vidusdaļā ir līdzīgs faktiskajam tilpumam, 
un caurmēra ietekme nav novērojama. Galotnes daļā vērtības ir nedaudz lielākas par faktisko 
tilpumu, bet šajā gadījumā ir ļoti liela izkliede, kas liedz objektīvi secināt par šīs daļas 
vidējiem tilpuma rādītājiem. Tilpums, kas iegūts pēc tievgaļa caurmēra metodes, izmantojot 
LVM raukuma rādītājus, stumbra vidusdaļā ir līdzīgs faktiskajam tilpumam un neuzrāda 
ievērojamu caurmēra ietekmi. Resgaļa sortimentiem novirzes ir negatīvas un galotnes daļas 
sortimentiem apaļo kokmateriālu tilpuma starpību izkliede ir samērā liela, bet vidējā novirze 
tuva nullei (skatīt 3.3. attēlu). 
 Galvenajā cirtē priedes vidusdaļas sortimentiem, kas sastāda lielāko vairumu vidējās 
tilpuma novirzes pēc visām trim kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm, tilpuma 
novirzes ir minimālas un uzmērītais tilpums ir tuvu faktiskajam. Resgaļa sortimentiem, kas ir 
paši vērtīgākie sortimenti, ir nepieciešamas korekcijas raukuma rādītajos vai arī 
viduscaurmēra metodē, jo tilpums tiek aprēķināts mazāks par faktisko. 
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3.3.att. Priedes apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu galvenajā cirtē 
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 Analizējot priedes galvenās cirtes garos sortimentus tendences ir ļoti līdzīgas kā 
īsajiem. Kontrolmērījumu metodēm vidējās tilpuma novirzes ir tuvas nullei, vienīgi resgaļa 
apaļo kokmateriālu tilpumu nosakot pēc abām sekciju tipa metodēm resgaļa – vidusdaļas – 
tievgaļa metodes apaļajiem kokmateriāliem ar mazāku caurmēru ir novērojamas negatīvas 
novirzes, kas, sasniedzot aptuveni 26 cm tievgaļa caurmēru, kļūst ļoti līdzīgas faktiskajam 
tilpumam. Vidusdaļas sortimentiem šādas tendences nav novērojamas. 
 Analizējot apaļo kokmateriālu iepirkšanas metodes novērojams, ka resgaļa 
sortimentiem, kam tilpums noteikts pēc viduscaurmēra un pēc tievgaļa caurmēra metodes ar 
MF raukuma rādītājiem ir novērojama negatīva tilpuma starpība. Tievgaļa caurmēra metodei 
ar MF raukuma rādītājiemresgaļa daļā, palielinoties caurmēram, tilpuma novirzes samazinās 
tāpat kā īsajiem sortimentiem (līdz 3,7 m). Vidusdaļas sortimentiem pēc viduscaurmēra 
uzmērīšanas paņēmiena izkliede ir vienmērīga un nav atkarīga no caurmēra – vidējā novirze ir 
tuva faktiskajām vērtībām. Izmantojot tievgaļa caurmēra un MF raukuma rādītājus, stumbra 
vidusdaļā uzmērītās vērtības ir nedaudz lielākas par faktiskajām, arī šajā gadījumā caurmēra 
ietekme nav novērojama. Resgaļu tilpuma noteikšanā izmantojot tievgaļa caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienu un LVM raukuma rādītājus noteiktais tilpums ir tuvs faktiskajam – 
novirzes ir negatīvas, bet vidusdaļas sortimentiem novēroja pozitīva novirze, kas nav atkarīga 
no caurmēra (skatīt 3.4.attēlu). 
 Arī garajiem sortimentiem līdzīgi kā īsajiem, lietojot viduscaurmēra metodi būtu 
nepieciešams novirzīt mērījuma vietu resgaļa virzienā vai arī pielietot kādu kompensāciju. 
Izmantojot tievgaļa tilpuma noteikšanas metodi ar LVM raukuma rādītajiem visās stumbra 
daļās iegūtais tilpums ir tuvs faktiskajam. 
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3.4.att. Priedes apaļo kokmateriālu (4,3 – 6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu galvenajā cirtē 
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 Analizējot priedes stabus, redzams, ka nelielu izkliedi visā caurmēra diapazona uzrāda 
tikai abas sekciju tipa metodes. Parējās kontrolmērījumu metodes, un kokmateriālu iepirkšanā 
lietotās metodes uzrāda lielāku izkliedi. Lietojot tievgaļa metodi un MF raukuma radītājus, 
tievajiem stabiem uzmērītais tilpums ir nedaudz mazāks par faktisko, bet, caurmēram 
palielinoties, šī novirzes samazinās. No kontrolmērījumu metodēm lietojot abu galu caurmēru 
gan atkāpjoties 5-15 cm no gala plaknes un gala plaknē, salīdzinājumā ar etalona tilpumu 
palielinoties caurmēram novērojamas pozitīvas novirzes – uzmērītais tilpums pēc dotajām 
metodēm lielāks par faktisko (skatīt 3.5.attēlu). 
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3.5.att. Priedes apaļo kokmateriālu (stabu) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu galvenajā cirtē. 
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 Tabulās ir veikts apkopojums par konkrētas sugas apaļajiem kokmateriāliem, neizdalot 
caurmēru un garumu. Šeit ir redzamas dažādu uzmērīšanas metožu vidējās procentuālās 
novirzes no etalona (skenera tilpuma). Visas uzmērīšanas metodes ir sadalītas un arī 
analizētas divās daļās – kontrolmērījumos izmantotās metodes un kokmateriālu iepirkšanā 
lietotās metodes. Kā kontrolmērījuma metodes katrai sugai ir analizētas sekcijas tipa metode 
ar soli 0,5m, sekcijas tipa metode ar soli 1 metrs, resgaļa – vidusdaļas – tievgaļa caurmēra 
uzmērīšanas metode un abu galu caurmēra Latvijā un Zviedrijā lietotās metodes. 
Kokmateriālu iepirkšanā analizēta viduscaurmēra metode un tievgaļa caurmēra metode ar 
attiecīgi LVM un MF raukuma rādītājiem. Katrai stumbra daļai ir izveidota aprakstošā 
statistika, kas sevī iekļauj novērojumu skaitu, vidējo procentuālo tilpuma novirzi no etalona 
tilpuma, minimālo un maksimālo novirzi no etalona tilpuma un standartnovirzi. Ar dzeltenu 
krāsu ir izceltas visprecīzākās statistiskās vērtības, bet ar zaļo parādītas vislielākās novirzes no 
etalona tilpuma. Šādas tabulas ir izveidotas 4 koku sugām – priedei, eglei, bērzam un apsei, ka 
arī katrai koku sugai ir izdalīts cirtes veids – krājas kopšanas cirte vai galvenā cirte. 
 Priedes sortimentiem ir izdalītas trīs stumbra daļas – resgalis, vidusdaļa un galotnes 
daļa. Kā atsevišķa stumbra daļa, kailcirtē ir norādīti stabi. 1.1.tabulā tilpuma noviržu 
statistiskās vērtības norādītas priedes krājas kopšanas cirtei (tabulas augšā) un priedes 
galvenajai cirtei (tabulas apakšā). Ja analizē priedes kontrolmērījumu metodes, tad krājas 
kopšanas cirtē stumbra resgalī vismazākā vidējā novirze ir sekciju tipa metodei ar soli 1 metrs 
(-1,22 %), bet vismazākā standartnovirze ir sekciju tipa metodei ar soli 0,5 metri. Galvenajā 
cirtē vismazākā vidējā novirze ir abu galu caurmēra metodes Zviedrijas uzmērīšanas 
paņēmienam, bet vismazākā standartnovirze tāpat kā krājas kopšanas cirtē ir sekciju tipa 
uzmērīšanas paņēmienam ar soli 0,5 metri. Stumbra vidusdaļā – krājas kopšanas cirtē, 
visprecīzākais ir abu galu caurmēra Latvijā lietotais uzmērīšanas paņēmiens (-0.09%), bet 
galvenajā cirtē sekciju tipa uzmērīšanas paņēmiens ar soli 0,5 metri (-0,61%). Krājas 
kopšanas cirtē vismazākā standartnovirze ir resgaļa – vidusdaļas – tievgaļa caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam (3,041), bet galvenajā cirtē sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienam ar 
soli 0,5 metri (2,178). Analizējot galotnes daļas sortimentus vismazākā vidējā novirze krājas 
kopšanas cirtē ir sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs (-0,71%), galvenajā 
cirtē sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 0,5 metri (-0,46%). Vismazākā 
standartnovirze krājas kopšanas cirtē ir abu galu caurmēra Zviedrijā lietotā uzmērīšanas 
paņēmiena (2,214), bet galvenajā cirtē sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 0,5 metri 
(2,748). Analizējot stabus gan vidējā procentuālā novirze, gan standartnovirze ir vismazākā 
sekciju tipa metodei ar soli 0,5 metri. 
 Izvērtējot kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes krājas kopšanas cirtē gan resgaļa 
daļā (-0,42), gan galotnes daļa (0,14) pēc vidējo noviržu rādītājiem visprecīzākais ir tievgaļa 
caurmēra un LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmiens, bet standartnovirze abos 
gadījumos mazāka ir viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmienam (resgalis – 4,072, galotne – 
4,351). Vidusdaļas sortimentiem vislabākā precizitāte ir viduscaurmēra uzmērīšanas 
paņēmienam, vidējā procentuālā novirze ir –0,89, savukārt standartnovirze ir 3,738. Galvenajā 
cirtē resgaļa sortimentiem mazākā vidējā procentuālā novirze ir tievgaļa caurmēra un MF 
raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienam (-2,88%), bet vismazākā standartnovirze 
viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmienam (4,299). Vidusdaļā visprecīzākā ir viduscaurmēra 
metode, vidējā novirze ir (-1,4%) un standartnovirze ir 3,826. Galotnes daļā un stabiem, 
tievgaļa caurmēra un LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienam ir vismazākā vidējā 
novirze un vismazākā standartnovirze (skatīt 3.1.tabulu). 
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3.1.tabula 
Priedes uzmēr īšanas paņēmienu statistisko rādītāju salīdzinājums ar etalonu 

 

 

SEKCIJA 
0,5M

SEKCIJA 
1M

RG+V+TG
RG+TG 

(LV)
RG+TG 
(SWE)

VIDUS
TG+R 
(MF)

TG+R 
(LVM)

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -1,51 -1,22 -1,27 2,64 1,41 -4,79 -3,52 -0,42
Standartnovirze 3,280 3,501 3,389 4,188 3,909 4,072 5,167 5,001

Minimums -8,30 -9,30 -9,30 -8,00 -8,00 -15,00 -17,30 -9,30
Maximums 5,90 8,60 6,90 13,60 12,80 6,90 10,60 14,30

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0,17 -0,24 -0,57 -0,09 -0,93 -0,89 5,12 7,07

Standartnovirze 3,267 3,206 3,041 3,254 3,326 3,738 6,320 6,943

Minimums -5,70 -5,50 -5,80 -8,40 -9,90 -7,30 -13,20 -12,40

Maximums 7,10 6,60 6,50 7,70 7,70 7,80 26,90 30,80

Novērojumu skaits

Vidējā novirze -1,05 -0,71 -1,08 -1,27 -2,21 -0,49 3,37 0,14

Standartnovirze 2,474 2,300 2,847 2,934 2,214 4,002 5,080 7,271

Minimums -4,00 -4,00 -4,30 -6,50 -6,50 -5,50 -6,50 -16,10

Maximums 4,10 4,10 5,60 5,60 0,00 6,50 13,00 11,10

Novērojumu skaits

Vidējā novirze -0,83 -0,70 -0,92 0,92 -0,10 -2,47 1,32 3,18

Standartnovirze 3,237 3,261 3,165 3,916 3,711 4,351 7,043 7,212
Minimums -8,30 -9,30 -9,30 -8,40 -9,90 -15,00 -17,30 -16,10
Maximums 7,10 8,60 6,90 13,60 12,80 7,80 26,90 30,80

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -1,84 -1,57 -2,44 2,43 0,30 -6,89 -2,88 -4,18
Standartnovirze 2,580 2,774 2,779 3,570 3,180 4,299 5,990 4,438

Minimums -9,20 -8,70 -10,00 -5,60 -7,00 -21,10 -14,70 -12,60
Maximums 3,10 5,50 4,20 17,00 14,40 7,60 22,30 12,00

Novērojumu skaits

Vidējā novirze -0,61 -0,73 -1,12 -0,77 -1,70 -1,40 1,63 2,71

Standartnovirze 2,178 2,193 2,495 2,895 2,829 3,826 4,708 5,265
Minimums -8,40 -9,50 -9,50 -6,70 -7,90 -18,90 -12,50 -10,90
Maximums 10,20 6,60 3,50 12,50 11,10 8,70 15,00 18,60

Novērojumu skaits

Vidējā novirze -0,46 -0,74 -2,07 -1,72 -2,76 -2,11 4,71 -1,94
Standartnovirze 2,748 3,208 4,180 2,884 2,811 6,459 6,508 6,210

Minimums -7,60 -6,70 -11,80 -5,90 -7,60 -21,10 -14,50 -20,30
Maximums 8,10 9,00 9,00 8,10 6,30 10,80 14,30 9,50

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0,96 -0,96 2,13 6,30 3,04 -1,10 -3,10 0,42
Standartnovirze 1,822 2,053 4,876 9,343 8,827 6,772 7,838 6,756

Minimums -3,20 -4,60 -5,10 -6,90 -10,30 -10,10 -21,60 -19,60
Maximums 2,80 3,40 15,70 29,80 24,20 20,80 6,90 10,50

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -1,00 -1,01 -1,23 0,92 -0,65 -3,07 0,04 -0,07
Standartnovirze 2,383 2,491 3,395 4,978 4,402 5,296 6,285 6,110

Minimums -9,20 -9,50 -11,80 -6,90 -10,30 -21,10 -21,60 -20,30
Maximums 10,20 9,00 15,70 29,80 24,20 20,80 22,30 18,60

Kopā

272

81

14

127

Galven ā cirte

Aprakstošā statistikaStumbra daļa

Lielākās novirzes

Resgalis

Vidusdaļa

132

Galotnes daļa

27

Stabi

32

Kopā

Galotnes daļa

Vidusdaļa

60

Resgalis

53

Visprecīzākās vērtības

Kontrolmērījumu metodes
Kokmateriālu iepirkšanā 

lietotās metodes

Krājas kopšanas cirte
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 Katrai koku sugai ir izveidota tabula ar kokmateriālu skaitu %, kas iekļaujas konkrētās 
tilpuma novirzēs. Šie rādītāji ir sadalīti pa uzmērīšanas metodēm un cirtes veidiem. Priedes 
galvenajā cirtē, atsevišķi no pārējā apaļo kokmateriālu vairuma ir izdalīti stabi. Ar dzeltenu un 
oranžu krāsu ir izceltas lielākās vērtības katrā noviržu grupā atkarībā no uzmērīšanā lietotās 
metodes. Lielākās vērtības ir atsevišķi izceltas gan kontrolmērījumu metodēm, gan 
kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm. 
 Priedes krājas kopšanas cirtē vismazākās novirzes vislielākajam vairumam apaļo 
kokmateriālu, izvērtējot kontrolmērījumu metodes, ir resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa 
uzmērīšanas paņēmienam attiecīgi četros % datu iekļaujas 80,31 % apaļo kokmateriālu. 
Kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm līdz 4% tilpuma novirzei 55,91% apaļo 
kokmateriālu iekļaujas vidus caurmēra metodei. Vislielākās novirzes ir tievgaļa caurmēra un 
LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienam – vairāk kā puse 56,69% apaļo 
kokmateriālu ir uzmērīti ar kļūdu, kas lielāka par 4%. Galvenajā cirtē analizējot 
kontrolmērījumu metodes ļoti labi rādītāji ir sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 0,5 
metri – 80,83% mērījumu iekļaujas 3% noviržu robežā, kas ir ļoti augsts rādītājs, 4 % novirzē 
iekļaujas gandrīz 90% uzmērīto apaļo kokmateriālu. Ļoti līdzīgi rādītāji ir arī sekcijas tipa 
uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs. Zemāka precizitāte ir Latvijā lietotajam resgaļa-
tievgaļa uzmērīšanas paņēmienam – 21,67% mērījumu ir novirzē virs 4%. Izvērtējot priedes 
stabus, visprecīzākā lietojamā kontrolmērījumu metode ir sekcijas tipa uzmērīšanas 
paņēmienam ar soli 0,5 metri – 100% datu iekļaujas 4% novirzē no faktiska etalona tilpuma. 
Runājot par apaļo kokmateriālu iepirkšanas metodēm vislabākie rādītāji ir viduscaurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam – 55% datu iekļaujas 4% noviržu robežā, kaut arī variācijas starp 
visām trim metodēm nav liela, tievgaļa caurmēra ar LVM raukuma rādītājiem uzmērīšanas 
paņēmienam ir vislielākais mērījumu apjoms, kas atrodas virs 4 % robežas – 47,17% no 
visiem mērījumiem. Stabiem situācija ir ļoti līdzīga – precīzākais uzmērīšanas paņēmiens ir 
viduscaurmēra paņēmiens (53,13% iekļaujas 4% robežā), bet tievgaļa caurmēra ar MF 
raukuma rādītājiem uzmērīšanas paņēmiena, neprecizitātes ir vislielākās – 59,38% datu 
atrodas ārpus 4% robežas (skatīt 3.2.tabulu). 
 Apvienojot abus cirtes veidus un izvērtējot, kokmateriālu skaitu konkrētās robežās, kā 
kontrolmērījumu metodi var ieteikt sekciju tipa metodi ar soli 1 metrs, jo šajā gadījumā ir 
nepieciešams uz pusi mazāks mērījumu skaits kā 0,5 metru sekcijas metodei un iegūstamais 
rezultāts ir tikai nedaudz sliktāks. Kokmateriālu iepirkšanā var ieteikt lietot viduscaurmēra 
metodi, kas uzrāda vislielāko procentuālo apaļo kokmateriālu skaitu, kas iekļaujas 3 vai 4 % 
noviržu grupā, kā arī, priedi sadalot pa stumbra daļām, šī metode uzrāda zemāku 
standartnovirzi, kā arī optimālu vidējo novirzi un mazāku izkliedi salīdzinājumā ar pārējiem 
diviem uzmērīšanas paņēmieniem. 
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3.2.tabula 

Priedes kokmateriālu skaits %, kas iekļaujas konkrētā novirzē, atkarībā no uzmēr īšanas 
paņēmiena 

 

Līdz 1 % Līdz 2% Līdz 3 % Līdz 4 % Virs 4 %

32,08 45 55,42 44,58

53,13

56,25

Lielākais īpatsvars-stabi Lielākais īpatsvars

46,88

3,13 43,75

Stabi 15,63 31,25 40,63

9,38

K
o
k
m

a
te

ri
ā
lu

 i
e
p
ir

k
š
a
n
a
 

li
e
to

tā
s
 m

e
to

d
e
s

K
o
n
tr

o
lm

ē
rī

ju
m

u
 m

e
to

d
e
s

46,88 53,13

TG+R (MF)
Kopā 15,42 29,58 40,83 52,08 47,92

Stabi 12,5 21,88 40,63 59,38

VIDUS
Kopā 14,17

TG+R (LVM)
Kopā 10,42 24,17 39,17

Stabi 3,13 12,5 34,38

65,63

43,33

10

Stabi 31,25 53,13 84,38 96,88 3,13

21,88 37,5

Kopā 26,67 48,75 65,83 78,33 21,67

Stabi

Krājas kopšanas cirte

56,69

19,58

Stabi 12,5 31,25 56,25 71,88 28,13

11,25

Stabi 34,38 50 96,88 100 0

Uzmērīšanas 
mērķis

Uzmērīšanas 
metode

Stumbra 
daļa

Galvenā cirte

RG+TG
Kopā 29,58 49,17

Kopā

Kopā

Kopā

Kopā

Kopā

Kopā

Kopā

Kopā 29,17 49,17
RG+VD+TG

69,17 80,42

80,42 19,58

Stabi

50,83 49,17

Kopā 32,08 59,58
SEKCIJA 1m

77,92 90

Kopā 36,25 66,25
SEKCIJA  0,5m

80,83 88,75

Kopā 21,67

18,75 25 43,75 50 50

20,42

Stabi 18,75

44,09

RG+TG 5-15cm 23,62 44,09 58,27 67,72 32,28

Kopā

Kopā

VIDUS 10,24 29,92 42,52

RG+TG (SWE)
67,92 79,58

66,25

55,91

25 28,13 34,38

RG+TG 5-15cm

TG+R (MF) 13,39 22,83 35,43 44,09 55,91

TG+R (LVM) 9,45 24,41 32,28 43,31

61,42 77,95 22,05

SEKCIJA  0,5m 23,62 44,88 61,42 75,59 24,41

Priede

RG+TG 19,69 37,8 47,24 62,99 37,01
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RG+VD+TG 25,2 48,03 62,2 80,31 19,69

RG+TG (SWE) 20,47 41,73 59,84 74,02 25,98

SEKCIJA 1m 22,83 44,09
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3.2. Egles apaļo kokmateriālu tilpuma analīze 
 

 Egles apaļajiem kokmateriāliem, kas sagatavoti krājas kopšanas cirtē tika izdalītas 2 
garuma grupas – līdz 3,7 m un 4,3 – 6,1 m, kas sadalītas trīs stumbra daļās – resgalis, 
vidusdaļa un tievgalis. Arī eglei tilpuma starpība (no etalona tilpuma) ir uzrādīta atkarībā no 
apaļo kokmateriālu caurmēra. Tilpuma novirzes ir uzrādītas katram uzmērīšanas paņēmienam, 
lai gūtu priekšstatu par dažādu paņēmienu uzmērīšanas precizitāti un to novirzēm no etalona 
tilpuma, kas tiek pieņemts kā nulles vērtība. 
 Analizējot egles apaļos kokmateriālus ar garumu līdz 3,7 metri, kas sagatavoti krājas 
kopšanas cirtē, visas kontrolmērījumu metodes uzrāda vienmērīgu noviržu sadalījumu no 
etalona tilpuma. Visām kontrolmērījumu metodēm eglei nav novērojama caurmēra ietekme uz 
noviržu rādītājiem. Galotnes daļā vienīgi abu galu caurmēra Zviedrijā lietotais uzmērīšanas 
paņēmiens uzrāda negatīvas novirzes. 
 Ja analizē izkliedes rādītājus, tad kokmateriālu iepirkšanā lietotajiem uzmērīšanas 
paņēmieniem izkliede ir lielāka abām tievgaļa caurmēra metodēm, izmantojot raukuma 
rādītājus. Vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam visā stumbra garumā izkliede ir tāda pati 
kā kontrolmērījumu metodēm, un vidējā novirze ir ļoti tuvu nullei.Tilpums, kas noteikts pēc 
tievgaļa caurmēra ar MF raukuma rādītājiem, resgaļa daļā ir tuvs faktiskajam tilpumam un 
nav vērojama caurmēra ietekme. Vidusdaļā izkliede palielinās, bet vidējie rādītāji 
koncentrējās ap nulles līniju. Tilpums, kas iegūts pēc tievgaļa caurmēra, izmantojot LVM 
raukuma rādītājus stumbra resgalī lielākā daļa vērtību uzrāda lielāku tilpumu par faktisko kā 
arī ir vērojama caurmēra ietekme – palielinoties apaļo kokmateriālu caurmēram, precizitāte 
uzlabojās, apmēram pie 20 cm tievgaļa caurmēra vidējā novirze pietuvojās etalona 
faktiskajām vērtībām. Vidusdaļā visā caurmēra diapazonā uzmērītais tilpums ir pārāk liels, 
viss punktu mākonis koncentrējas virs nulles. Savukārt galotnes daļā visi uzmērītie sortimenti 
pēc tievgaļa caurmēra un LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmiena uzrāda mazākas 
vērtības par faktiskajām (skatīt 3.6.attēlu). 
 Viduscaurmēra metode uzrāda ļoti labus rezultātus un nelielu izkliedi. Tievgaļa 
caurmēra un LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmiens uzrāda interesantu tendenci 
stumbra sākumā uzmērot lielāku tilpumu par faktisko, bet, virzoties galotnes virzienā, šie 
rādītāji samazinās un uzmērītais tilpums, kļūst mazāks par faktisko. Izvērtējot šo amplitūdu, 
var secināt, ka tas būs apgrūtinoši pielāgot raukuma rādītājus atbilstoši esošai situācijai, 
uzlabojot precizitāti visās stumbra daļās. Ieviešot viduscaurmēra metodi egles sortimentiem, 
dažāda diferencēšana pa stumbra daļām un caurmēra grupām nebūtu nepieciešama. 
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3.6. att. Egles apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem krājas kopšanas cirtē 
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 Analizējot egles krājas kopšanas garos (4,3 – 6,1 m) sortimentus tendences ir ļoti 
līdzīgas kā īsajiem sortimentiem. Kontrolmērījumu metodēm vidējās tilpuma novirzes ir tuvas 
nullei, resgaļa daļā vidēji nedaudz mazākas par nulli. Visām trim metodēm, kur tiek mērīts 
abu galu caurmērs resgaļa daļā parādās neliela caurmēra ietekme – palielinoties caurmēram, 
nedaudz pieaug vidējās novirzes. 
 Kokmateriālu iepirkšanā lietotajiem uzmērīšanas paņēmieniem izkliede ir ievērojami 
lielāka visās stumbra daļās. Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanā izmantojot vidus 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienu nav novērojama caurmēra ietekme, bet ir novērojama 
negatīva tilpuma novirze resgaļa daļā, kas norāda uz to, ka pēc šī paņēmiena, uzmērīto apaļo 
kokmateriālu tilpums būs mazāks par faktisko. Savukārt vidusdaļas apaļajiem kokmateriāliem 
vidējā novirze ir tuvu nullei. Pēc tievgaļa caurmēra un MF raukuma rādītāju uzmērīšanas 
paņēmiena ir novērojama caurmēra ietekme gan stumbra resgalī, gan vidusdaļā, kaut arī 
izkliede ir liela, vidējie rādītāji ir tuvu faktiskajam tilpumam. Izmantojot tievgaļa caurmēra un 
LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienu abās stumbra daļās novērtētais tilpums ir 
lielāks nekā faktiskais (skatīt 3.7.attēlu). 
 Garajiem egles sortimentiem var ieteikt izmantot viduscaurmēra metodi, piekoriģējot 
resgaļa sortimenta mērījumus, iegūtie rezultāti būtu tuvi faktiskajam tilpumam. Turpinot 
izmantot tievgaļa caurmēra un LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienu ir jākoriģē 
raukums, jo uzmērītais tilpums neatbilst faktiskajām vērtībām. 
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3.7. att. Egles apaļo kokmateriālu (4,3-6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu kopšanas cirtē 
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 Analizējot egles apaļos kokmateriālus ar garumu līdz 3,7 metri, kas sagatavoti 
galvenajā cirtē, visas kontrolmērījumu metodes uzrāda vienmērīgu noviržu sadalījumu no 
etalona tilpuma. Visām kontrolmērījumu metodēm eglei nav novērojama caurmēra ietekme uz 
noviržu rādītājiem. Galvenajā cirtē arī galotnes daļā nav novērojama caurmēra ietekme. 
Kontrolmērījumu metodēm visā stumbra garumā izkliedes rādītāji ir ļoti līdzīgi, tāpēc 
izvēloties konkrētu paņēmienu ir iespēja izvēlēties vienkāršāko. 
 Ja analizē izkliedes rādītājus, tad kokmateriālu iepirkšanā lietotajiem uzmērīšanas 
paņēmieniem izkliede ir lielāka abām tievgaļa caurmēra metodēm, izmantojot raukuma 
rādītājus, līdzīgi kā krājas kopšanas cirtē. Viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmienam visām 
stumbra daļā izkliede ir līdzīga kā kontrolmērījumu metodēm, un vidējā novirze ir ļoti tuvu 
nullei vienīgi resgaļa daļas sortimentiem tilpums ir noteikts nedaudz mazāks par faktisko. 
Kaut arī abiem tievgaļa caurmēra un raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmieniem ir lielāka 
izkliede, vidējie rādītāji ir labāki nekā viduscaurmēra metodei, tomēr resgaļa daļas sortimenti 
tiek uzmērīti ļoti labi un vidusdaļās sortimenti arī. Vienīgi galotnes daļā tievgaļa caurmēra un 
LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienam ir ļoti lielas negatīvas novirzes, kas var būt 
izskaidrojamas ar paaugstinātu faktisko raukumu  (skatīt 3.8.attēlu). 
 Egles galvenajā cirtē īsajiem sortimentiem pēc šiem datiem var rekomendēt 
viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmienu vai tievgaļa caurmēra un LVM raukuma rādītāju 
uzmērīšanas paņēmienu. Šajos datos tievgaļa metodes izmantojot raukuma radītājus uzrāda 
labus rezultātus, jo galvenais parauglaukums, kur tika ievākts lielākais vairums datu bija ar 
nelielu biezību par ko liecināja lielie raukumi visās stumbra daļās, tādējādi šo metodi padarot 
piemērotāku dotajiem sortimentiem. Egles galvenajā cirtē noteikti ir jāveic padziļināta 
raukuma rādītāju izpēte, jo variācija ir ļoti liela. 
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3.8.att. Egles apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu galvenajā cirtē. 
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 Analizējot egles apaļos kokmateriālus ar garumu 4,3 – 6,1 metrs, kas sagatavoti 
galvenajā cirtē, tad tāpat ka īsajiem sortimentiem visas kontrolmērījumu metodes uzrāda 
vienmērīgu noviržu sadalījumu no etalona tilpuma. Visām kontrolmērījumu metodēm eglei 
nav novērojama caurmēra ietekme uz noviržu rādītājiem. Resgaļa daļā pēc abu galu caurmēra 
uzmērīšanas Latvijas un Zviedrijas paņēmiena noteiktie tilpumi ir nedaudz lielāki par 
faktiskajiem un, palielinoties caurmēram, šī tendence nemainās. 
 Izvērtējot kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes, resgaļa daļā viduscaurmēra 
uzmērīšanas paņēmiens uzrāda negatīvas novirzes un, palielinoties caurmēram, negatīvā 
tendence palielinās. Vidusdaļas sortimentiem lielākā daļa datu ir koncentrēta nedaudz zem 
nulles – arī šajā gadījumā vidēja vērība ir nedaudz mazāka par faktisko. Analizējot tievgaļa 
caurmēra un raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienus, tiem ir lielāka izkliede arī garajiem 
sortimentiem vidējie rādītāji ir labāki nekā viduscaurmēra metodei. Vidējā novirze ir nedaudz 
lielāka par faktisko un abās stumbra daļās nav novērojama caurmēra ietekme (skatīt 
3.9.attēlu). 
 Pēc dotajiem rādītājiem analizējot iepirkšanas metodes, egles galvenajai cirtei var 
rekomendēt tievgaļa caurmēra un raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienu, kas šobrīd tiek 
pielietots praksē, kaut gan pēc izkliedes rādītājiem viduscaurmēra metode līdzinās 
kontrolmērījumu metodēm, bet uzrādot nedaudz mazākas vērtības par faktiskajām. 
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3.9.att. Egles apaļo kokmateriālu (4,3 – 6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu galvenajā cirtē 



66 

 

 Analizējot egles apaļos kokmateriālus ar garumu līdz 3,7 metriem, kas sagatavoti 
galvenajā cirtē II stāvā, tad visas kontrolmērījumu metodes uzrāda vienmērīgu noviržu 
sadalījumu no etalona tilpuma. Otrā stāva sortimentiem visā stumbra garumā nav novērojama 
caurmēra ietekme un, spriežot pēc izkliedes rādītajiem, var izvēlēties vienkāršāko 
uzmērīšanas paņēmienu. 
 Ja analizē izkliedes rādītājus, tad kokmateriālu iepirkšanā lietotajiem uzmērīšanas 
paņēmieniem vidus caurmēra metodei izkliedes rādītāji ir ļoti līdzīgi kontrolmērījumu 
metodei, un visās stumbra daļās šo metodi var raksturot kā precīzāko un visatbilstošāko 
tilpuma noteikšanai. II stāva sortimentiem, tievgaļa caurmēra un MF raukuma rādītāju 
uzmērīšanas paņēmiena vidusdaļā un galotnes daļā uzmērītas, tilpums ir mazāks par faktisko, 
bet tievgaļa caurmēra un LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienam resgaļa daļā 
uzmērītais tilpums ir lielāks par faktisko, tādējādi radot grūtības atrast tendenci raukuma 
radītāju precizitātes uzlabošanai (skatīt 3.10.attēlu). 
 Īsajiem otrā stāva sortimentiem kā galvenā iepirkšanas metode ir rekomendējama 
viduscaurmēra metode. 
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3.10.att. Egles apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu galvenajā cirtē II stāva kokiem 
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 Otrajā stāvā sagatavoto garo sortimentu īpatsvars ir daudz mazāks tāpēc šajā grupā ir 
iespējams novērot tikai minimālas tendences. 
 Analizējot egles apaļos kokmateriālus ar garumu 4,3–6,1 metri, kas sagatavoti 
galvenajā cirtē II stāvā, tad visas kontrolmērījumu metodes uzrāda vienmērīgu noviržu 
sadalījumu no etalona tilpuma. Uzmērot apaļos kokmateriālus pēc abu galu caurmēra Latvijas 
un Zviedrijas uzmērīšanas paņēmiena vidusdaļā parādās neliela caurmēra ietekme, kaut arī 
vidējās novirzes ir tuvu nullei. 
 Ja analizē izkliedes rādītājus, tad kokmateriālu iepirkšanā lietotajiem uzmērīšanas 
paņēmieniem vidus caurmēra metodei izkliedes rādītāji ir liel āki nekā kontrolmērījumu 
metodēm. Vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam un tievgaļa caurmēra un MF raukuma 
rādītāju uzmērīšanas paņēmienam resgaļa daļā un vidusdaļā uzmērītais tilpums ir nedaudz 
mazāks par faktisko, bet tievgaļa caurmēra un LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas 
paņēmienam resgaļa daļā uzmērītais tilpums ir lielāks nekā faktiskais un vidusdaļā vidēji ir 
tāds pats kā faktiskais(skatīt 3.11.attēlu). 
 Garajiem otrā stāva sortimentiem, kā galvenie iepirkšanas paņēmieni ir viduscaurmēra 
vai tievgaļa caurmēra un LVM raukuma rādītāji, tikai abiem ir jākoriģē resgaļa mērījumi. 



69 

 

 

3.11.att. Egles apaļo kokmateriālu (4,3 – 6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu galvenajā cirtē II stāva kokiem 
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 Veidojot grafiku apkopojumu arī egles sortimentiem ir izdalītas trīs stumbra daļas – 
resgalis, vidusdaļa un galotnes daļa. Atsevišķas tabulas ir izveidotas egles otrajam stāvam. 
3.3.tabulā tilpuma noviržu statistiskās vērtības norādītas egles krājas kopšanas cirtei (tabulas 
augšā) un egles galvenajai cirtei (tabulas apakšā). 
 Ja analizē egles kontrolmērījumu metodes, tad krājas kopšanas cirtē stumbra resgalī 
vismazākā vidējā novirze ir abu galu caurmēra Zviedrijā izmantotajam uzmērīšanas 
paņēmienam (0,06%), bet vismazākā standartnovirze ir resgaļa un vidusdaļas un tievgaļa 
uzmērīšanas paņēmienam (2,071). Arī galvenajā cirtē resgaļa daļā mazāka vidējā novirze un 
standartnovirze ir pie šīm pašām metodēm. Stumbra vidusdaļā – krājas kopšanas cirtē, 
visprecīzākie uzmērīšanas paņēmieni, analizējot standartnovirzi un izkliedes rādītājus, ir abām 
sekciju tipa metodēm, tieši tāda pati situācija ir arī galvenajā cirtē. Vidējā novirze sekciju tipa 
uzmērīšanas paņēmiens ar soli 0,5 metri (-0,38%), bet standartnovirze - 2,312. Analizējot 
galotnes daļas sortimentus vismazākā vidējā novirze krājas kopšanas cirtē ir resgaļa un 
vidusdaļas un tievgaļa uzmērīšanas paņēmienam galvenajā cirtē sekcijas tipa uzmērīšanas 
paņēmienam ar soli 0,5 metri (-0,15%), pie šīs metodes ir arī vismazākā standartnovirze – 
2,345. Galvenajā cirtē galotnes daļā vismazākā vidēja novirze ir resgaļa un vidusdaļas un 
tievgaļa uzmērīšanas paņēmienam (-0,20%), bet šai metodei ir lielāka standartnovirze un 
izkliedes rādītāji. Vismazākā standartnovirze ir sekciju tipa uzmērīšanas paņēmiens ar soli 0,5 
metri (2,263). Izvērtējot egles otrā stāva apaļos kokmateriālus vismazākā vidējā procentuālā 
novirze ir resgaļa un tievgaļa uzmērīšanas paņēmienam atkāpjoties 5-15 cm no gala plaknes (-
1,02), bet pie šīs metodes ir liela izkliede un standartnovirze (3,153), tāpēc arī otrajam egles 
stāvam kā kontrolmērījumu metodi labāk izvēlēties kādus no sekciju tipa uzmērīšanas 
paņēmieniem - sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs standartnovirze ir 2,390. 
 Izvērtējot kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes  krājas kopšanas cirtē gan resgaļa 
daļā (0,02), gan vidusdaļā (-0.42) pēc vidējo noviržu rādītājiem visprecīzākais ir tievgaļa 
caurmēra un MF raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmiens, bet standartnovirze abos 
gadījumos mazāka ir vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam (resgalis( 3,738), vidusdaļa 
(3,658)). Galotnes sortimentiem vismazākā vidējā procentuālā novirze (-0,30) ir 
viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmienam, bet vismazākā standartnovirze (4,637) ir tievgaļa 
caurmēra un LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienam. Galvenajā cirtē resgaļa 
sortimentiem mazākā vidējā procentuālā novirze ir tievgaļa caurmēra un LVM raukuma 
rādītāju uzmērīšanas paņēmienam (-0,56%), bet vismazākā standartnovirze vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam (3,749). Vidusdaļā, galotnes daļā un otrā stāva sortimentiem 
vismazākās vidējās tilpuma novirzes un standartnovirzes ir tieši viduscaurmēra tilpuma 
noteikšanas paņēmienam (skatīt 3.3.tabulu). 
 Izvērtējot kontrolmērījumu metodes, gan krājas kopšanas cirtē gan galvenajā cirtē, tad 
analīzē pa stumbra daļām abiem cirtes veidiem ir līdzīgas tendences, kas ļauj apvienot šīs abas 
cirtes un kā kontrolmērījumu metodi izmantot vienu no sekciju tipa metodēm izvērtējot 
ekonomisko lietderību mērījumu skaitam atbilstoši vēlamajam rezultātam. Kokmateriālu 
iepirkšanā lietotajām metodēm, izvērtējot aprakstošo statistiku, var ieteikt viduscaurmēra 
metodi, pielāgojot resgaļa sortimentu identificēšanu un mērījuma vietas pielāgošanu. 
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3.3. tabula 
Egles uzmēr īšanas paņēmienu statistisko rādītāju salīdzinājums ar etalonu 

 

  

SEKCIJA 
0,5M

SEKCIJA 
1M

RG+V+T
G

RG+TG 
(LV)

RG+TG 
(SWE)

VIDUS
TG+R 
(MF)

TG+R 
(LVM)

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -1.24 -1.10 -1.27 1.11 0.06 -3.36 0.02 9.22
Standartnovirze 2.312 2.488 2.071 2.995 2.683 3.738 5.006 7.507

Minimums -5.60 -5.60 -4.80 -3.90 -5.40 -11.20 -10.70 -9.10
Maximums 6.90 8.50 3.70 8.50 5.80 7.40 14.50 38.20

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0.37 0.23 0.14 0.00 -0.79 0.63 -0.42 8.42
Standartnovirze 2.014 2.078 2.345 2.662 2.825 3.658 6.345 6.732

Minimums -3.80 -3.80 -5.70 -6.00 -7.20 -7.30 -22.10 -12.80
Maximums 4.80 4.70 4.40 6.20 6.00 9.40 16.50 21.40

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 1.33 0.31 -1.05 -0.75 -5.26 -0.30 0.91 -9.62
Standartnovirze 2.828 3.332 3.531 4.766 4.122 6.417 4.969 4.637

Minimums -2.40 -4.90 -4.90 -4.90 -9.50 -7.30 -8.00 -18.00
Maximums 6.50 6.50 6.50 12.00 6.00 16.10 9.10 -2.40

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.15 -0.25 -0.47 0.35 -0.82 -0.91 -0.15 7.33
Standartnovirze 2.345 2.415 2.437 3.024 3.165 4.351 5.764 8.433

Minimums -5.60 -5.60 -5.70 -6.00 -9.50 -11.20 -22.10 -18.00
Maximums 6.90 8.50 6.50 12.00 6.00 16.10 16.50 38.20

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -1.89 -1.78 -1.74 2.39 0.36 -5.58 0.61 -0.56
Standartnovirze 2.246 2.230 2.116 3.130 2.877 3.772 5.935 5.717

Minimums -6.20 -6.10 -5.30 -2.80 -6.00 -15.30 -13.80 -13.20
Maximums 3.80 3.50 3.00 8.00 5.70 1.80 11.10 13.60

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.38 -0.56 -1.06 -0.76 -2.10 -1.23 0.86 2.34
Standartnovirze 2.312 2.278 2.654 2.566 2.511 3.749 5.286 4.943

Minimums -5.90 -6.40 -6.70 -6.40 -7.20 -9.50 -11.10 -6.40
Maximums 6.90 6.40 5.20 6.40 5.10 9.70 13.90 14.50

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0.98 -0.38 -0.20 0.41 -0.75 0.32 -8.94 -13.51
Standartnovirze 2.427 3.054 2.701 4.143 3.139 4.777 8.910 10.934

Minimums -2.50 -5.10 -5.00 -5.10 -6.30 -4.90 -24.40 -29.30
Maximums 5.60 3.20 5.60 6.50 3.20 11.10 4.30 4.30

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -1.15 -1.12 -1.20 -1.02 -2.01 -0.99 -6.54 4.51
Standartnovirze 2.263 2.667 2.703 3.153 3.063 3.846 6.614 8.384

Minimums -6.30 -7.10 -6.30 -8.80 -10.00 -6.90 -22.60 -15.80
Maximums 3.40 4.40 5.30 7.10 5.70 7.90 3.40 20.30

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.91 -1.07 -1.28 0.68 -0.93 -2.96 -0.08 -0.26
Standartnovirze 2.454 2.390 2.464 3.308 2.948 4.464 6.476 7.305

Minimums -6.20 -6.40 -6.70 -6.40 -7.20 -15.30 -24.40 -29.30
Maximums 6.90 6.40 5.60 8.00 5.70 11.10 13.90 14.50

Aprakstošā statistikaStumbra daļa

Galvenā cirte

80

Lielākās novirzes
Visprecīzākās vērtības

Kontrolmērījumu metodes

Kr ājas kopšanas cirte

Galotnes daļa

Kopā

11

53

Resgalis

Vidusdaļa

144

Resgalis

50

Vidusdaļa

57

10

II stāvs

56

Kokmateriālu iepirkšanā lietotās 
metodes

Kopā

117

Galotnes daļa
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 Izvērtējot apaļos kokmateriālus, kas uzmērīti krājas kopšanas cirtē,vislielākais 
kokmateriālu vairums, kas iekļaujas vismazākajās novirzēs ir sekciju tipa uzmērīšanas 
paņēmienam ar soli 0,5 metri, 4% novirzē iekļaujas 93,75 % apaļo kokmateriālu. Arī viena 
metra sekcijai resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa uzmērīšanas paņēmiena rādītāji ir ļoti līdzīgi, tādēļ 
visas trīs metodes var uzskatīt par vienlīdz precīzām. Abu galu caurmēra Zviedrijā lietotais 
uzmērīšanas paņēmiens uzrāda vismazāko precizitāti – 25% no visiem mērījumiem pārsniedz 
4% noviržu robežu. Kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm līdz 4% tilpuma novirzei 
63,89% apaļo kokmateriālu iekļaujas vidus caurmēra metodei. Vislielākās novirzes ir tievgaļa 
caurmēra un LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienam – lielākā daļa (82,64%) apaļo 
kokmateriālu ir uzmērīti ar kļūdu, kas lielāka par 4%. Analizējotgalvenajā cirtē lietotās 
kontrolmērījumu metodes ļoti labi rādītāji ir sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 0,5 
metri – 88,89% mērījumu iekļaujas 4% noviržu robežās. Ļoti līdzīgi rādītāji ir arī sekcijas tipa 
uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs. Zemāka precizitāte ir abu galu caurmēra Latvijā 
lietotajam uzmērīšanas paņēmienam – 22,22% mērījumu ir novirzē virs 4%.No apaļo 
kokmateriālu iepirkšanas metodēm, vislabākie rādītāji ir viduscaurmēra uzmērīšanas 
paņēmienam – 57,26% datu iekļaujas 4% noviržu robežā, kaut arī variācijas starp visām trim 
metodēm nav liela un kokmateriālu skaits konkrētajās novirzēs ir līdzīgs arī abostievgaļa 
caurmēra un raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienos (skatīt 3.4.tabulu). 
 Arī eglei apvienojot abus cirtes veidus un izvērtējot, kokmateriālu skaitu konkrētās 
novirzēs, tad kā kontrolmērījumu metodi var ieteikt sekciju tipa metodi ar soli 1 metrs, jo šajā 
gadījumā ir nepieciešams uz pusi mazāks mērījumu skaits, nekā 0,5 metru sekcijai un 
iegūstamais rezultāts ir tikai nedaudz sliktāks. Kokmateriālu iepirkšanā var ieteikt lietot 
viduscaurmēra metodi, kas uzrāda vislielāko procentuālo apaļo kokmateriālu skaitu, kas 
iekļaujas 3 vai 4% noviržu grupā, kā arī, ja salīdzina standartnovirzi pa stumbra daļām, tad šī 
metode uzrāda zemāks rādītājus, kā arī optimālu vidējo novirzi un mazāku izkliedi 
salīdzinājumā ar pārējiem diviem uzmērīšanas paņēmieniem. 
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3.4. tabula 
Egles kokmateriālu skaits %, kas iekļaujas konkrētā novirzē, atkarībā no uzmēr īšanas 

paņēmiena 

 

  

Līdz 1 % Līdz 2% Līdz 3 % Līdz 4 % Virs 4 %

Egle

RG+TG 26.39 45.14 65.97 75.69 24.31
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RG+VD+TG 31.94 55.56 75.69 92.36 7.64

RG+TG (SWE) 25 50 65.28 75 25

SEKCIJA 1m 33.33 58.33 79.17 93.06 6.94

SEKCIJA  0,5m 33.33 59.72 81.25 93.75 6.25

58.33 41.67

RG+VD+TG

TG+R (LVM) 4.86 7.64 11.81 17.36

VIDUS 20.14 38.89 52.08

58.97 80.34 19.66

Krājas kopšanas cirte

Uzmērīšanas 
mērķis

Uzmērīšanas 
metode

Galvenā cirte

RG+TG 29.06 46.15 62.39

63.89 36.11

RG+TG 5-15cm 27.78 52.78 73.61 86.11 13.89

82.64

TG+R (MF) 14.58 27.08 45.83

41.88 50.43

SEKCIJA 1m 30.77 59.83 71.79 88.03 11.97

SEKCIJA  0,5m 29.91 58.12 75.21 88.89 11.11

33.33 53.85 69.23 84.62 15.38

77.78 22.22

RG+TG (SWE) 23.08 42.74

VIDUS 14.53 28.21 43.59
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Lielākais īpatsvars

57.26 42.74

RG+TG 5-15cm 27.35 47.01 66.67 77.78 22.22

49.57

TG+R (MF) 14.53 26.5 35.04 47.01 52.99

TG+R (LVM) 11.97 24.79
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 Arī II stāva eglei izvērtējot kokmateriālu skaitu konkrētās robežās, tad kā precīzākā 
kontrolmērījumu metodi ir sekciju tipa uzmērīšanas paņēmiens ar soli 1 metrs – gandrīz 90% 
datu iekļaujas robežās līdz 4%. Pēc sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmiena ar soli 1 metrs un 
resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa uzmērīšanas paņēmiena uzmērītajiem sortimentiem ir ļoti līdzīgs 
kokmateriālu skaits konkrētajās novirzēs. Runājot par apaļo kokmateriālu iepirkšanas 
metodēm vislabākie rādītāji ir vidus caurmēram uzmērīšanas paņēmienam – 62,5% datu 
iekļaujas 4% noviržu robežās. Atšķirīgas novirzes vai tilpuma noteikšanas metodes no krājas 
kopšanas cirtes vai galvenās cirtes pirmā stāva nav novērojamas, tāpēc egles otro stāvu var 
droši pievienot pārējiem sortimentiem tos atsevišķi neizdalot (skatīt 3.5.tabulu). 

3.5. tabula 
II stāva egles kokmateriālu skaits %, kas iekļaujas konkrētā novirzē, atkarībā no 

uzmēr īšanas paņēmiena 

 

  

Līdz 1 % Līdz 2% Līdz 3 % Līdz 4 % Virs 4 %

26.79

Lielākais īpatsvars

Uzmērīšanas 
mērķis

Uzmērīšanas metode
Galvenā cirte II stāvs
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TG+R (LVM) 3.57 16.07 17.86 28.57 71.43

TG+R (MF) 10.71 25 33.93 44.64 55.36

VIDUS 16.07 39.29 50 62.5 37.5

RG+TG 5-15cm 26.79 44.64 62.5 73.21

76.79 89.29 10.71

SEKCIJA 1m 21.43 48.21 71.43 85.71 14.29

RG+TG 17.86 41.07 62.5 78.57 21.43

RG+TG (SWE) 23.21 37.5 58.93 71.43 28.57

RG+VD+TG 26.79 51.79 66.07 82.14 17.86

SEKCIJA  0,5m 26.79 57.14

Egle
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3.3. Bērza apaļo kokmateriālu tilpuma analīze 
 Bērza apaļajiem kokmateriāliem, kas sagatavoti krājas kopšanas cirtē, tika izdalītas 2 
garuma grupas – līdz 3,7 m un 4,3 – 6,1 m, kas sadalītas trīs stumbra daļās – resgalis, 
vidusdaļa un tievgalis. Arī bērzam tilpuma starpība (no etalona tilpuma) ir uzrādīta atkarībā 
no apaļo kokmateriālu caurmēra. Tilpuma novirzes ir uzrādītas katram uzmērīšanas 
paņēmienam, lai gūtu priekšstatu par dažādu paņēmienu uzmērīšanas precizitāti un to 
novirzēm no etalona tilpuma, kas tiek pieņemts kā nulles vērtība. 
 Analizējot bērza apaļos kokmateriālus ar garumu līdz 3,7 metriem, kas sagatavoti 
krājas kopšanas cirtē, visas kontrolmērījumu metodes uzrāda vienmērīgu noviržu sadalījumu 
no etalona tilpuma. Visām kontrolmērījumu metodēm bērzam nav novērojama caurmēra 
ietekme uz noviržu rādītājiem. 
 Kokmateriālu iepirkšanā lietotajiem uzmērīšanas paņēmieniem izkliede ir lielāka 
abām tievgaļa caurmēra metodēm, izmantojot raukuma rādītājus. Vidus caurmēra uzmērīšanas 
paņēmienam vidusdaļas un galotnes stumbra daļām izkliede ir līdzīga kontrolmērījumu 
metodēm un vidējā novirze ir ļoti tuva nullei. Resgaļa daļā novirzes atrodas tuvu nulles 
līmenim, tomēr vairāk tiecas negatīvā virzienā. Tilpums, kas noteikts pēc tievgaļa caurmēra 
un MF raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmiena, resgaļa daļā ir tuvs faktiskajam tilpumam un 
nav vērojama caurmēra ietekme. Vidusdaļā izkliede palielinās un ir redzama neliela caurmēra 
ietekme – līdz 14 cm tievgaļa caurmēram novirzes pārsvarā ir negatīvas, savukārt caurmēram 
palielinoties virs 14 cm, novirzes sāk koncentrēties ap nulles līmeni. Tilpuma novirzes, kas 
iegūtas pēc tievgaļa caurmēra, izmantojot LVM raukuma rādītājus, stumbra resgalī uzrāda 
negatīvu tendenci attiecībā pret caurmēra palielināšanos. Novirzes ir pozitīvas aptuveni līdz 
18 cm caurmēra robežai, kad tās koncentrējas ap nulles līmeni. Sākot aptuveni no 22 cm 
tievgaļa caurmēra,šī paņēmiena uzrādītās novirzes turpina tendenci negatīvā virzienā no 
nulles līmeņa. Vidusdaļā visā caurmēra diapazonā uzmērītais tilpums ir lielāks nekā etalona 
uzrādītais, jo punktu mākonis koncentrējas nedaudz virs nulles (etalona) līmeņa. Arī galotnes 
daļā uzmērītie sortimenti ar tievgaļa caurmēra un LVM raukuma rādītāju paņēmiena 
palīdzību, uzrāda nedaudz lielākas vērtības par faktiskajām(skatīt 3.12.attēlu). 
 Viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmiens uzrāda salīdzinoši ļoti labus rezultātus un 
nelielu izkliedi. Tievgaļa caurmēra un MF raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmiens neuzrāda 
caurmēra ietekmi vidusdaļas sortimentiem. Savukārt tievgaļa caurmēra un LVM raukuma 
rādītāju uzmērīšanas paņēmiens uzrāda izteiktu caurmēra ietekmi resgaļa daļas sortimentiem. 
Izvērtējot šo amplitūdu, var secināt, ka būs apgrūtinoši pielāgot raukuma rādītājus, lai 
uzlabotu precizitāti visās stumbra daļās, atbilstoši esošajai situācijai. Ieviešot viduscaurmēra 
uzmērīšanas paņēmienu, bērza sortimentiem dažāda diferencēšana pa stumbra daļām un 
caurmēra grupām nav nepieciešama. 
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3.12.att. Bērza apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu kopšanas cirtē 
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Analizējot bērza krājas kopšanas garos (4,3– 6,1 metrs) sortimentus, redzams, ka 
kontrolmērījumu uzmērīšanas paņēmieniem stumbra vidusdaļā vidējās tilpuma novirzes ir 
tuvas nullei, savukārt resgaļa daļā sekciju tipa uzmērīšanas paņēmieniem tās vidēji ir nedaudz 
mazākas par nulli. Resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmiena uzrādītais 
tilpums resgaļa daļas sortimentiem ir vistuvākais etalona uzrādītajam. Visiem trim 
paņēmieniem, kur tiek mērīts abu galu caurmērs resgaļa daļā, parādās neliela caurmēra 
ietekme – palielinoties caurmēram, izteiktāks ir vidējo noviržu pieaugums pozitīvā virzienā. 
Kokmateriālu iepirkšanā lietotajiem uzmērīšanas paņēmieniem izkliede ir ievērojami lielāka, 
un tas izpaužas visās stumbra daļās. Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanā, izmantojot vidus 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienu resgaļa daļā, ir novērojama neliela caurmēra ietekme, kad, 
palielinoties tievgaļa caurmēram, palielinās negatīvā tilpuma novirze no etalona. Savukārt 
vidusdaļas apaļajiem kokmateriāliem vidējā novirze ir tuvu nullei. Pēc tievgaļa caurmēra un 
MF raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmiena ir novērojama caurmēra ietekme stumbra 
resgalī – palielinoties caurmēram, tilpuma novirzes tuvinās nullei. Šī ietekme ir mazāk 
izteikta stumbra vidusdaļā, taču šajā gadījumā novirzes pārsvarā ir lielākas par nulli. 
Izmantojot tievgaļa caurmēra un LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienu, abās 
stumbra daļās novērtētais tilpums ir lielāks nekā faktiskais. Pretēja tendence vērojama 
tievgaļa caurmēra un MF raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienam - caurmēram 
palielinoties, novirzes samazinās un tuvinās nullei. Resgaļa daļas sortimentiem nulles līmenis 
tiek sasniegts aptuveni pie 24 cm caurmēra, savukārt vidusdaļai pie šī paša caurmēra ir 
sasniegta zemākā vidējā novirze (skatīt 3.13.attēlu). 
Garajiem bērza sortimentiem var ieteikt izmantot viduscaurmēra uzmērīsanas paņēmienu. 
Piekoriģējot resgaļa sortimentu mērījumus, iegūtie rezultāti būtu tuvi faktiskajam tilpumam. 
Turpinot izmantot tievgaļa caurmēra un LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienu, būtu 
jākoriģē raukums, jo uzmērītais tilpums neatbilst faktiskajām vērtībām. 
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3.13.att. Bērza apaļo kokmateriālu (4,3 – 6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu kopšanas cirtē 
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 Analizējot bērza apaļos kokmateriālus, ar garumu līdz 3,7 metri, kas sagatavoti 
galvenajā cirtē, visas kontrolmērījumu metodes uzrāda vienmērīgu noviržu sadalījumu no 
etalona tilpuma. Visām kontrolmērījumu metodēm bērzam nav novērojama caurmēra ietekme 
uz noviržu rādītājiem. Galvenajā cirtē arī galotnes daļā nav novērojama caurmēra ietekme.  
 Ja analizē izkliedes rādītājus, tad kokmateriālu iepirkšanā lietotajiem uzmērīšanas 
paņēmieniem izkliede ir lielāka abām tievgaļa caurmēra metodēm, izmantojot raukuma 
rādītājus, līdzīgi kā krājas kopšanas cirtē. Vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam visām 
stumbra daļām izkliede ir līdzīga kā kontrolmērījumu metodēm, un vidējā novirze ir ļoti tuvu 
nullei, vienīgi resgaļa daļas sortimentiem tilpums ir noteikts nedaudz mazāks par faktisko. 
Abiem tievgaļa caurmēra un raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmieniem ir lielāka izkliede 
nekā viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmienam. Vidusdaļas un galotnes sortimentiem tilpums 
tiek uzrādīts lielāks par faktisko, savukārt resgaļa daļā vērojamas izteiktas tendences. Tievgaļa 
caurmēra un LVM raukuma paņēmienam sākot aptuveni no 22 cm caurmēra robežas, 
caurmēram palielinoties, novirzes kļūst lielākas un virzās negatīvā virzienā (skatīt 
3.14.attēlu). 
 Kontrolmērījumu metodēm visā stumbra garumā izkliedes rādītāji ir ļoti līdzīgi, tāpēc, 
izvēloties konkrētu paņēmienu, ir iespēja izvēlēties vienkāršāko. Īso sortimentu bērzam 
galvenajā cirtē pēc pētījuma datiem var rekomendēt viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmienu, 
jo visās stumbra daļās tas rezultātus uzrāda tuvu nulles līmenim (etalona uzrādītajam 
tilpumam). 
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3.14.att. Bērza apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu galvenajā cirtē 
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 Analizējot bērza apaļos kokmateriālus ar garumu 4,3 – 6,1 metrs, kas sagatavoti 
galvenajā cirtē, tāpat kā īsajiem sortimentiem visas kontrolmērījumu metodes uzrāda 
vienmērīgu noviržu sadalījumu no etalona tilpuma. Visām kontrolmērījumu metodēm bērzam 
nav novērojama caurmēra ietekme uz noviržu rādītājiem. Resgaļa daļā uzmērot apaļos 
kokmateriālus pēc abu galu caurmēra Latvijas un Zviedrijas uzmērīšanas paņēmiena uzmērītie 
tilpumi ir nedaudz lielāki par faktiskajiem un, palielinoties caurmēram, šī tendence nemainās. 
 Izvērtējot kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes, resgaļa daļā vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmiens uzrāda negatīvas novirzes un, palielinoties caurmēram, tendence 
nemainās. Vidusdaļas sortimentiem lielākā daļa datu ir koncentrēta ap nulli. Analizējot 
tievgaļa caurmēra un raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienus, tiem ir lielāka izkliede. 
Garajiem sortimentiem vidējie rādītāji ir neprecīzāki nekā viduscaurmēra metodei. Vidējā 
novirze ir lielāka par faktisko. Resgaļa daļā abiem paņēmieniem ir pretēja tendence attiecībā 
uz tievgaļa caurmēru, tam palielinoties, tievgaļa caurmēra un MF raukuma rādītāju 
paņēmienam novirzes samazinās pozitīvā virzienā un jau aptuveni pie 23 cm caurmēra 
robežas ir pie nulles līmeņa. Savukārt izmantojot LVM raukuma rādītājus, novirze samazinās 
negatīvā virzienā, taču nulles līmenis tiek sasniegts tikai pie 26 cm tievgaļa caurmēra (skatīt 
3.15.attēlu). 
 Pēc dotajiem rādītājiem, analizējot iepirkšanas metodes bērza galvenajai cirtei, 
ikdienas lietošanai var rekomendēt viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmienu. Tas resgaļa daļai 
uzrāda mazāku tilpumu par faktisko, taču nav novērojama caurmēra ietekme un vidusdaļai 
uzrādītais tilpums ir salīdzināms ar kontrolmērījumu metodēm. 
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3.15.att. Bērza apaļo kokmateriālu (4,3 – 6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu galvenajā cirtē 
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 Veidojot grafiku apkopojumu bērza sortimentiem, ir izdalītas trīs stumbra daļas – 
resgalis, vidusdaļa un galotnes daļa. 3.6.tabulā tilpuma noviržu statistiskās vērtības norādītas 
bērza krājas kopšanas cirtei (tabulas augšā) un bērza galvenajai cirtei (tabulas apakšā). 
 Ja analizē bērza kontrolmērījumu metodes, tad krājas kopšanas cirtē stumbra resgalī 
vismazākā vidējā novirze ir resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa uzmērīšanas paņēmienam (-1,71%), 
bet vismazākā standartnovirze ir 1 m sekcijas uzmērīšanas paņēmienam (3,77). Galvenajā 
cirtē resgaļa daļā mazāka vidējā novirze (-0,42%) un standartnovirze (2.55) ir resgaļa–
vidusdaļas–tievgaļa uzmērīšanas paņēmienam. Stumbra vidusdaļā – krājas kopšanas cirtē, 
visprecīzākais uzmērīšanas paņēmiens, analizējot vidējo novirzi, ir resgaļa–vidusdaļas–
tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmiens (0,12%), savukārt mazākā standartnovirze ir abu 
galu caurmēra Zviedrijā lietotajam uzmērīšanas paņēmienam. Galvenajā cirtē mazākā vidējā 
novirze arī ir abu galu caurmēra Zviedrijā lietotajam uzmērīšanas paņēmienam (0,17%). 
Mazākā standartnovirze – 0,5 m sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienam (2,16). Analizējot 
galotnes daļas sortimentus, vismazākā vidējā novirze krājas kopšanas cirtē un galvenajā cirtē 
ir resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa uzmērīšanas paņēmienam, attiecīgi 0,25% un 1,44. Mazākā 
standartnovirze gan krājas kopšanas cirtē, gan galvenajā cirtē ir 0,5 m sekcijas paņēmienam 
(2,69 un 2,16). 
 Izvērtējot kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes, krājas kopšanas cirtē resgaļa daļā 
vismazākā vidējā novirze (-2,89%) ir tievgaļa caurmēra paņēmienam ar MF raukuma 
rādītājiem. Savukārt mazākā standartnovirze ir viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmienam 
(5,19). Galvenajā cirtē mazākā vidējā novirze ir tievgaļa caurmēra paņēmienam ar LVM 
raukuma rādītājiem (1,06%). Mazākā standartnovirze (4,06) ir viduscaurmēra paņēmienam 
(skatīt 3.6.tabulu). 
Abos ciršu veidos gan vidusdaļā, gan galotnes daļā vismazākās vidējās novirzes un 
standartnovirzes uzrāda resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa uzmērīšanas paņēmiens. 
 Kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm, izvērtējot aprakstošo statistiku, var 
ieteikt viduscaurmēra metodi, pielietojot resgaļa sortimentu identificēšanu un mērījuma vietas 
pielāgošanu. 
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3.6. tabula 
Bērza uzmēr īšanas paņēmienu statistisko rādītāju salīdzinājums ar etalonu 

 

  

SEKCIJA SEKCIJA RG+V+T RG+TG RG+TG VIDUS TG+R TG+R 

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -2.06 -1.87 -1.71 3.52 2.02 -6.30 -2.89 5.67
Standartnovirze 4.81 3.77 3.98 5.93 5.29 5.19 9.86 11.26

Minimums -14.80 -13.60 -13.60 -8.30 -8.30 -19.30 -28.10 -10.50
Maximums 9.00 5.70 6.70 19.20 16.00 2.90 15.90 44.30

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.27 0.14 0.12 -0.40 -1.12 0.83 2.70 9.37
Standartnovirze 4.28 3.95 3.80 3.61 3.49 5.24 9.11 8.61

Minimums -12.10 -12.10 -9.10 -9.80 -10.70 -12.10 -26.90 -16.20
Maximums 11.10 11.10 12.00 11.30 9.00 13.50 19.50 28.90

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0.41 1.08 0.25 0.71 -0.40 0.74 5.22 4.44
Standartnovirze 2.69 2.91 3.32 4.11 4.29 5.75 8.60 8.52

Minimums -4.00 -3.80 -5.80 -6.70 -6.70 -8.00 -10.20 -10.20
Maximums 7.70 8.20 6.10 11.80 11.80 14.30 19.10 19.10

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.74 -0.35 -0.48 1.18 0.11 -1.64 1.32 7.04
Standartnovirze 4.28 3.84 3.85 4.92 4.54 6.28 9.74 9.75

Minimums -14.80 -13.60 -13.60 -9.80 -10.70 -19.30 -28.10 -16.20
Maximums 11.10 11.10 12.00 19.20 16.00 14.30 19.50 44.30

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.77 -0.71 -0.42 4.67 2.52 -5.06 2.81 1.06
Standartnovirze 4.11 3.00 2.55 5.45 4.70 4.06 7.36 7.96

Minimums -13.30 -5.90 -5.70 -4.00 -4.80 -12.80 -11.40 -14.10
Maximums 16.90 11.40 7.40 16.70 14.80 4.70 32.20 19.60

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0.78 0.62 0.75 0.74 0.17 0.79 6.47 8.54
Standartnovirze 2.16 2.73 2.52 2.41 2.40 3.88 5.37 5.13

Minimums -4.40 -5.40 -5.40 -7.10 -7.10 -5.40 -7.10 -2.10
Maximums 9.40 14.80 11.30 6.70 5.90 16.00 23.00 24.70

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 1.51 1.71 1.44 2.12 1.65 0.89 10.18 9.34
Standartnovirze 1.93 2.15 2.48 3.51 3.36 3.52 7.09 6.91

Minimums -2.50 -2.50 -3.80 -2.80 -3.30 -5.00 0.80 0.00
Maximums 6.00 5.20 7.30 10.90 10.90 10.00 34.50 32.70

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0.45 0.43 0.53 2.20 1.17 -0.96 6.10 6.43
Standartnovirze 2.97 2.83 2.60 4.13 3.57 4.70 6.84 7.34

Minimums -13.30 -5.90 -5.70 -7.10 -7.10 -12.80 -11.40 -14.10
Maximums 16.90 14.80 11.30 16.70 14.80 16.00 34.50 32.70

28

Aprakstošā statistikaStumbra daļa
Kontrolmērījumu metodes Kokmateriālu iepirkšanā lietotās 

metodes

Kr ājas kopšanas cirte

Lielākās novirzes
Visprecīzākās vērtības

Vidusdaļa

58

Galotnes daļa

Resgalis

45

Resgalis

Kopā

131

Galvenā cirte

Galotnes daļa

34

52

Vidusdaļa

86

Kopā

172



85 

 

 Izvērtējot apaļos kokmateriālus, kas uzmērīti krājas kopšanas cirtē, vislielākais 
kokmateriālu vairums, kas iekļaujas vismazākajās novirzēs, ir sekciju tipa uzmērīšanas 
paņēmienam ar soli 1 metrs, 4% novirzē iekļaujas 79,39 % apaļo kokmateriālu. Arī 0,5 metru 
sekcijas paņēmienam rādītāji ir ļoti līdzīgi, tādēļ abas metodes var uzskatīt par vienlīdz 
precīzām. Resgaļa un tievgaļa uzmērīšanas paņēmieni uzrāda vismazāko precizitāti. 30,53% 
no visiem mērījumiem pārsniedz 4% noviržu robežu. Kokmateriālu iepirkšanā lietotajām 
metodēm, tilpuma noviržu grupā līdz 4% 45,8 % apaļo kokmateriālu iekļaujas vidus caurmēra 
metodei. Vislielākās novirzes ir tievgaļa caurmēra un LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas 
paņēmienam – lielākā daļa (77,1 %) apaļo kokmateriālu ir uzmērīti ar kļūdu, kas lielāka par 
4%. 
 Analizējot galvenajā cirtē lietotās kontrolmērījumu metodes, ļoti labi rādītāji ir abiem 
sekciju tipa uzmērīšanas paņēmieniem, kā arī resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa caurmēra 
paņēmienam. Tiem visiem vairāk nekā 88 % mērījumu iekļaujas 4% noviržu robežās. 1 metra 
sekcijas paņēmienam 35,47 % datu iekļaujas 1 % novirzes robežās. Viszemākā precizitāte ir 
abu galu caurmēra Latvijā lietotajam uzmērīšanas paņēmienam atkāpjoties – 26,74 % 
mērījumu ir tilpuma novirzē virs 4%. 
 No apaļo kokmateriālu iepirkšanas metodēm, vislabākie rādītāji ir vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam – 65,7% datu iekļaujas 4% noviržu robežā. Visneprecīzākais 
paņēmiens ir tievgaļa caurmērs ar LVM raukuma rādītājiem – 75,58 % datu pārsniedz 4 % 
noviržu robežu (skatīt 3.7.tabulu). 
 Arī bērzam apvienojot abus cirtes veidus un izvērtējot, kokmateriālu skaitu konkrētās 
robežās, kā kontrolmērījumu metodi var ieteikt sekciju tipa metodi ar soli 1 metrs, jo, šajā 
gadījumā, ir nepieciešams uz pusi mazāks mērījumu skaits, kā 0,5 metru sekcijai un 
iegūstamie rezultāti maz atšķiras. Kokmateriālu iepirkšanā var ieteikt lietot viduscaurmēra 
metodi, kas uzrāda vislielāko procentuālo apaļo kokmateriālu skaitu, kas iekļaujas 3 vai 4% 
noviržu grupā, kā arī, ja salīdzina standartnovirzi pa stumbra daļām, tad šī metode uzrāda 
zemākus rādītājus, kā arī optimālu vidējo novirzi un mazāku izkliedi salīdzinājumā ar 
pārējiem diviem uzmērīšanas paņēmieniem. 
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3.7. tabula 

Bērza kokmateriālu skaits %, kas iekļaujas konkrētā novirzē, atkarībā no uzmēr īšanas 
paņēmiena 

 

  

Līdz 1 % Līdz 2% Līdz 3 % Līdz 4 % Virs 4 %
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Uzmērīšanas 
mērķis

Uzmērīšanas 
metode

Bērzs

Krājas kopšanas cirte

RG+TG 23.66 40.46 58.78 69.47

RG+VD+TG 25.95 47.33 62.6 77.1 22.9

30.53

RG+TG (SWE) 27.48 42.75 58.78 71.76 28.24

SEKCIJA 1m 36.64 59.54 70.23 79.39 20.61

SEKCIJA  0,5m 32.82 53.44 65.65 74.81 25.19

TG+R (MF) 5.34 15.27 22.14 35.11 64.89

TG+R (LVM) 6.11 9.16 15.27 22.9

61.63 79.65

VIDUS 12.98 21.37 36.64
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Galvenā cirte

RG+TG 23.26 47.67 59.3 74.42

45.8 54.2

88.37 11.63

SEKCIJA  0,5m 31.4 63.95 81.4 88.95 11.05

77.1

16.86 24.42

RG+TG 5-15cm 27.48 43.51 63.36 74.05 25.95

RG+VD+TG 30.81 55.81 83.14 89.53 10.47

25.58

RG+TG (SWE) 24.42 47.09 70.35 79.07 20.93

SEKCIJA 1m 35.47

VIDUS 20.35 41.28 54.07
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Lielākais īpatsvars

65.7 34.3

RG+TG 5-15cm 25.58 44.77 58.72 73.26 26.74

75.58

TG+R (MF) 8.14 15.7 23.84 35.47 64.53

TG+R (LVM) 5.81 8.72
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3.4. Apses apaļo kokmateriālu tilpuma analīze 
 
Analizējot apses apaļos kokmateriālus ar garumu līdz 3,7 metriem, kas sagatavoti krājas 
kopšanas cirtē, visas kontrolmērījumu metodes uzrāda vienmērīgu noviržu sadalījumu no 
etalona tilpuma. Kopumā abu sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienu uzrādītais tilpums ir ļoti 
tuvs etalona uzrādītajam. Resgaļa daļas sortimentiem visiem paņēmieniem tilpums tiek 
uzrādīts nedaudz mazāks kā faktiskais, caurmēra ietekme nav novērojama. Vidusdaļas 
sortimentiem, izņemot resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmienu, ir 
neliela caurmēra ietekme. Caurmēram palielinoties, novirzes kļūst lielākas negatīvā virzienā. 
Galotnes daļā caurmēra diapazons nav liels, taču caurmēra ietekme ir novērojama – tam 
palielinoties pēc 12 cm, novirzes kļūst negatīvas. 
  Kokmateriālu iepirkšanā lietotajiem uzmērīšanas paņēmieniem izkliede ir ievērojami 
lielāka visās stumbra daļās. Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanā izmantojot vidus 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienu, visās stumbra daļās nav novērojama caurmēra ietekme. 
Šajā gadījumā arī resgaļa daļas sortimentiem nav izteikta negatīvā tilpuma novirze. Tilpums, 
kas noteikts pēc tievgaļa caurmēra un MF raukuma rādītājiem resgaļa daļā, ir lielāks par 
faktisko tilpumu, taču, palielinoties caurmēram, izteikta tendence nav novērojama. Tievgaļa 
caurmēra paņēmienam ar LVM raukuma rādītājiem resgaļa daļā tilpums tiek noteikts lielāks 
par faktisko un ir vērojama caurmēra ietekme, kurā, palielinoties tievgaļa caurmēram, 
novirzes tuvojas nullei, to sasniedzot aptuveni pie 24 cm caurmēra. Abiem tievgaļa caurmēra 
paņēmieniem vidusdaļas un galotnes sortimentiem vērojamas līdzīgas tendences, kurās, 
palielinoties caurmēram, novirzes tuvinās nullei. Vienīgi tievgaļa caurmēra metodei ar LVM 
raukuma rādītājiem kopumā novirzes vairāk izkliedētas pozitīvā virzienā no nulles līmeņa 
(skatīt 3.16.attēlu). 
 Krājas kopšanas cirtē apsei īsajiem sortimentiem garumā līdz 3,7 metriem, augstu 
precizitāti uzrāda vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmiens visu stumbra daļu sortimentiem. 
LVM lietotie un MF iegūtie raukuma rādītāji būtu jākoriģē (šobrīd tie ir lielāki nekā 
faktiskie), lai iegūtu precīzāku tilpumu. 
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3.16.att. Apses apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu kopšanas cirtē 



89 

 

 Analizējot apses krājas kopšanas garos (4,3 – 6,1 metrs) sortimentus, pastāvošās 
tendences ir ļoti līdzīgas kā īsajiem sortimentiem. Kontrolmērījumu metodēm vidējās tilpuma 
novirzes ir tuvas nullei. 
 Analizējot apaļo kokmateriālu iepirkšanas metodes novērojams, ka resgaļa un 
vidusdaļas sortimentiem, kam tilpums noteikts pēc vidus caurmēra paņēmiena, 
novirzeskoncentrējas ap nulles līmeni, bet vairāk vērstas negatīvā virzienā. 
 Tievgaļa caurmēra un MF raukuma rādītāju paņēmienam resgaļa daļā vērojama 
caurmēra ietekme. Līdz 14 cm caurmēram tilpums tiek uzrādīts mazāks kā etalonam, savukārt 
caurmēram turpinot palielināties, novirzes kļūst pozitīvas. Tievgaļa caurmēra paņēmienam, 
izmantojot LVM raukuma rādītājus, gan resgaļa daļai, gan vidusdaļai uzrādītais tilpums ir 
lielāks nekā faktiskais, vērojama arī caurmēra ietekme, kas resgaļa daļai ir izteiktāka – 
caurmēram palielinoties, novirze tuvojas nullei. Vidusdaļai 12-16 cm caurmēra robežās vidējā 
novirze samazinās, bet, sākot no 18 cm caurmēra robežas, vidējā novirze kļūst stabila un 
pozitīva (skatīt 3.17.attēlu). 
 Arī garajiem sortimentiem līdzīgi kā īsajiem, lietojot viduscaurmēra metodi, būtu 
nepieciešams novirzīt mērījuma vietu resgaļa virzienā vai arī pielietot kādu kompensāciju. 
LVM raukuma rādītāji vidusdaļas sortimentiem ir pārāk augsti, tādējādi, pārvērtējot šo 
sortimentu patiesās tilpuma vērtības. 
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3.17.att. Apses apaļo kokmateriālu (4,3 – 6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu kopšanas cirtē 



91 

 

 Analizējot apses apaļos kokmateriālus ar garumu līdz 3,7 metri, kas sagatavoti 
galvenajā cirtē, visas kontrolmērījumu metodes uzrāda vienmērīgu sadalījumu un novirzi no 
etalona tilpuma. Pie mazāka apaļo kokmateriālu caurmēra gan resgaļa, gan vidusdaļas 
sortimentiem ir novērojamas nelielas negatīvas novirzes no etalona tilpuma, bet, palielinoties 
caurmēram, tilpuma novirzes palielinās un grupējas ap nulles līmeni vai kļūst nedaudz 
pozitīvas. Galotnes daļā caurmēra diapazons nav liels, tāpēc caurmēra ietekme nav 
novērojama. Spriežot pēc izkliedes rādītājiem, ievērojamas atšķirības starp dažādiem tilpuma 
noteikšanas paņēmieniem nav novērojamas. 
 Kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm izkliede ir ievērojami lielāka stumbra 
vidusdaļā un galotnes daļā. Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanā, izmantojot vidus 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienu, nav novērojama caurmēra ietekme, kā arī negatīva tilpuma 
novirze resgaļa daļā ir maz izteikta. Vidusdaļas un galotnes daļas apaļajiem kokmateriāliem 
vidējā novirze ir tuvu nullei. Tilpums, kas noteikts pēc tievgaļa caurmēra izmantojot MF 
raukuma rādītājus resgaļa daļā un vidusdaļā uzrāda caurmēra ietekmi – tam palielinoties, 
tilpums, salīdzinot ar etalonu, nedaudz palielinās. Galotnes daļā vērtības ir nedaudz lielākas 
par faktisko tilpumu, un šajā gadījumā vērojama caurmēra ietekme – palielinoties caurmēram, 
samazinās vidējās novirzes jeb palielinās tilpuma noteikšanas precizitāte. Tilpums, kas iegūts 
pēc tievgaļa caurmēra, izmantojot LVM raukuma rādītājus, stumbra vidusdaļā un galotnes 
daļā uzrāda līdzīgas tendences kā paņēmienā ar MF raukuma rādītājiem. Resgaļa 
sortimentiem novirzes ir pozitīvas, redzama neliela caurmēra ietekme – tilpuma noteikšanas 
precizitāte palielinās, palielinoties tievgaļa caurmēram (skatīt 3.18.attēlu). 
 Galvenajā cirtē apses vidusdaļas sortimentiem, kas sastāda lielāko vairumu vidējās 
tilpuma novirzes pēc visām trim kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm, tilpuma 
novirzes ir minimālas, un uzmērītais tilpums ir tuvu faktiskajam. Ar abām tievgaļa caurmēra 
metodēm aprēķinātais tilpums ir lielāks par faktisko. Vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmiens 
nodrošina vismazākās novirzes. 
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3.18.att. Apses apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu galvenajā cirtē 
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 Analizējot apses galvenās cirtes garos sortimentus (4,3 līdz 6,1 m), tendences ir ļoti 
līdzīgas kā īsajiem. Kontrolmērījumu metodēm stumbra vidusdaļā vidējās tilpuma novirzes ir 
tuvas nullei. Resgaļa daļā apaļo kokmateriālu tilpumu, nosakot pēc abu galu caurmēra pie 
vidēja caurmēra, ir novērojamas pozitīvas novirzes, kas pie mazāka (18 cm) un lielāka (34 
cm) atkal tuvojas nullei jeb to uzrādītais tilpums tuvinās faktiskajam tilpumam. Vidusdaļas 
sortimentiem šādas tendences nav novērojamas. 
 Analizējot apaļo kokmateriālu iepirkšanas metodes, novērojams, ka resgaļa 
sortimentiem, kam tilpums noteikts pēc viduscaurmēra, ir novērojama maza izkliede. Tievgaļa 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienam ar MF raukuma rādītājiem resgaļa daļā, palielinoties 
caurmēram, tilpuma novirzes palielinās līdzīgi kā īsajiem sortimentiem - līdz 3,7 metriem. 
Vidusdaļas sortimentiem tendence ir līdzīga, taču kopumā novirzes ir koncentrētas tuvāk 
nulles līmenim. 
 Resgaļu tilpuma noteikšanā, izmantojot tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmienu un 
LVM raukuma rādītājus, noteiktais tilpums ir lielāks nekā faktiskais. Ir novērojama neliela 
caurmēra ietekme, kurā sākot aptuveni no 28 cm caurmēra, uzrādītais tilpums nedaudz 
pietuvinās faktiskajam. Vidusdaļas sortimentiem novirzes ir pozitīvas un to izmaiņu tendences 
nav novērojamas (skatīt 3.19.attēlu). 
 Garajiem apses sortimentiem, lietojot viduscaurmēra metodi, būtu nepieciešams 
novirzīt mērījuma vietu tievgaļa virzienā vai arī pielietot kādu kompensāciju. Izmantojot 
tievgaļa tilpuma noteikšanas metodi ar LVM raukuma rādītajiem, visās stumbra daļās iegūtais 
tilpums ir lielāks nekā faktiskais. 
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3.19.att. Apses apaļo kokmateriālu (4,3 – 6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un etalonu galvenajā cirtē 
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 Apses sortimentiem ir izdalītas trīs stumbra daļas – resgalis, vidusdaļa un galotnes 
daļa. 3.8. tabulā tilpuma noviržu statistiskās vērtības norādītas apses krājas kopšanas cirtei 
(tabulas augšā) un apses galvenajai cirtei (tabulas apakšā). Ja analizē apses kontrolmērījumu 
metodes, tad krājas kopšanas cirtē stumbra resgalī vismazākā vidējā novirze ir abu galu 
caurmēra metodes Latvijas variantam (-0,09%), bet vismazākā standartnovirze ir sekciju tipa 
metodei ar soli 1 metrs (2,66). Galvenajā cirtē vismazākā vidējā novirze ir 1 m sekcijas 
metodei, bet vismazākā standartnovirze ir sekciju tipa metodei ar soli 0,5 metri.  
 Stumbra vidusdaļā – krājas kopšanas cirtē, visprecīzākais uzmērīšanas paņēmiens ir 
abu galu caurmēra uzmērīšanas paņēmiena Latvijas variants (0,10%), bet galvenajā cirtē šī 
paņēmiena Zviedrijas variants (0,35%). Vidusdaļai krājas kopšanas cirtē un galvenajā cirtē 
vismazākā standartnovirze ir 0,5 m sekcijas tipa paņēmienam (attiecīgi 1,73 un 1,63). 
Analizējot galotnes daļas sortimentus, vismazākā vidējā novirze krājas kopšanas cirtē ir abu 
galu caurmēra uzmērīšanas paņēmiena Zviedrijas variantam (0,49%), galvenajā cirtē – 
resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa caurmēra metodei (0,40%) vai sekcijas tipa uzmērīšanas 
paņēmienam ar soli 0,5 metri (0,43%). Vismazākā standartnovirze krājas kopšanas cirtē ir 
resgaļa-vidusdaļas-tievgaļa uzmērīšanas paņēmienam (1,80), bet galvenajā cirtē sekciju tipa 
uzmērīšanas paņēmienam ar soli 0,5 metri (1,50). 
 Izvērtējot kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes krājas kopšanas cirtē un galvenajā 
cirtē, redzams (skatīt 3.8. tabulu), ka vismazākās vidējās novirzes un standartnovirzes 
sadalījumā pa stumbra daļām ir viduscaurmēra metodei. 
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3.8. tabula 
Apses uzmēr īšanas paņēmienu statistisko rādītāju salīdzinājums ar etalonu

 
  

SEKCIJA SEKCIJA RG+V+T RG+TG RG+TG VIDUS TG+R TG+R 

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.53 -0.42 -0.86 -0.09 -0.96 -1.44 1.45 10.98
Standartnovirze 2.79 2.66 2.81 3.17 2.98 4.08 4.61 8.63

Minimums -9.60 -5.20 -6.00 -5.40 -5.90 -9.20 -12.80 -4.90
Maximums 6.10 6.60 6.10 9.10 9.10 11.30 12.10 30.00

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0.20 0.13 -0.12 0.10 -0.74 0.03 2.92 11.54
Standartnovirze 1.73 1.85 2.34 2.62 2.68 3.35 5.17 7.48

Minimums -3.70 -4.70 -5.60 -5.30 -7.00 -5.60 -8.60 -1.90
Maximums 3.80 4.30 5.80 5.80 4.30 10.10 15.10 29.50

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 1.90 1.42 0.84 1.62 0.49 0.58 11.19 10.27
Standartnovirze 1.90 2.29 1.80 3.17 3.16 2.02 4.81 4.83

Minimums -2.00 -3.20 -2.00 -4.20 -4.90 -3.20 1.00 0.00
Maximums 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 3.40 18.80 18.80

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0.17 0.11 -0.28 0.27 -0.63 -0.51 3.67 11.09
Standartnovirze 2.41 2.37 2.53 3.00 2.91 3.59 5.94 7.60

Minimums -9.60 -5.20 -6.00 -5.40 -7.00 -9.20 -12.80 -4.90
Maximums 6.30 6.60 6.30 9.10 9.10 11.30 18.80 30.00

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.38 0.00 0.09 2.27 0.97 -1.80 6.43 5.84
Standartnovirze 2.09 2.15 3.09 3.23 2.90 4.69 5.79 5.11

Minimums -5.20 -4.30 -14.30 -2.90 -4.30 -28.00 -12.80 -4.90
Maximums 5.40 6.80 6.00 9.90 8.10 3.70 17.60 16.00

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0.71 0.80 0.56 1.14 0.35 0.12 3.58 6.88
Standartnovirze 1.63 1.83 1.95 2.40 2.48 3.71 5.36 5.15

Minimums -3.80 -3.60 -5.80 -4.30 -5.20 -10.60 -11.80 -5.20
Maximums 4.90 7.20 4.90 9.20 8.80 11.80 16.70 24.70

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0.43 0.67 0.40 1.10 0.65 -0.46 7.34 6.91
Standartnovirze 1.50 1.92 2.86 2.70 2.84 4.74 5.45 5.33

Minimums -1.90 -2.90 -4.30 -4.30 -4.30 -9.30 -2.50 -3.40
Maximums 3.50 5.30 7.50 5.40 4.90 14.30 17.30 16.30

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0.38 0.56 0.41 1.43 0.57 -0.49 4.99 6.61
Standartnovirze 1.79 1.95 2.46 2.72 2.65 4.23 5.70 5.16

Minimums -5.20 -4.30 -14.30 -4.30 -5.20 -28.00 -12.80 -5.20
Maximums 5.40 7.20 7.50 9.90 8.80 14.30 17.60 24.70

Kontrolmērījumu metodes Kokmateriālu iepirkšanā lietotās 
metodes

Lielākās novirzes
Visprecīzākās vērtības

114

Krājas kopšanas cirte

Resgalis

49

Aprakstošā 
statistika

Stumbra daļa

Galotnes daļa

19

Vidusdaļa

46

Galvenā cirte

Vidusdaļa

94

Galotnes daļa

29

Kopā

167

Kopā

Resgalis

44



97 

 

 Apses krājas kopšanas cirtē vismazākās novirzes vislielākajam vairumam apaļo 
kokmateriālu, izvērtējot kontrolmērījumu metodes, ir abāmsekciju tipa uzmērīšanas metodēm, 
attiecīgi 4% datu iekļaujas vairāk nekā 90 % apaļo kokmateriālu. Līdzīgus rezultātus uzrāda 
arī resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa uzmērīšanas paņēmiens, kuram 87,72 % datu iekļaujas līdz 4 
% novirzes robežās, kā arī 40,35 % iekļaujas novirzēs, kas mazākas par 1 %. Visvairāk 
novirzes virs 4 % uzrāda abu galu caurmēra uzmērīšanas paņēmiena Latvijas variants. 
Kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm līdz 4% tilpuma novirzei 78,95 % apaļo 
kokmateriālu iekļaujas vidus caurmēra metodē. Vislielākās novirzes ir tievgaļa caurmēra un 
LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienam – 83,33 % apaļo kokmateriālu ir uzmērīti ar 
kļūdu, kas lielāka par 4%. 
 Galvenajā cirtē, analizējot kontrolmērījumu metodes, ļoti labi rādītāji ir sekciju tipa 
uzmērīšanas paņēmienam ar soli 0,5 metri – 90,42 % mērījumu iekļaujas 3 % noviržu robežā, 
kas ir ļoti augsts rādītājs, 4 % novirzē iekļaujas gandrīz 96,41 % uzmērīto apaļo kokmateriālu. 
Ļoti līdzīgi rādītāji ir arī sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs. Trešā labākā 
precizitāte ir resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa uzmērīšanas paņēmienam. Runājot par apaļo 
kokmateriālu iepirkšanas metodēm, vislabākie rādītāji ir vidus caurmēram uzmērīšanas 
paņēmienam – 79 % datu iekļaujas 4% noviržu robežā. Visneprecīzākā ir tievgaļa caurmēra 
metode ar LVM raukuma rādītājiem – 69,46 % noviržu ir virs 4 % (skatīt 3.9.tabulu). 
 Apvienojot abus cirtes veidus un izvērtējot kokmateriālu skaitu konkrētās robežās, kā 
kontrolmērījumu metodi var ieteikt vienu no sekciju tipa metodēm ar soli 1 metrs, jo šajā 
gadījumā ir nepieciešams uz pusi mazāks mērījumu skaits, nekā 0,5 metru sekcijai, bet 
iegūstamais rezultāts ir līdzvērtīgs. Kokmateriālu iepirkšanā var ieteikt lietot viduscaurmēra 
metodi, kas uzrāda vislielāko procentuālo apaļo kokmateriālu skaitu, kas iekļaujas 1%, 2 %, 
3% vai 4 % noviržu grupā, kā arī, ja mērījumus sadala sīkāk pa stumbra daļām, tad šī metode 
uzrāda viszemāko vidējo novirzi un standartnovirzi, salīdzinot ar abiem pārējiem 
kokmateriālu iepirkšanā lietotajiem uzmērīšanas paņēmieniem. 
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3.9. tabula 
Apses kokmateriālu skaits %, kas iekļaujas konkrētā novirzē, atkarībā no uzmēr īšanas 

paņēmiena 

 

 

Līdz 1 % Līdz 2% Līdz 3 % Līdz 4 % Virs 4 %
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Uzmērīšanas 
mērķis

Uzmērīšanas 
metode

Apse

Krājas kopšanas cirte

RG+TG 26.32 53.51 66.67 84.21

RG+VD+TG 40.35 61.4 72.81 87.72 12.28

15.79

RG+TG (SWE) 30.7 46.49 67.54 83.33 16.67

SEKCIJA 1m 35.09 66.67 82.46 90.35 9.65

SEKCIJA  0,5m 36.84 62.28 84.21 92.98 7.02

21.05

RG+TG 5-15cm 31.58 51.75 69.3 80.7 19.3

83.33

TG+R (MF) 14.91 27.19 39.47 48.25 51.75

TG+R (LVM) 5.26 9.65 12.28 16.67

VIDUS 29.82 44.74 65.79 78.95

Galvenā cirte

RG+TG 29.94 49.1 75.45 81.44 18.56

RG+TG (SWE) 36.53 56.89 70.06 84.43 15.57

RG+VD+TG 44.31 65.87 82.63 91.02 8.98

SEKCIJA 1m 38.92 71.26 88.02 95.81 4.19

SEKCIJA  0,5m 42.51 76.65 90.42 96.41 3.59

69.46

TG+R (MF) 8.38 18.56 28.74 40.12 59.88

TG+R (LVM) 5.99 14.37 21.56 30.54

VIDUS 30.54 55.09 64.67

Lielākais īpatsvars

79.04 20.96

RG+TG 5-15cm 31.74 55.09 70.06 82.04 17.96
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4. Uzmēr īšanas paņēmienu tilpuma noviržu salīdzinājums ar 
sekciju tipa uzmēr īšanas paņēmienu ar soli 0,5m 

4.1. Priedes apaļo kokmateriālu tilpuma analīze 
  
Šajā nodaļā analizēsim priedes, egles, bērza un apses apaļos kokmateriālus bez mizas. Kā 
etalona metode ir sekciju tipa metode ar soli 0,5 metri. Gan garums, gan caurmērs ir noapaļots 
atbilstoši LVS standartam.  
 Iepriekšējā nodaļā noskaidrojām, ka praktiski visām koku sugām kā precīzāko 
kontrolmērījumu uzmērīšanas paņēmienu var izdalīt sekcijas tipa ar soli 0,5 metri. Lai 
analizētu apaļo kokmateriālu tirdzniecībā pieņemto tilpumu bez mizas, kā etalonu esam 
pieņēmuši sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienu ar soli 0,5 metri. Katrai koku sugai ir izdalīts 
cirtes veids, caurmēra un garuma grupa, kā arī vieta stumbrā. Šāda analīze tiek veikta, lai pēc 
iespējas precīzāk varētu novērtēt katras metodes lietderību un precizitāti. Priedes apaļajiem 
kokmateriāliem, kas sagatavoti krājas kopšanas cirtē, tika izdalītas 2 garuma grupas – līdz 3,7 
m un 4,3 – 6,1 m, kas sadalītas pa stumbra daļām. Tilpuma starpība (no etalona tilpuma) ir 
uzrādīta atkarībā no apaļo kokmateriālu caurmēra. Tilpuma novirzes ir uzrādītas katram 
uzmērīšanas paņēmienam, lai gūtu priekšstatu par dažādu paņēmienu uzmērīšanas precizitāti 
un to novirzēm no etalona tilpuma. Arī kokmateriāliem bez mizas atsevišķi analizēsim 
kontrolmērījumu metodes un kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes. Šajā nodaļā kā vēl 
viena tilpuma noteikšanas metode tika analizētas Lietuvas tilpuma tabulas. 
 Analizējot priedes apaļos kokmateriālus ar garumu līdz 3,7 metri, kas sagatavoti krājas 
kopšanas cirtē, sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs un resgaļa–vidusdaļas–
tievgaļa uzmērīšanas paņēmienam rezultāti ir ļoti tuvu faktiskajam tilpumam, arī izkliede ir 
neliela. Pārējās trīs metodes, kur ir izmantots abu galu caurmērs, resgaļa daļā vidēji uzrāda 
nedaudz lielāku tilpumu nekā faktiskais, vidusdaļā un galotnes daļā šāda tendence nav 
novērojama. Nevienā kontrolmērījumu metodē nav novērojama caurmēra ietekme uz tilpuma 
vidējām novirzēm.    
 Vērtējot izkliedi kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm, vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam izkliede ir ļoti līdzīga kontrolmērījumu metodēm, vienīgi resgaļa 
daļā un vidusdaļā pie lielāka caurmēra parādās nelielas negatīvas novirzes no faktiskā 
kokmateriālu tilpuma. Tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmiena izmantojot MF raukuma 
rādītājus ir salīdzinoši neliela izkliede un uzmērītais tilpums ir nedaudz lielāks nekā faktiskais 
visās stumbra daļās.  
 Tilpums, kas iegūts pēc tievgaļa caurmēra, izmantojot LVM raukuma rādītājus 
stumbra resgalī un vidusdaļā lielākā daļa vērtību uzrāda lielāku tilpumu par faktisko un uzrāda 
arī nelielu caurmēra ietekmi. Tievie sortimenti šajās stumbra daļās tiek uzmērīti lielāki nekā 
to faktiskais tilpums. Galotnes daļas sortimentiem apaļo kokmateriālu tilpuma starpību 
izkliede ir samērā liela, bet vidējā novirze tuva nullei. Lietuvas tilpuma tabulas stumbra 
resgalī un vidusdaļā uzrāda nedaudz lielāku tilpumu par faktisko, bet galotnes daļā šī atšķirība 
ir ievērojami lielāka. Novirze no faktiskā tilpuma var sasniegt 30% (skatīt 4.1. attēlu).  
 Krājas kopšanas cirtē priedes īsajiem sortimentiem garumā līdz 3,7 metriem, augstu 
precizitāti uzrāda vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmiens un tievgaļa caurmēra uzmērīšanas 
paņēmiens, izmantojot MF raukuma rādītājus visās stumbra daļās. Vienīgi pēc viduscaurmēra 
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aprēķinātais tilpums vidēji pie maza caurmēra ir nedaudz mazāks par faktisko, bet pēc MF 
raukuma rādītājiem nedaudz lielāks par faktisko. 

 

4.1.att. Priedes apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi kopšanas cirtē. 
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Analizējot kontrolmērījumu metodes priedes krājas kopšanas garajiem (4,3 – 6,1 metrs) 
sortimentiem, tendences ir atšķirīgas no īsajiem sortimentiem. Resgaļa daļā vienīgais 
uzmērīšanas paņēmiens, pēc kura vidējais uzmērītais tilpums ir tuvu faktiskajam, ir sekcijas 
tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs, pārējām kontrolmērījumu metodēm parādās 
caurmēra ietekme un, palielinoties caurmēram, uzmērītais tilpums ir lielāks par faktisko. 
Stumbra vidusdaļā atšķirības starp dažādām metodēm nav ievērojamas.  
Vērtējot izkliedi kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm, tāpat kā īsajiem sortimentiem, 
vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam izkliede ir ļoti līdzīga kontrolmērījumu metodēm, 
vienīgi resgaļa daļā uzmērītais tilpums ir nedaudz mazāks par faktisko. Pārējām metodēm gan 
resgalī, gan vidusdaļā ir ievērojami lielāka izkliede un visās stumbra daļās uzmērītais tilpums 
ir lielāks par faktisko. Uzmērot tilpumu, izmantojot Lietuvas tilpuma tabulas, stumbra 
vidusdaļā parādās caurmēra ietekme un tievajiem sortimentiem uzmērītais tilpums ir mazākas 
par faktisko, bet pie tievgaļa caurmēra virs 16 cm uzmērītajiem sortimentiem tilpums ir 
lielāks par faktisko (skatīt 4.2. attēlu).  
 Uzmērot garos priedes sortimentu, kas sagatavoti krājas kopšanas cirtē kā 
kontrolmērījumu uzmērīšanas paņēmieni ir izmantojami sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmiens 
ar soli 1 metrs un resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa uzmērīšanas paņēmiens. Balstoties uz lielo 
izkliedi, kā precīzāko uzmērīšanas paņēmienu pie kokmateriālu iepirkšanas var izcelt vidus 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienu.  
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4.2.att. Priedes apaļo kokmateriālu (4,3 – 6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi kopšanas cirtē. 
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 Analizējot priedes apaļos kokmateriālus, ar garumu līdz 3,7 metri, kas sagatavoti 
galvenajā cirtē, visas kontrolmērījumu metodes uzrāda ļoti līdzīgu rezultātu. Visās stumbra 
daļās uzmērītais tilpums ir tuvu faktiskajam. Īsajiem sortimentiem caurmēra ietekme nav 
novērojama.  
 Vērtējot izkliedi kokmateriālu iepirkšanā lietotajam metodēm vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam, izkliede ir nedaudz lielāka, bet līdzīga kontrolmērījumu metodēm 
salīdzinājumā ar pārējām kokmateriālu iepirkšanā lietotajam metodēm. Arī resgaļa daļā nav 
novērojamas, ievērojamas negatīvas novirzes. Tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmiena 
izmantojot MF raukuma rādītājus ir salīdzinoši neliela izkliede un uzmērītais tilpums ir 
nedaudz lielāks nekā faktiskais visās stumbra daļās, tāpat kā krājas kopšanas cirtē.   
 Tilpums, kas iegūts pēc tievgaļa caurmēra, izmantojot LVM raukuma rādītājus 
stumbra resgalī un galotnes daļā, vidēji uzrāda nelielas novirzes, tomēr vidusdaļā uzmērītais 
tilpums ir lielāks par faktisko. Caurmēra ietekme nevienā stumbra daļā nav novērojama.  
Lietuvas tilpuma tabulas visās stumbra daļās uzrāda nedaudz lielāku tilpumu par faktisko, bet 
galotnes daļā šī atšķirība ir ievērojami lielāka. Novirze no faktiskā tilpuma var sasniegt 30%  
(skatīt 4.3. attēlu).  
 Galvenajā cirtē priedei īsajiem sortimentiem garumā līdz 3,7 metriem augstu 
precizitāti uzrāda vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmiens. Svarīgākais ir tas, ka uzmērītais 
tilpums nav mazāks par faktisko, un ņemot vērā priedes izstrādes apjomus, šis uzmērīšanas 
paņēmiens galvenajā cirtē ir laba alternatīva esošajam, kas vidusdaļā sortimentu novērtē 
lielāku nekā faktiskais tilpums.  
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4.3.att. Priedes apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi galvenajā cirtē. 
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 Analizējot kontrolmērījumu metodes galvenajā cirtē priedes garajiem (4,3– 6,1 metrs) 
sortimentiem tendences ir atšķirīgas no īsajiem sortimentiem. Resgaļa daļā ir divi uzmērīšanas 
paņēmieni pēc kura vidējais uzmērītais tilpums ir tuvu faktiskajam – sekcijas tipa uzmērīšanas 
paņēmienam ar soli 1 metrs un resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa  uzmērīšanas paņēmienam. Pē 
pārējām kontrolmērījumu metodēm uzmērītais tilpums stumbra resgalī ir lielāks nekā 
faktiskais, vidusdaļas sortimenti tiek noteikts diezgan precīzi vienīgi pēc abu galu caurmēra 
Zviedrijas  uzmērīšanas paņēmienam  stumbra vidusdaļā uzmērītais tilpums ir nedaudz 
mazāks par faktisko.  
Vērtējot izkliedi kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm tāpat kā īsajiem sortimentiem 
vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam izkliede ir ļoti līdzīga kontrolmērījumu metodēm, 
vienīgi resgaļa daļā uzmērītais tilpums ir nedaudz mazāks par faktisko un ir novērojama 
neliela caurmēra ietekme. Pārējām metodēm gan resgalī, gan vidusdaļā uzmērītais tilpums ir 
lielāks par faktisko. Neliela caurmēra ietekme parādās tievgaļa caurmēra uzmērīšanas 
paņēmiena izmantojot MF raukuma rādītājus stumbra resgalī, bet šeit arī var redzīt, ka pie 
lielāka caurmēra izkliede palielinās (skatīt 4.4.attēlu).  
 Uzmērot garos priedes sortimentus, kas sagatavoti galvenajā cirtē kā kontrolmērījumu 
uzmērīšanas paņēmieni ir izmantojami sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmiens ar soli 1 metrs un 
resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa uzmērīšanas paņēmiens. Balstoties pārāk lielu tilpumu visās 
stumbra daļās pēc pārejam kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm kā precīzāko 
uzmērīšanas var izcelt vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienu.  
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4.4.att. Priedes apaļo kokmateriālu (4,3 – 6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi galvenajā cirtē. 
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Analizējot priedes stabus, nelielu izkliedi visā caurmēra diapazona uzrāda vienīgi sekciju tipa 
metode ar soli 1 metrs, ko var ieteikt kā vienīgo metodi, ko izmantot kontrolmērījumu 
veikšanā. Parējās kontrolmērījumu metodes uzrāda lielāku izkliedi un pat nelielu caurmēra 
ietekmi. Arī priedes stabiem kā iepirkšanas metodi var izcelt viduscaurmēra uzmērīšanas 
paņēmienu, kas neuzrāda caurmēra ietekmi, izkliede ir mazāka nekā pārējam metodēm. 
Vidējā tilpuma novirze ir tuvu nullei. Uzmērot priedes stabus pēc citam metodēm, uzmērītais 
tilpums ir lielāks par faktisko(skatīt 4.5.attēlu).   
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4.5. att. Priedes apaļo kokmateriālu (stabu) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi galvenajā cirtē. 
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Tabulāsir veikts apkopojums par konkrētas sugas apaļajiem kokmateriāliem, neizdalot 
caurmēru un garumu. Šeit ir redzamas dažādu uzmērīšanas paņēmienu vidējās procentuālās 
novirzes no etalona (sekcijas tipa metode ar soli 0,5 metri). Visas uzmērīšanas metodes ir 
sadalītas un arī analizētas divās daļās – kontrolmērījumos izmantotās metodes un 
kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes. Kā kontrolmērījuma metodes katrai sugai ir 
analizētas sekcijas tipa metode ar soli 1 metrs, resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa uzmērīšanas 
paņēmiens un abu galu caurmēra Latvijā un Zviedrijā lietotais algoritms. Kokmateriālu 
iepirkšanā analizēta vidusdaļas metode un tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmiens, 
izmantojot MF un LVM raukuma rādītājus, kā arī Lietuvas tilpuma tabulas. Katrai stumbra 
daļai ir izveidota aprakstošā statistika, kas sevī iekļauj novērojumu skaitu, vidējo procentuālo 
tilpuma novirzi no etalona tilpuma minimālo un maksimālo novirzi no etalona tilpuma un 
standartnovirzi. Ar dzeltenu krāsu ir izceltas visprecīzākās statistiskās vērtības, bet ar zaļo 
parādītas vislielākās novirzes no etalona tilpuma. Šādas tabulas ir izveidotas 4 koku sugām – 
priedei, eglei, bērzam un apsei, ka arī katrai koku sugai ir izdalīts cirtes veids – krājas kopšana 
vai galvenā cirte. 
 Priedes sortimentiem ir izdalītas trīs stumbra daļas – resgalis, vidusdaļa un galotnes 
daļa. Kā atsevišķa stumbra daļa kailcirtē ir norādīti stabi. 4.1.tabulā tilpuma noviržu 
statistiskās vērtības norādītas priedes krājas kopšanas cirtei (tabulas augšā) un priedes 
galvenai cirtei (tabulas apakša). Ja analizē priedes kontrolmērījumu metodes, tad krājas 
kopšanas cirtē sekciju tipa metodei ar soli 1 metrs ir vismazākās vidējās novirzes visās 
stumbra daļās – resgalī (0,27%), vidusdaļā (0,01) un galotnes daļā (-0,35). Visās stumbra 
daļās sekciju tipa metodei ar soli 1 metrs ir arī salīdzinoši nelielas standartnovirzes. Analizējot 
standartnovirzes citās uzmērīšanas metodēs, tās ir vismaz uz pusi lielākas. Arī no 
kontrolmērījumu metodēm galvenajā cirtē vislabākie rezultāti ir sekciju tipa metodei ar soli 1 
metrs. Resgalī standartnovirze sekciju tipa metodei ir 1,118, bet abu galu caurmēra Latvijas 
uzmērīšanas paņēmienam standartnovirze ir 3,121. Līdzīga tendence saglabājās visās stumbra 
daļās arī stabiem. 
 Izvērtējot kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes  krājas kopšanas cirtē un resgaļa 
daļā, vismazākā vidējā novirze ir tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmienam, izmantojot MF 
raukuma rādītājus (2,96). Standartnovirzes šajā stumbru daļā visām metodēm ir apmēram 
5,50. Vidusdaļā vislabākie rādītāji ir vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam – vidējā 
novirze (-0,18%) un standartnovirze (4,93). Galotnes daļā vismazākā vidējā novirze ir 
tievgaļa uzmērīšanas paņēmienam, izmantojot LVM raukuma rādītājus, tomēr standartnovirze 
uz pusi mazāka ir viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmienam. Šajā gadījumā viduscaurmēra 
metode uzrāda nedaudz mazāku tilpumu salīdzinot ar faktisko, toties saglabā nelielu datu 
izkliedi salīdzinājuma ar pārējām uzmērīšanas metodēm. Galvenajā cirtē resgaļa sortimentiem 
mazākā vidējā procentuālā novirze ir tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmienam, 
izmantojotLVM raukuma rādītājus (3,43%), bet vismazākā standartnovirze ir vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam (4,546). Vidusdaļā visprecīzākā ir vidus caurmēra metode, vidējā 
novirze ir (-0,38%) un standartnovirze ir 4,4. Galotnes mazākā vidējā procentuālā novirze ir 
tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmienam, izmantojot MF raukuma rādītājus (0,11%), bet 
vismazākā standartnovirze vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam (7,288). Stabiem 
visprecīzākā ir vidus caurmēra metode, vidējā novirze ir (-1,34%) un standartnovirze ir 5.212.  
(skatīt 4.1.tabulu). 
 Kā precīzāko kontrolmērījumu metodi īsajiem priedes sortimentiem var izcelt sekciju 
tipa metodi ar soli 1 metrs, bet pie iepirkšanas, lai arī tievgaļa caurmēra uzmērīšanas 
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paņēmienam, izmantojotLVM raukuma rādītājus dažās stumbra daļās, ir mazāka vidējā 
novirze, tomēr, analizējot standartnovirzi, praktiski visās stumbra daļās tā ir mazāka 
viduscaurmēra metodei.  

 
4.1.Tabula 

Priedes uzmēr īšanas paņēmienu statistisko rādītaju salīdzinājums ar etalonu 

 

 

SEKCIJA 
1M

RG+VD+
TG

RG+TG 
(LV)

RG+TG 
(SWE)

VIDUS
TG+R 
(MF)

TG+R 
(LVM)

Lietuvas 
tabulas

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0.27 0.43 4.23 3.27 -3.17 2.96 7.05 5.36
Standartnovirze 1.39 3.24 3.51 3.44 5.50 5.51 6.05 5.30

Minimums -2.60 -10.00 -3.40 -4.20 -17.50 -10.50 -4.20 -5.70
Maximums 4.00 6.60 11.40 11.40 6.60 13.80 22.90 17.10

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0.01 -0.19 -0.24 -0.98 -0.18 6.03 8.03 4.00
Standartnovirze 1.61 3.23 3.40 3.39 4.93 7.41 8.06 7.51

Minimums -4.60 -6.70 -6.60 -7.90 -9.00 -12.10 -10.30 -14.90
Maximums 4.20 7.40 7.00 7.00 13.60 29.20 33.30 18.00

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.35 -1.64 -0.41 -1.57 -2.19 3.71 0.66 20.13
Standartnovirze 2.92 3.29 5.21 5.59 5.06 10.69 11.88 14.61

Minimums -4.10 -8.70 -10.30 -10.30 -10.30 -20.70 -27.60 -10.30
Maximums 6.90 3.30 6.90 6.90 3.40 17.40 17.40 43.50

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0.08 -0.09 1.61 0.73 -1.65 4.49 6.81 6.34
Standartnovirze 1.71 3.28 4.28 4.26 5.34 7.22 8.06 9.17

Minimums -4.60 -10.00 -10.30 -10.30 -17.50 -20.70 -27.60 -14.90
Maximums 6.90 7.40 11.40 11.40 13.60 29.20 33.30 43.50

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0.29 -0.49 3.26 1.70 -3.90 3.97 3.43 5.84
Standartnovirze 1.118 2.229 3.121 2.949 4.564 5.878 4.838 5.243

Minimums -4.2 -7.5 -2.4 -4.8 -17.1 -7.7 -8.0 -7.1
Maximums 3.7 4.7 16.8 15.3 5.5 29.5 19.3 27.7

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.18 -0.37 -0.31 -1.14 -0.38 3.45 4.57 6.34
Standartnovirze 1.449 2.575 2.792 2.772 4.400 5.039 5.428 5.753

Minimums -3.7 -7.7 -11.1 -11.1 -15.2 -10.0 -10.0 -14.5
Maximums 9.8 6.0 8.1 8.1 12.1 16.7 18.9 18.2

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0.12 -1.23 -0.83 -1.85 -1.43 7.31 0.11 11.63
Standartnovirze 1.780 4.403 3.199 3.042 7.288 8.700 8.305 12.545

Minimums -3.6 -15.1 -6.3 -7.3 -27.4 -12.9 -19.4 -9.7
Maximums 5.0 5.6 7.4 5.6 11.2 23.1 16.9 30.8

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0.79 2.46 4.20 1.40 1.24 1.34 5.46 9.56
Standartnovirze 1.390 3.979 8.450 8.027 5.425 8.051 8.041 8.230

Minimums -1.4 -3.9 -5.5 -8.9 -8.5 -18.1 -15.4 -10.2
Maximums 3.3 11.8 31.9 26.7 16.6 12.8 20.9 21.6

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0.10 -0.16 1.23 -0.07 -1.34 3.74 3.89 7.10
Standartnovirze 1.420 3.053 4.431 4.074 5.212 6.258 6.096 7.104

Minimums -4.2 -15.1 -11.1 -11.1 -27.4 -18.1 -19.4 -14.5
Maximums 9.8 11.8 31.9 26.7 16.6 29.5 20.9 30.8

Resgalis

53

Vidusdaļa

60

Galotnes daļa

Stabi

Galotnes daļa

27

14

Kopā

127

Resgalis

81
Galvenā cirte

Lielākās novirzes
Visprecīzākās vērtības

Kopā

Vidusdaļa

132

32

272

Stumbra daļa
Aprakstošā 
statistika

Kontrolmērījumu metodes Kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes

Krājas kopšanas cirte
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Katrai koku sugai ir izveidota tabula ar kokmateriālu skaitu %, kas iekļaujas konkrētās 
tilpuma novirzēs. Šie rādītāji ir sadalīti pa uzmērīšanas metodēm un cirtes veidiem. Priedes 
galvenajā cirtē, atsevišķi no pārējā apaļo kokmateriālu vairuma ir izdalīti stabi. Ar dzeltenu un 
oranžu krāsu ir izceltas lielākās vērtības katrā noviržu grupā, atkarībā no uzmērīšanā lietotās 
metodes. Lielākās vērtības ir atsevišķi izceltas gan kontrolmērījumu metodēm, gan 
kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm. 
 Priedes krājas kopšanas cirtē vismazākās novirzes vislielākajam vairumam apaļo 
kokmateriālu, izvērtējot kontrolmērījumu metodes, ir sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienam ar 
soli 1 metrs, attiecīgi 4% datu iekļaujas 95,28 % apaļo kokmateriālu, kā arī 51,97 % iekļaujas 
novirzēs, kas mazākas par 1 %. Vislielākais kokmateriālu skaits noviržu grupā virs 4% ir abu 
galu caurmēra uzmērīšanas paņēmienam gan Latvijas, gan Zviedrijas lietotajam algoritmam 
(40,95%). Kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm tilpuma noviržu grupā līdz 4% vidus 
caurmēra metodei iekļaujas 50,39 % apaļo kokmateriālu. Vislielākās novirzes ir tievgaļa 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienam, izmantojotLVM raukuma rādītājus – 80,87 % apaļo 
kokmateriālu ir uzmērīti ar kļūdu, kas lielāka par 4%. 
 Arī galvenajā cirtē, analizējot kontrolmērījumu metodes, ļoti labi rādītāji ir sekciju tipa 
uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs – 69,58% mērījumu iekļaujas 1 % noviržu robežā, 
kas ir ļoti augsts rādītājs, 4 % novirzē iekļaujas gandrīz 98,75 % uzmērīto apaļo kokmateriālu. 
Runājot par apaļo kokmateriālu iepirkšanas metodēm, vislabākie rādītāji ir vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam – 62,08 % datu iekļaujas 4% noviržu robežā. Visneprecīzākās ir 
Lietuvas tilpuma tabulas – 71,25 % datu atrodas noviržu grupā virs 4 %.  
 Izvērtējot kontrolmērījumu metodes priedes stabiem,arī šeit visprecīzākais ir sekciju 
tipa uzmērīšanas paņēmiens ar soli 1 metrs – pilnīgi visi mērījumi iekļaujas līdz 4 % noviržu 
grupā. Runājot par apaļo kokmateriālu iepirkšanas metodēm, vislabākie rādītāji ir vidus 
caurmēram uzmērīšanas paņēmienam – 62,5 % datu iekļaujas 4% noviržu robežā (skatīt 
4.2.tabulu). 
 Apvienojot abus cirtes veidus un izvērtējot kokmateriālu skaitu konkrētās robežās, kā 
kontrolmērījumu metodi var ieteikt sekciju tipa metodi ar soli 1 metrs. Kokmateriālu 
iepirkšanā var ieteikt lietot viduscaurmēra metodi, kas uzrāda vislielāko procentuālo apaļo 
kokmateriālu skaitu, kas iekļaujas 1 %, 2 %, 3 % vai 4 % noviržu grupā gan krājas kopšanas 
cirtē, gan galvenajā cirtē. Sakarība novērojama arī stabiem. 
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4.2.Tabula 
Priedes kokmateriālu skaits %, kas iekļaujas konkrētā novirzē, atkarībā no uzmēr īšanas 

metodes 
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Lietuvas tilpuma tabulas 4,72 10,24 23,62 29,92

51,67 69,58 80,42

RG+TG
Kopā

Stabi

RG+TG (SWE)
Kopā

Stabi
6,25 18,75 34,38 43,75

23,75 44,17

70,08

RG+TG 5-15cm 12,6 29,92 44,88 59,06 40,94

VIDUS 14,96 28,35 39,37 50,39 49,61

TG+R (MF) 5,51 14,17 26,77 34,65 65,35

TG+R (LVM) 7,87 14,17 22,83 29,13 70,87

SEKCIJA 1m 51,97 81,89 92,13 95,28 4,72

RG+VD+TG 22,83 49,61 67,72 77,17 22,83

RG+TG (SWE) 16,54 29,92 48,82 59,06 40,94

RG+TG 15,75 29,92 45,67 61,42

19,58

Stabi
21,88 34,38 46,88 53,13 46,88

RG+TG 5-15cm
Kopā

27,5

71,25

Stabi
0 3,13 6,25 9,38 90,63

Lietuvas tilpuma tabulas
Kopā

10,42 16,67 23,75 28,75

37,92

Stabi
18,75 40,63 46,88 62,5 37,5

VIDUS
Kopā

20 36,25 52,5 62,08

56,67

Stabi
6,25 12,5 21,88 34,38 65,63

TG+R (MF)
Kopā

12,5 22,92 30,42 43,33

57,92

Stabi
3,13 12,5 28,13 31,25 68,75

TG+R (LVM)
Kopā

10 27,5 34,17 42,08

1,25

Stabi
59,38 75 90,63 100 0

SEKCIJA 1m
Kopā

69,58 90 95,83 98,75

34,38 50 56,25 65,63 34,38

RG+VD+TG
Kopā

34,58 60 80,83 89,17

61,25 70,83 29,17

Lielākais īpatsvars-stabi Lielākais īpatsvars

Galvenā cirte

Kopā

Kopā

Kopā

Kopā

Kopā

56,25

32,08 56,25 72,08 80,42 19,58

12,5 28,13 46,88 56,25 43,75

10,83

Stabi

Kopā

Kopā

Kopā

Uzmērīšan
as mērķis

Uzmērīšanas metode
Stumbra 

daļa

Priede

Krājas kopšanas cirte

Kopā 38,58
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4.2. Egles apaļo kokmateriālu tilpuma analīze 
 
 Analizējot egles apaļos kokmateriālus ar garumu līdz 3,7 metri, kas sagatavoti krājas 
kopšanas cirtē, sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs rezultāti ir ļoti tuvu 
faktiskajam tilpumam, arī izkliede ir neliela. Resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa uzmērīšanas 
paņēmiens un pārējās trīs metodes, kur ir izmantoti abu galu caurmēri, visās stumbra daļās 
uzrāda līdzīgas tilpuma novirzes, vienīgi ir lielāka izkliede. Nevienā kontrolmērījumu metodē 
nav novērojama caurmēra ietekme uz tilpuma vidējām novirzēm.    
 Vērtējot izkliedi kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm, vismazākā ir vidus 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienam un tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmienam, 
izmantojot MF raukuma rādītājus. Vidējās novirzes visās stumbra daļās ir tuvu nullei. 
Stumbra resgalī ir redzama neliela caurmēra ietekme.  
 Tilpums, kas iegūts pēc tievgaļa caurmēra, izmantojot LVM raukuma rādītājus, 
stumbra resgalī un vidusdaļā lielākā daļa vērtību uzrāda lielāku tilpumu par faktisko, kā arī, 
palielinoties caurmēram, vidējā novirze kļūst mazāka. Galotnes daļā tendence ir pretēja, 
uzmērītais tilpums ir mazāks par faktisko.  
 Lietuvas tilpuma tabulas stumbra resgalī un vidusdaļā uzrāda nedaudz lielāku tilpumu 
par faktisko, bet galotnes daļā šī atšķirība ir ievērojami lielāka. Novirze no faktiskā tilpuma 
var sasniegt 30%, bet vidusdaļā vidējas vērtības ir tuvu faktiskajam tilpumam (skatīt 4.6. 
attēlu).  
 Krājas kopšanas cirtē priedei īsajiem sortimentiem garumā līdz 3,7 metriem, analizējot 
kokmateriālu iepirkšanas metodes, augstu precizitāti uzrāda vidus caurmēra uzmērīšanas 
paņēmiens un tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmiens, izmantojot MF raukuma rādītājus 
visās stumbra daļās. Vienīgi pēc viduscaurmēra aprēķinātais tilpums stumbra resgalī, 
palielinoties caurmēram, ir nedaudz mazāks par faktisko, bet pēc MF raukuma rādītājiem 
nedaudz lielāks par faktisko.  
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4.6.att. Egles apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi kopšanas cirtē. 
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Analizējot kontrolmērījumu metodes priedes krājas kopšanas garajiem (4,3 – 6,1 metrs) 
sortimentiem, tendences ir atšķirīgas no īsajiem sortimentiem. Resgaļa daļā ir divi 
uzmērīšanas paņēmieni, pēc kuriem vidējais uzmērītais tilpums ir tuvu faktiskajam - sekcijas 
tipa uzmērīšanas paņēmiens ar soli 1 metrs, un resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa uzmērīšanas 
paņēmiens. Pārējām kontrolmērījumu metodēm stumbra resgalī uzmērītais tilpums ir lielāks 
par faktisko. Stumbra vidusdaļā atšķirības starp dažādām metodēm nav ievērojamas.  
Vērtējot izkliedi kokmateriālu iepirkšanā lietotajam metodēm, tāpat kā īsajiem sortimentiem, 
vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam ir vismazākā izkliede, vienīgi resgaļa daļā 
uzmērītais tilpums ir nedaudz mazāks par faktisko. Tievgaļa caurmēra uzmērīšanas 
paņēmienam, izmantojot MF raukuma rādītājus, un Lietuvas tilpuma tabulām ir nelielas 
novirzes gan resgalī, gan vidusdaļā un parādās neliela caurmēra ietekme. Palielinoties 
caurmēram, vidējā tilpuma novirze arī palielinās. Tievgaļa caurmēra uzmērīšanas 
paņēmienam, izmantojot LVM raukuma rādītājus, abās stumbra daļās uzmērītais tilpums ir 
ievērojami lielāks par faktisko. Atsevišķi punkti sasniedz 20% novirzes robežu (skatīt 
4.7.attēlu).  



116 

 

 

4.7. att. Egles apaļo kokmateriālu (4,3 – 6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi kopšanas cirtē. 
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 Analizējot egles apaļos kokmateriālus ar garumu līdz 3,7 metri, kas sagatavoti 
galvenajā cirtē, sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs un resgaļa–vidusdaļas–
tievgaļa uzmērīšanas paņēmienam visās stumbra daļās ir vismazākās faktiskās tilpuma 
novirzes. Uzmērot sortimentus pēc abu galu caurmēra gala plaknē un atkāpjoties 5-15 cm 
stumbra resgalī, uzmērītais tilpums ir nedaudz lielāks kā faktiskais. Galotnes daļā, uzmērot 
tilpumu pēc abu galu caurmēra, gan Latvijā, gan Zviedrijā izmantotie algoritmi uzrāda lielu 
izkliedi un ir grūti spriest par tendencēm.  
 Vērtējot izkliedi kokmateriālu iepirkšanā lietotajam metodēm, vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam izkliede ir līdzīga kā kontrolmērījumos izmantotajiem 
paņēmieniem, bet resgaļa un galotnes daļā vidējās novirzes ir mazākas par nulli. Tievgaļa 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienam, izmantojot MF raukuma rādītājus, uzmērītais tilpums 
vidēji ir nedaudz mazāks nekā faktiskais stumbra resgalī un vidusdaļā, bet galotnes daļā 
mazāks par faktisko. Visās stumbra daļās pēc šīs metodes, palielinoties caurmēram, novirze 
kļūst pozitīva un nedaudz palielinās. 
 Tilpums, kas iegūts pēc tievgaļa caurmēra, izmantojot LVM raukuma rādītājus 
stumbra resgalī un galotnes daļā, vidēji uzrāda ļoti labu rezultātu. Vidēji uzmērītais tilpums ir 
tāds pats kā faktiskais stumbra resgalī un vidusdaļā, bet galotnes daļā šī atšķirība ir ievērojami 
lielāka. Novirze no faktiskā tilpuma var sasniegt (-30%) (skatīt 4.8. attēlu).  
 Visās stumbra daļās tilpumu precīzāk var novērtēt pēc vidusdaļas metodes, bet, izdalot 
atsevišķas stumbra daļas, resgalī un vidusdaļā vidējās novirzes ir mazākas tievgaļa 
uzmērīšanas paņēmienam, ja izmanto LVM raukuma rādītājus. 
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4.8.att. Egles apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi galvenajā cirtē. 
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 Analizējot egles apaļos kokmateriālus ar garumu (4,3 – 6,1 metri), kas sagatavoti 
galvenajā cirtē, sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmiens ar soli 1 metrs un resgaļa–vidusdaļas–
tievgaļa uzmērīšanas paņēmiens visās stumbra daļās uzrāda vismazākās faktiskās tilpuma 
novirzes. Uzmērot sortimentus pēc abu galu caurmēra, gala plaknē un atkāpjoties 5-15 cm 
Latvijas un Zviedrijas metodēm stumbra resgalī uzmērītais tilpums ir nedaudz lielāks kā 
faktiskais. Vidusdaļas tilpums visām kontrolmērījumu metodēm ir diezgan precīzs – vidējās 
tilpuma novirzes ir tuvu nullei. 
 Vērtējot izkliedi kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm, vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam izkliede ir salīdzinoši neliela. Ir novērojama arī caurmēra ietekme – 
palielinoties caurmēram, uzmērītais tilpums kļūst mazāks par faktisko gan stumbra resgalī, 
gan vidusdaļā. Tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmienam, izmantojot MF raukuma 
rādītājus, uzmērītais tilpums vidēji ir nedaudz mazāks nekā faktiskais stumbra resgalī un 
vidusdaļā. 
 Tilpums, kas iegūts pēc tievgaļa caurmēra, izmantojot LVM un MF raukuma rādītājus, 
stumbra resgalī un vidusdaļā vidēji uzrāda nedaudz lielāku tilpumu par faktisko. Līdzīga 
tendence novērojama arī analizējot Lietuvas tilpuma tabulas (skatīt 4.9.attēlu).  
 Šajā gadījumā ir grūti rekomendēt kādu iepirkšanas metodi, jo, pēc viduscaurmēra 
paņēmiena, abās stumbra daļās uzmērītais tilpums ir nedaudz mazāks par faktisko, bet, lietojot 
pārejās metodes, lielāks par faktisko.  
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4.9.att. Egles apaļo kokmateriālu (4,3 – 6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi galvenajā cirtē. 
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 Analizējot egles II stāva apaļos kokmateriālus ar garumu līdz 3,7 metri, kas sagatavoti 
galvenajā cirtē, sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs un resgaļa–vidusdaļas–
tievgaļa uzmērīšanas paņēmienam visās stumbra daļās ir vismazākās faktiskās tilpuma 
novirzes. Uzmērot sortimentus pēc abu galu caurmēra, gan Latvijas, gan Zviedrijas metodes 
stumbra vidusdaļā uzmērītajiem sortimentiem tilpums ir nedaudz mazāks kā faktiskais, it īpaši 
palielinoties caurmēram. Galotnes daļā šīm abām metodēm uzmērītais tilpums ir tuvu 
faktiskajam.  
 Vērtējot izkliedi kokmateriālu iepirkšanā lietotajam metodēm, izteikti mazāka izkliede 
ir vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam salīdzinājumā ar pārējām metodēm. Visās 
stumbra daļās uzmērītais tilpums ir tuvu faktiskajam. Pēc tievgaļa caurmēra uzmērīšanas 
paņēmiena, izmantojot MF raukuma rādītājus, uzmērītais tilpums vidēji visās stumbra daļās ir 
mazāks par faktisko.  Visās stumbra daļās pēc šī uzmērīšanas paņēmiena, palielinoties 
caurmēram, procentuālā tilpuma novirze palielinās negatīvā virzienā. 
 Tilpums, kas iegūts pēc tievgaļa caurmēra, izmantojot LVM raukuma rādītājus un 
Lietuvas tilpuma tabulas, uzrāda lielu izkliedi, tāpēc ir grūti analizēt tendences, tomēr lielākai 
daļai sortimentu uzmērītais tilpums pēc šīs metodes ir lielāks par faktisko (skatīt 4.10.attēlu).  
 Visās stumbra daļās tilpumu precīzāk var novērtēt pēc vidusdaļas metodes, bet 2. stāva 
egles sortimentiem nepieciešama papildus datu ievākšana lielās izkliedes dēļ. 
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4.10.att. Egles apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi galvenajā cirtē no II stāva kokiem. 
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 Analizējot egles II stāva apaļos kokmateriālus ar garumu (4,3 – 6,1 metrs), kas 
sagatavoti galvenajā cirtē, visi uzmērīšanas paņēmieni gan stumbra resgalī, gan vidusdaļā 
uzrāda mazas tilpuma novirzes, bet šeit ir jāņem vērā tas, ka ir ļoti neliels datu apjoms.  
 Vērtējot izkliedi kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm, vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam izkliede ir ļoti maza un ir novērojama arī caurmēra ietekme. 
Tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmienam, izmantojot MF raukuma rādītājus, uzmērītais 
tilpums vidusdaļā ir nedaudz mazāks nekā faktiskais tilpums.  
 Tilpums, kas iegūts pēc tievgaļa caurmēra, izmantojot LVM raukuma rādītājus, resgalī 
uzrāda nedaudz lielāku tilpumu par faktisko. Līdzīga tendence novērojama arī analizējot 
Lietuvas tilpuma tabulas, pēc šīm tabulām abās stumbra daļās uzmērītais tilpums ir nedaudz 
lielāks par faktisko (skatīt 4.11.attēlu).  
 Arī šeit kā iepirkuma metodi var rekomendēt viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmienu, 
jo tas uzrāda vismazākās novirzes.  
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4.11.att. Egles apaļo kokmateriālu (4,3 – 6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi galvenajā cirtē no II stāva kokiem. 
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 Egles sortimentiem ir izdalītas trīs stumbra daļas – resgalis, vidusdaļa un galotnes 
daļa. Kā atsevišķa stumbra daļa kailcirtē ir norādīti II stāva egles sortimenti. 3.tabulā tilpuma 
noviržu statistiskās vērtības norādītas egles krājas kopšanas cirtei (tabulas augšā) un egles 
galvenai cirtei (tabulas apakša). Ja analizē egles kontrolmērījumu metodes, tad krājas 
kopšanas cirtē sekciju tipa metodei ar soli 1 metrs ir vismazākās standartnovirzes visās 
stumbra daļās – resgalī (1,237), vidusdaļā (1,778) un galotnes daļā (3,837). Visās stumbra 
daļās sekciju tipa metodei ar soli 1 metrs ir arī salīdzinoši nelielas vidējās novirzes.  
Vislielākās vidējās tilpuma novirzes ir uzmērīšanas paņēmieniem pēc abu galu caurmēra gan 
Latvijas, gan Zviedrijas metodēm.  
 Izvērtējot kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes  krājas kopšanas cirtē, resgaļa 
daļā vismazākā vidējā novirze ir tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmienam, izmantojot MF 
raukuma rādītājus (0,66), bet vismazākā standartnovirzes ir viduscaurmera uzmērīšanas 
paņēmienam (5,165). Vidusdaļā vislabākie rādītāji ir vidus caurmēra uzmērīšanas 
paņēmienam – vidējā novirze (0,57%) un standartnovirze (5,488). Galotnes daļā vismazākā 
vidējā novirze ir tievgaļa uzmērīšanas paņēmienam, izmantojot MF raukuma rādītājus (-
0,23%), tomēr standartnovirze gandrīz uz pusi mazāka ir viduscaurmēra metodei (6,266). 
 Galvenajā cirtē, analizējot kontrolmērījumu metodes, resgaļa sortimentiem precīzākās 
vērtības ir sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs – vidējā procentuālā tilpuma 
novirze (-0,02%) un standartnovirze (0,904). Arī vidusdaļā visprecīzākais ir sekcijas tipa 
uzmērīšanas paņēmiens ar soli 1 metrs, vidējā novirze ir (-0,25%) un standartnovirze ir 1,238. 
Galotnes daļā mazākā vidējā procentuālā novirze ir resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa uzmērīšanas 
paņēmienam (0,04%), bet vismazākā standartnovirze ir sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienam 
ar soli 1 metrs (2,486). II stāva egles sortimentiem visprecīzākais ir sekcijas tipa uzmērīšanas 
paņēmiens ar soli 1 metrs,  standartnovirze ir 1,290.  (skatīt 1.tabulu). 
 Izvērtējot kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes  galvenajā cirtē, resgaļa daļā 
vismazākā vidējā novirze ir tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmienam, izmantojot LVM 
raukuma rādītājus (1,96), bet vismazākā standartnovirzes ir viduscaurmēra uzmērīšanas 
paņēmienam (4,077). Vidusdaļā vislabākie rādītāji ir vidus caurmēra uzmērīšanas 
paņēmienam – vidējā novirze (-0,83%) un standartnovirze (3,758). Galotnes daļā vismazākā 
vidējā novirze ir tilpumam, kas aprēķināts pēc Lietuvas tilpuma tabulām (1,91%), tomēr 
standartnovirze gandrīz uz pusi mazāka ir viduscaurmēra metodei (6,248). II stāva 
sortimentiem vislabākie rezultāti ir vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam – vidējā novirze 
(0,36%) un standartnovirze (4,998) (skatīt 4.3.tabulu).  
 Kā precīzāko kontrolmērījumu metodi egles sortimentiem, izanalizējot standartnoviržu 
vērtības, var izcelt sekciju tipa metodi ar soli 1 metrs, bet pie iepirkšanas, lai arī tievgaļa 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienam, izmantojot MF raukuma rādītājus,dažās stumbra daļās ir 
mazāka vidējā novirze, tomēr, analizējot standartnovirzi, praktiski visās stumbra daļās tā ir 
mazāka viduscaurmēra metodei, ko arī var ieteikt lietot egles sortimentiem gan krājas 
kopšanas cirtē, gan galvenajā cirtē.  
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4.3.tabula 
Egles uzmēr īšanas paņēmienu statistisko rādītāju salīdzinājums ar etalonu 

 

 

 

 

SEKCIJA 
1M

RG+VD+
TG

RG+TG 
(LV)

RG+TG 
(SWE)

VIDUS
TG+R 
(MF)

TG+R 
(LVM)

Lietuvas 
tabulas

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.23 -0.12 1.86 0.80 -2.02 0.66 11.13 3.35
Standartnovirze 1.237 2.780 4.121 3.979 5.165 6.224 7.698 5.898

Minimums -3.20 -9.70 -8.00 -10.00 -16.10 -14.80 -12.00 -13.90
Maximums 1.90 6.90 11.40 8.80 9.70 16.30 29.30 17.50

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.04 0.26 0.21 -0.68 0.57 -0.98 8.81 -1.27
Standartnovirze 1.778 3.343 3.789 3.841 5.488 7.809 8.345 8.398

Minimums -6.10 -6.40 -8.30 -8.80 -10.50 -25.00 -15.00 -25.00
Maximums 5.90 10.10 8.30 8.30 17.40 20.00 27.80 22.90

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.84 -1.85 -0.20 -5.27 -2.55 -0.23 -10.91 12.72
Standartnovirze 3.837 3.883 5.809 6.072 6.266 10.147 9.277 11.974

Minimums -6.70 -7.10 -6.90 -13.80 -8.80 -17.00 -25.50 -6.40
Maximums 6.10 5.90 12.80 4.30 8.80 15.20 3.00 30.30

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.17 -0.04 0.78 -0.48 -0.62 -0.32 8.15 1.50
Standartnovirze 1.838 3.216 4.142 4.346 5.559 7.455 9.874 8.768

Minimums -6.70 -9.70 -8.30 -13.80 -16.10 -25.00 -25.50 -25.00
Maximums 6.10 10.10 12.80 8.80 17.40 20.00 29.30 30.30

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.02 -0.06 3.95 1.92 -3.73 2.50 1.96 3.30
Standartnovirze 0.904 1.851 3.699 3.084 4.077 6.267 5.379 5.904

Minimums -2.10 -4.10 -3.70 -5.10 -15.60 -11.60 -10.20 -10.20
Maximums 1.70 3.90 12.20 8.30 2.70 14.40 17.00 16.30

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.25 -0.32 0.34 -1.10 -0.83 1.44 3.50 3.75
Standartnovirze 1.238 2.031 2.398 2.462 3.758 6.105 6.080 6.413

Minimums -3.50 -4.40 -4.50 -5.90 -11.30 -9.40 -5.90 -7.90
Maximums 2.70 6.30 5.50 4.10 8.30 15.70 16.70 20.40

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -1.19 -1.82 0.95 -0.22 -3.02 -7.27 -12.17 1.91
Standartnovirze 2.486 3.267 6.805 7.497 6.248 10.798 12.605 13.706

Minimums -5.90 -5.90 -11.10 -11.80 -13.30 -23.70 -28.90 -17.60
Maximums 3.40 4.20 10.30 10.30 8.30 12.20 12.20 26.80

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.67 0.04 -0.29 -1.13 0.36 -5.35 6.81 1.93
Standartnovirze 1.524 3.461 4.096 4.003 4.998 8.057 10.54311.260

Minimums -4.80 -9.10 -12.30 -13.70 -8.90 -30.30 -19.70 -24.50
Maximums 4.40 7.50 7.80 6.30 11.10 11.10 29.60 28.30

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0.23 -0.33 1.94 0.27 -2.26 1.15 1.50 3.40
Standartnovirze 1.290 2.119 3.903 3.663 4.341 7.111 7.782 7.029

Minimums -5.90 -5.90 -11.10 -11.80 -15.60 -23.70 -28.90 -17.60
Maximums 3.40 6.30 12.20 10.30 8.30 15.70 17.00 26.80

Stumbra daļa Aprakstošā statistika

Kr ājas kopšanas cirte

Galvenā cirte

Resgalis

53

II stāvs

Galotnes daļa

Vidusdaļa

80

11

Kopā

144

Resgalis

50

Vidusdaļa

57

Galotnes daļa

10

56

Lielākās novirzes
Visprecīzākās vērtības

Kontrolmērījumu metodes Kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes

Kopā

117
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 Egles krājas kopšanas cirtē vismazākās novirzes vislielākajam vairumam apaļo 
kokmateriālu, izvērtējot kontrolmērījumu metodes, ir sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienam ar 
soli 1 metrs, attiecīgi 4% tilpuma noviržu grupā iekļaujas 95,83 % apaļo kokmateriālu, kā arī 
50 % iekļaujas novirzēs, kas mazākas par 1%. Nākamā tuvāka kontrolmērījumu metode ir 
resgaļa–vidusdaļas–tievgaļa metode, kur 1% noviržu robežās iekļaujams tikai 21,53%. 
Vislielākais kokmateriālu skaits noviržu grupā virs 4%, ir abu galu caurmēra Zviedrijas 
uzmērīšanas paņēmienam (35,42%). Kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm līdz 4% 
tilpuma novirzei 48,61% apaļo kokmateriālu iekļaujas vidus caurmēra uzmērīšanas 
paņemienā. Vislielākās novirzes ir tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmienam, 
izmantojotLVM raukuma rādītājus – 81,25 % apaļo kokmateriālu ir uzmērīti ar kļūdu, kas 
lielāka par 4%. 
 Arī galvenajā cirtē, analizējot kontrolmērījumu metodes, ļoti labi rādītāji ir sekciju tipa 
uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs – 67,52% mērījumu iekļaujas 1 % noviržu robežā, 
kas ir ļoti augsts rādītājs, 4 % novirzē iekļaujas gandrīz 99,15 % uzmērīto apaļo kokmateriālu. 
Runājot par apaļo kokmateriālu iepirkšanas metodēm, vislabākie rādītāji ir vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam – 65,81% datu iekļaujas 4% noviržu robežā. Visneprecīzākās ir 
Lietuvas tilpuma tabulas – 63,25 % datu atrodas noviržu grupā virs 4 % un tievgaļa caurmēra 
+ MF raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienam – arī 63,25% apaļo kokmateriālu ir uzmērīti 
ar kļūdu, kas lielāka par 4% (skatīt 4.4.tabulu). 
 Apvienojot abus cirtes veidus un izvērtējot kokmateriālu skaitu konkrētās novirzēs, kā 
kontrolmērījumu metodi var ieteikt sekciju tipa metodi ar soli 1 metrs. Kokmateriālu 
iepirkšanā var ieteikt lietot viduscaurmēra metodi, kas uzrāda vislielāko procentuālo apaļo 
kokmateriālu skaitu, kas iekļaujas 1 %, 2 %, 3% vai 4 % noviržu grupā, gan krājas kopšanas 
cirtē, gan galvenajā cirtē. 
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4.4.Tabula 
Egles I stāva kokmteriālu skaits %, kas iekļaujas konkrētā novirzē, atkarībā no 

uzmēr īšanas metodes 
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TG+R (MF)

TG+R (LVM)

6,84 17,09 29,06 36,75 63,25

12,82 23,93 38,46 48,72 51,28

67,52 88,03 97,44 99,15 0,85

Lietuvas tilpuma tabulas

SEKCIJA 1m

RG+VD+TG

RG+TG

RG+TG 5-15cm

RG+TG (SWE)

VIDUS

8,55 17,95 25,64 36,75 63,25

24,79 40,17 59,83 70,09 29,91

24,79 36,75 48,72 65,81 34,19

42,74 69,23 84,62 93,16 6,84

23,93 49,57 66,67 73,5 26,5

18,8 36,75 52,99 66,67 33,33

Lietuvas tilpuma tabulas 11,81 22,92 32,64 43,06 56,94

RG+TG 5-15cm 15,28 36,11 54,17 69,44 30,56

56,94

VIDUS 12,5 28,47 40,28 48,61 51,39

6,94 10,42 15,28 18,75 81,25

Lielākais īpatsvars

RG+TG 20,83 40,97

RG+VD+TG 21,53 50,69

TG+R (LVM)

Galvenā cirte

TG+R (MF) 12,5 23,61 33,33 43,06

72,92 81,25 18,75

59,03 72,22 27,78

RG+TG (SWE) 18,75 36,11 57,64

Uzmērīšanas 
mērķis

Uzmērīšanas metode
Egle

Krājas kopšanas cirte

SEKCIJA 1m 50 81,94 92,36 95,83 4,17

64,58 35,42
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 Izvērtējot kontrolmērījumu metodes egles otrā stāva sortimentiem, tad arī šeit 
visprecīzākais ir sekciju tipa uzmērīšanas paņēmiens ar soli 1 metrs –94,64% mērījumu 
iekļaujas līdz 4 % noviržu grupā. Runājot par apaļo kokmateriālu iepirkšanas metodēm, 
vislabākie rādītāji ir vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam – 60,71 % datu iekļaujas 4% 
noviržu robežā (skatīt 4.5.tabulu). 

4.5.Tabula 
Egles II stāva kokmateriālu skaits %, kas iekļaujas konkrētā novirzē, atkarībā no 

uzmēr īšanas metodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Līdz 1 % Līdz 2% Līdz 3 % Līdz 4 % Virs 4 %

7,14 21,43 28,57 32,14Lietuvas tilpuma tabulas

RG+TG 5-15cm

VIDUS

TG+R (MF)

28,57TG+R (LVM)

50 82,14 91,07 94,64SEKCIJA 1m

16,07 44,64 66,07 75

67,86

51,79 66,07 33,93

12,5 37,5 58,93 73,21 26,79

21,43 42,86 48,21 57,14

14,29 32,14 55,36 60,71

7,14 23,21 28,57 39,29

1,79 3,57 19,64
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s 60,71

39,29

42,86

71,43

5,36

25RG+VD+TG

19,64 42,86

Uzmērīšanas 
metode

Egle II stāvs

RG+TG
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4.3. Bērza apaļo kokmateriālu tilpuma analīze 
 Bērza apaļajiem kokmateriāliem, kas sagatavoti krājas kopšanas cirtē, tika izdalītas 2 
garuma grupas – līdz 3,7 m un 4,3 – 6,1 m, kas sadalītas trīs stumbra daļās – resgalis, 
vidusdaļa un tievgalis. Arī bērzam tilpuma starpība (no etalona tilpuma) ir uzrādīta atkarībā 
no apaļo kokmateriālu caurmēra. Tilpuma novirzes ir uzrādītas katram uzmērīšanas 
paņēmienam, lai gūtu priekšstatu par dažādu paņēmienu uzmērīšanas precizitāti un to 
novirzēm no etalona tilpuma – sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmiens ar soli 0,5 metri , kas tiek 
pieņemts kā nulles vērtība. 
 Analizējot bērza apaļos kokmateriālus ar garumu līdz 3,7 metriem, kas sagatavoti 
krājas kopšanas cirtē, sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmiens ar soli 1 metrs un resgaļa-
vidusdaļas-tievgaļa uzmērīšanas paņēmiens uzrāda vienmērīgu noviržu sadalījumu no etalona 
tilpuma visās stumbra daļās. Latvijas un Zviedrijas uzmērīšanas paņēmiens pēc abu galu 
caurmēra uzrāda lielāku tilpumu nekā faktiskais tilpums  stumbra resgalī, pārējās stumbra 
daļās uzmērītais tilpums ir tuvu faktiskajam 
 Kokmateriālu iepirkšanā lietotajiem uzmērīšanas paņēmieniem izkliede ir lielāka 
abām tievgaļa caurmēra metodēm, izmantojot raukuma rādītājus. Tilpums, kas uzmērīts pēc 
šīm metodēm visās stumbra daļās vidēji ir liel āks nekā faktiskais. Tievgaļa caurmēra 
uzmērīšanas paņēmiens, izmantojot LVM raukuma rādītājus, resgaļa un galotnes daļa uzrāda 
arī caurmēra ietekmi, caurmēram palielinoties, novirzes kļūst mazākas. Vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam visās stumbra daļās izkliede ir līdzīga kā kontrolmērījumu metodēm 
un vidējā novirze ir ļoti tuvu nullei. Resgaļa daļai novirzes, lai gan atrodas tuvu nulles 
līmenim, tomēr vairāk tiecas negatīvā virzienā. Lietuvas tilpuma tabulas stumbra resgalī 
uzrāda labus rezultātus, stumbra vidusdaļā ir liela izkliede un ir novērojama caurmēra ietekme 
– palielinoties caurmēram, novirze vispirms pietuvojas nullei un tad kļūst lielāka (skatīt 
4.12.attēlu).  
 Analizējot īsos bērza sortimentus, var secināt, ka viduscaurmēra uzmērīšanas 
paņēmiens ir vispiemērotākais, jo nav novērojama caurmēra ietekme un punktu mākonis 
koncentrējās ap nulli. Izvērtējot tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmienu, izmantojot LVM 
raukuma rādītājus, var secināt, ka būs apgrūtinoši pielāgot raukuma rādītājus, lai uzlabotu 
precizitāti visās stumbra daļās, atbilstoši esošajai situācijai. 
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4.12.att. Bērza apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi kopšanas cirtē. 
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 Analizējot bērza krājas kopšanas garos (4,3 – 6,1 metrs) sortimentus redzams, ka 
kontrolmērījumu uzmērīšanas paņēmieniem stumbra vidusdaļā vidējās tilpuma novirzes ir 
tuvas nullei, savukārt resgaļa visos trīs kontrolmērījumu uzmērīšanas paņēmienos pēc abu 
galu caurmēra, uzmērītais tilpums ir lielāks par faktisko. Sekcijas tipa uzmērīšanas 
paņēmienam ar soli 1 metrs un resgaļa, vidusdaļas un tievgaļa caurmēra uzmērīšanas 
paņēmienam uzrādītais tilpums ir vistuvākais etalona uzrādītajam.  
Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanā, izmantojot vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienu, 
resgaļa daļā ir novērojama neliela caurmēra ietekme, kad, palielinoties tievgaļa caurmēram, 
nedaudz palielinās negatīvā tilpuma novirze no etalona. Savukārt vidusdaļas apaļajiem 
kokmateriāliem vidējā novirze ir tuvu nullei. Pēc tievgaļa caurmēra un MF raukuma rādītāju 
uzmērīšanas paņēmiena ir novērojama neliela caurmēra ietekme stumbra resgalī – 
palielinoties caurmēram, tilpuma novirzes tuvinās nullei, bet saglabājas negatīvas.  Stumbra 
vidusdaļā izkliede ir daudz lielāka un uzmērītais tilpums vidēji ir liel āks nekā faktiskais. 
Izmantojot tievgaļa caurmēra un LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienu, abās 
stumbra daļās novērtētais tilpums ir lielāks nekā faktiskais. Vērojama pretēja tendence 
tievgaļa caurmēra un MF raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienam - caurmēram 
palielinoties, novirzes samazinās un tuvinās nullei. Resgaļa daļas sortimentiem nulles līmenis 
tiek sasniegts aptuveni pie 24 cm caurmēra, savukārt vidusdaļai pie šī paša caurmēra ir 
sasniegta zemākā vidējā novirze (skatīt 4.13.attēlu). 
 Arī garajiem bērza sortimentiem, kā kokmateriālu iepirkšanā lietojamo metodi, var 
ieteikt izmantot viduscaurmēra metodi. Turpinot izmantot tievgaļa caurmēra un LVM 
raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienu, būtu jākoriģē raukums, jo uzmērītais tilpums 
neatbilst faktiskajām vērtībām. 
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4.13.att. Bērza apaļo kokmateriālu (līdz 4,3 – 6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem 
uzmērīšanas paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi kopšanas cirtē. 
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 Analizējot bērza apaļos kokmateriālus ar garumu līdz 3,7 metri, kas sagatavoti 
galvenajā cirtē, visas kontrolmērījumu metodes uzrāda vienmērīgu noviržu sadalījumu no 
etalona tilpuma. Visām kontrolmērījumu metodēm bērzam nav novērojama caurmēra ietekme 
uz noviržu rādītājiem. Galvenajā cirtē arī galotnes daļā nav novērojama caurmēra ietekme. 
Kontrolmērījumu metodēm visā stumbra garumā izkliedes rādītāji ir ļoti līdzīgi, tāpēc, 
izvēloties konkrētu paņēmienu, ir iespēja izvēlēties vienkāršāko. 
 Vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam visām stumbra daļām izkliede ir līdzīga kā 
kontrolmērījumu metodēm, un vidējā novirze ir ļoti tuvu nullei visās stumbra daļās, šoreiz arī 
resgaļa sortimentiem tilpums ir noteikts tāds pats kā faktiskais. Abiem tievgaļa caurmēra un 
raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmieniem ir lielāka izkliede nekā viduscaurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam. Vidusdaļas un galotnes sortimentiem tilpums tiek uzrādīts lielāks 
par faktisko, savukārt resgaļa daļā vērojama izteikta tendence, ka LVM raukuma rādītāji 
uzrāda labu precizitāti, bet MF raukuma rādītāji tilpumu novērtē lielāku nekā faktiskais. 
Caurmēra ietekme nav novērojama. Bērza sortimentiem samērā labi rezultāti ir arī Lietuvas 
tilpuma tabulām, bet arī vidus un galotnes daļā tilpums tiek aprēķināts lielāks nekā faktiskais 
(skatīt 4.14.attēlu). Bērza galvenajā cirtē īsajiem sortimentiem pēc šiem datiem noteikti var 
rekomendēt viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmienu, jo visās stumbra daļās tas rezultātus 
uzrāda tuvu nulles līmenim (etalona uzrādītajam tilpumam) un precizitāte ir pielīdzināma 
kontrolmērījumu metodēm. 
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4.14.att. Bērza apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi galvenajā cirtē. 



136 

 

 Analizējot garos (4,3 – 6,1 metrs) bērza apaļos kokmateriālus, kas sagatavoti 
galvenajā cirtē, redzams, ka visiem kontrolmērījumu uzmērīšanas paņēmieniem stumbra 
vidusdaļā vidējās tilpuma novirzes ir tuvas nullei, savukārt resgaļa visos kontrolmērījumu 
uzmērīšanas paņēmienos, kur tiek lietots abu galu caurmērs, uzmērītais tilpums ir lielāks par 
faktisko. Sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs un resgaļa-vidusdaļas-tievgaļa 
caurmēra uzmērīšanas paņēmieniem uzrādītais tilpums resgaļa daļas sortimentiem ir 
vistuvākais etalona uzrādītajam un šīs divas metodes ir izmantojamas kontrolmērījumu 
veikšanā.  
 Izvērtējot kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes, resgaļa daļā vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmiens resgaļa daļā uzrāda negatīvas novirzes. Vidusdaļas sortimentiem 
lielākā daļa datu ir koncentrēta ap nulli. Analizējot tievgaļa caurmēra un raukuma rādītāju 
uzmērīšanas paņēmienus, tiem ir lielāka izkliede. Stumbra vidusdaļā uzmērītais tilpums ir 
lielāks par faktisko, bet stumbra resgalī abiem paņēmieniem ir pretēja tendence attiecībā pret 
tievgaļa caurmēru. Tam palielinoties, tievgaļa caurmēra un MF raukuma rādītāju paņēmienam 
novirzes samazinās pozitīvā virzienā un jau aptuveni pie 23 cm caurmēra robežas ir pie nulles 
līmeņa. Savukārt, izmantojot LVM raukuma rādītājus, novirze samazinās negatīvā virzienā. 
Tilpuma noteikšanā, izmantojot Lietuvas tilpuma tabulas, uzmērītais tilpums visā stumbra 
garumā vidēji ir liel āks nekā faktiskais (skatīt 4.15.attēlu). 
 Pēc dotajiem rādītājiem, analizējot iepirkšanas metodes bērza galvenajai cirtei, 
ikdienas lietošanai var rekomendēt viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmienu. Tas resgaļa daļai 
uzrāda mazāku tilpumu par faktisko, taču nav novērojama caurmēra ietekme, un vidusdaļai 
uzrādītais tilpums ir salīdzināms ar kontrolmērījumu metodēm. 
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4.15.att. Bērza apaļo kokmateriālu (4,3 – 6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi galvenajā cirtē. 
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 Ja analizē bērza kontrolmērījumu metodes, tad krājas kopšanas cirtē sekciju tipa 
metodei ar soli 1 metrs ir vismazākās standartnovirzes visās stumbra daļās – resgalī (2,204), 
vidusdaļā (2,688) un galotnes daļā (2,513). Visās stumbra daļās sekciju tipa metodei ar soli 1 
metrs ir arī salīdzinoši nelielas vidējās novirzes. Vislielākās vidējās tilpuma novirzes ir 
uzmērīšanas paņēmieniem pēc abu galu caurmēra gan Latvijas, gan Zviedrijas metodēm.  
 Izvērtējot kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes  krājas kopšanas cirtē resgaļa daļā 
vismazākā vidējā novirze ir tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmiens izmantojot MF 
raukuma rādītāju (1,4%), bet vismazākās standartnovirzes ir viduscaurmēra uzmērīšanas 
paņēmienam (5,262). Vidusdaļā vislabākie rādītāji ir vidus caurmēra uzmērīšanas 
paņēmienam – vidējā novirze (0,34%) un standartnovirze (5,513). Galotnes daļā vismazākā 
vidējā novirze ir vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam (0,23%), standartnovirze (5,498). 
 Galvenajā cirtē, analizējot kontrolmērījumu metodes, resgaļa sortimentiem precīzākās 
vērtības ir sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs – vidējā procentuālā tilpuma 
novirze (0,03%) un standartnovirze (1,890). Arī vidusdaļā visprecīzākais ir sekcijas tipa 
uzmērīšanas paņēmiens ar soli 1 metrs, standartnovirze ir 1,238. Galotnes mazākā vidējā 
procentuālā novirze ir resgaļa+vidusdaļas+tievgaļa uzmērīšanas paņēmienam (0,24%), bet 
vismazākā standartnovirze sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs (1,999) 
(skatīt 4.6.tabulu).  
 Izvērtējot kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes,  galvenajā cirtē visām stumbra 
daļām viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmienam ir vismazākās vidējas procentuālās novirzes 
kā arī standartnovirzes.  
 Kā precīzāko kontrolmērījumu metodi bērza sortimentiem, izanalizējot 
standartnoviržu vērtības, var izcelt sekciju tipa metodi ar soli 1 metrs, bet pie iepirkšanas -
viduscaurmēra metodi, ko arī var ieteikt lietot bērza sortimentiem gan krājas kopšanas cirtē, 
gan galvenajā cirtē. 
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4.6.Tabula 
Bērza uzmēr īšanas metožu statistisko rādītāju salīdzinājums ar etalonu 

 

 

 

 

 
 

SEKCIJ
A 1M

RG+VD
+TG

RG+TG 
(LV)

RG+TG 
(SWE)

VIDUS
TG+R 
(MF)

TG+R 
(LVM)

Lietuvas 
tabulas

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0,08 1,29 5,94 4,61 -2,98 1,40 11,65 3,70
Standartnovirze 2,204 4,061 6,058 5,590 5,262 10,840 10,759 6,057

Minimums -7,40 -9,60 -4,30 -5,30 -13,80 -26,50 -6,90 -9,40
Maximums 8,30 12,00 18,60 15,70 11,10 23,40 33,80 15,60

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0,17 -0,23 -0,41 -1,20 0,34 2,35 9,91 2,27
Standartnovirze 2,688 3,428 4,073 4,268 5,513 9,904 9,617 9,716

Minimums -5,90 -6,90 -10,30 -11,80 -11,40 -29,40 -16,50 -33,10
Maximums 10,30 7,60 9,60 8,30 10,40 25,30 40,00 17,90

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0,14 -0,28 -0,03 -0,92 0,23 5,64 4,81 12,61
Standartnovirze 2,513 2,959 4,208 3,719 5,498 9,146 9,267 13,494

Minimums -4,80 -6,10 -9,10 -9,10 -8,80 -15,80 -15,80 -26,30
Maximums 6,10 5,30 6,70 5,30 10,50 23,10 23,10 33,30

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0,13 0,28 1,85 0,86 -0,82 2,73 9,42 4,97
Standartnovirze 2,475 3,618 5,673 5,374 5,606 10,132 10,197 10,393

Minimums -7,40 -9,60 -10,30 -11,80 -13,80 -29,40 -16,50 -33,10
Maximums 10,30 12,00 18,60 15,70 11,10 25,30 40,00 33,30

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0,03 0,76 4,58 2,73 -2,69 4,63 4,03 2,99
Standartnovirze 1,890 3,670 5,206 4,632 5,488 7,058 8,480 6,556

Minimums -5,80 -11,50 -3,80 -7,00 -21,40 -12,70 -14,90 -13,00
Maximums 8,10 14,00 20,90 16,30 8,70 15,20 20,10 15,50

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0,26 -0,11 -0,07 -0,70 -0,06 5,47 8,29 7,94
Standartnovirze 1,797 2,609 2,922 2,858 4,412 6,481 6,194 5,927

Minimums -4,80 -4,60 -8,10 -8,10 -8,40 -9,70 -4,80 -8,10
Maximums 7,60 12,10 6,70 5,90 22,50 20,80 24,10 18,70

Novērojumu skaits
Vidējā novirze 0,28 0,24 1,47 1,05 -0,77 9,73 9,13 9,84
Standartnovirze 1,999 2,351 4,654 4,626 4,713 8,059 8,050 10,030

Minimums -3,10 -3,80 -7,60 -7,60 -14,00 -3,70 -2,20 0,00
Maximums 3,50 5,80 14,00 14,00 8,70 38,00 38,00 44,00

Novērojumu skaits
Vidējā novirze -0,07 0,22 1,64 0,68 -1,00 6,05 7,17 6,82
Standartnovirze 1,867 2,934 4,540 4,104 4,926 7,194 7,577 7,524

Minimums -5,80 -11,50 -8,10 -8,10 -21,40 -12,70 -14,90 -13,00
Maximums 8,10 14,00 20,90 16,30 22,50 38,00 38,00 44,00

Stumbra daļa Aprakstošā statistika

45

Vidusdaļa

58

Galotnes daļa

28

Resgalis

Kopā

131

Galvenā cirte

34

Resgalis

52

Vidusdaļa

86

Lielākās novirzes
Visprecīzākās vērtības

Kontrolmērījumu metodes Kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes

Kr ājas kopšanas cirte

Kopā

172

Galotnes daļa
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 Bērza krājas kopšanas cirtē vismazākās novirzes vislielākajam vairumam apaļo 
kokmateriālu, izvērtējot kontrolmērījumu metodes, ir sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienam ar 
soli 1 metrs, attiecīgi 4 % datu iekļaujas 90,08% apaļo kokmateriālu, kā arī 45,8% iekļaujas 
novirzēs, kas mazākas par 1%. Nākamā tuvāka kontrolmērījumu metode ir resgaļa-
vidusdaļas-tievgaļa metode, kur 1% noviržu robežās iekļaujams tikai 22,14%. Vislielākais 
kokmateriālu skaits noviržu grupā virs 4% ir abu galu caurmēra uzmērīšanas paņēmienam, 
uzmērot caurmērus gala plaknē (50,38%). Kokmateriālu iepirkšanā lietotajām metodēm līdz 
4% tilpuma novirzei - 45,8% apaļo kokmateriālu iekļaujas vidus caurmēra metodē. 
Vislielākās novirzes ir tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmiens izmantojot LVM raukuma 
rādītāju  – 75,57 % apaļo kokmateriālu ir uzmērīti ar kļūdu, kas lielāka par 4%. 
 Arī galvenajā cirtē, analizējot kontrolmērījumu metodes, ļoti labi rādītāji ir sekciju tipa 
uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs – 59,88% mērījumu iekļaujas 1 % noviržu robežā, 
kas ir ļoti augsts rādītājs, 4 % novirzē iekļaujas 95,93 % uzmērīto apaļo kokmateriālu. 
Runājot par apaļo kokmateriālu iepirkšanas metodēm, vislabākie rādītāji ir vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam – 68,02% datu iekļaujas 4% noviržu robežā. Vislielākās novirzes ir 
tievgaļa caurmēra + LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas paņēmienam – 72,09% apaļo 
kokmateriālu ir uzmērīti ar kļūdu, kas lielāka par 4% (skatīt 4.7.tabulu).  
 Apvienojot abus cirtes veidus un izvērtējot kokmateriālu skaitu konkrētās robežās, kā 
kontrolmērījumu metodi var ieteikt sekciju tipa metodi ar soli 1 metrs. Kokmateriālu 
iepirkšanā var ieteikt lietot viduscaurmēra metodi, kas uzrāda vislielāko procentuālo apaļo 
kokmateriālu skaitu, kas iekļaujas 1%, 2 %, 3 %vai 4 % noviržu grupā, gan krājas kopšanas 
cirtē, gan galvenajā cirtē. 
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4.7.Tabula 
Bērza kokmateriālu skaits %, kas iekļaujas konkrētā novirzē, atkarībā no uzmēr īšanas 

metodes 

 

 

Līdz 1 % Līdz 2% Līdz 3 % Līdz 4 % Virs 4 %

RG+VD+TG

40,46

61,8343,51

Uzmērīšanas 
mērķis

Uzmērīšanas metode
Bērzs

Krājas kopšanas cirte

SEKCIJA 1m

VIDUS

6,87 14,5 22,14

RG+TG (SWE)

24,43 75,57

RG+TG 5-15cm

RG+TG

28,24 38,17 50,38 59,54

74,05 25,95

90,08 9,92

Lielākais īpatsvars

19,08 32,06 41,22 49,62 50,38

23,26 40,12

6,4 12,21 22,09

59,88 77,91 92,44

24,42 49,42 64,53

Galvenā cirte

9,92 15,27

31,3 68,7

20,61 36,64 44,27 52,67 47,33

25,95 32,06 67,94

12,98 19,85 29,01 45,8 54,2

95,93 4,07

9,3 15,7 20,35 27,91 72,09

75,58 24,42

30,81 60,47 79,65 88,95 11,05

19,19 33,72 52,33 69,77 30,23

75,58 24,42

8,14 16,86 26,16 31,4 68,6

30,81 69,19

15,7 33,14 50 68,02 31,98
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22,14

83,9772,5245,8

60,47

7,63 16,03 26,72

TG+R (LVM)

TG+R (MF)

Lietuvas tilpuma tabulas

VIDUS

RG+TG (SWE)

RG+TG 5-15cm

RG+TG

RG+VD+TG

SEKCIJA 1m

TG+R (LVM)

TG+R (MF)

Lietuvas tilpuma tabulas
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4.4. Apses apaļo kokmateriālu tilpuma analīze  
  
Analizējot apses apaļos kokmateriālus ar garumu līdz 3,7 metriem, kas sagatavoti krājas 
kopšanas cirtē, visas kontrolmērījumu metodes uzrāda ļoti labus rezultātus – uzmērītais 
tilpums ir ļoti tuvu faktiskajam visās stumbra daļās. Apses kokmateriāliem, analizējot 
kontrolmērījumu metodes,  nav novērojama caurmēra ietekme. 
 Kokmateriālu iepirkšanā lietotajiem uzmērīšanas paņēmieniem izkliede ir lielāka 
abām tievgaļa caurmēra metodēm, izmantojot raukuma rādītājus, kā arī Lietuvas tilpuma 
tabulām.  Vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam visās stumbra daļās izkliede ir līdzīga kā 
kontrolmērījumu metodēm un vidējā novirze ir ļoti tuvu nullei. Arī resgaļa daļai novirzes 
atrodas tuvu nulles līmenim. Tilpums, kas uzmērīts pēc tievgaļa caurmēra uzmērīšanas 
paņēmiena, izmantojot LVM un MF raukuma rādītājus visās stumbra daļās, vidēji ir liel āks 
nekā faktiskais. Tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmienam, izmantojot LVM raukuma 
rādītājus, visās stumbra daļās parādās caurmēra ietekme – palielinoties caurmēram, vidējās 
tilpuma novirzes samazinās.   
Tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmiens, izmantojot MF raukuma rādītājus, visās stumbra 
daļās uzrāda lielāku tilpumu par faktisko, bet caurmēra ietekme nav novērojama. Līdzīgi ir ar 
tilpumu, kas noteikts pēc Lietuvas tilpuma tabulām, vienīgi galotnes daļā ir izteikta caurmēra 
ietekme – caurmēram palielinoties, vidējās novirzes samazinās (skatīt 4.16.attēlu).   
 Analizējot īsos apses sortimentus, kas iegūti krājas kopšanas cirtē, var secināt, ka 
viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmiens ir vispiemērotākais, jo nav novērojama caurmēra 
ietekme un punktu mākonis koncentrējās ap nulli.  
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4.16.att. Apses apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi kopšanas cirtē. 
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 Analizējot apses krājas kopšanas cirtes garos sortimentus (4,3 līdz 6,1 m), 
kontrolmērījumu metodēm vidējās tilpuma novirzes ir tuvas nullei visās stumbra daļās un nav 
novērojama caurmēra ietekme. Visas kontrolmērījumu metodes uzrāda vienlīdz labus 
rezultātus, tāpēc praksē vajadzētu izvēlēties vienkāršāko.   
 Analizējot apaļo kokmateriālu iepirkšanas metodes, novērojams, ka gan resgaļa, gan 
vidusdaļas sortimentiem, kam tilpums noteikts pēc viduscaurmēra, ir novērojama maza 
izkliede. Tievgaļa caurmēra metodei ar MF raukuma rādītājiem resgaļa daļā, palielinoties 
caurmēram, visas vērtības koncentrējās ap nulles līniju. Uzmērot apaļos kokmateriālus pēc 
viduscaurmēra, nav novērojama arī caurmēra ietekme. Līdzīgas tendences ir tievgaļa 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienam, izmantojot MF raukuma rādītājus, vienīgi stumbra 
resgalī uzmērītais tilpums ir nedaudz lielāks par faktisko.  
 Resgaļu tilpuma noteikšanā, izmantojot tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmienu un 
LVM raukuma rādītājus, noteiktais tilpums ir lielāks nekā faktiskais. Ir novērojama caurmēra 
ietekme. Ļoti lielas novirzes no faktiskā tilpuma ir tievajiem resgaļu sortimentiem, bet, 
palielinoties caurmēram, šīs novirzes samazinās. Vidusdaļas sortimentiem novirzes ir 
pozitīvas un to izmaiņu tendences nav novērojamas. 
 Izmantojot Lietuvas tilpuma tabulas, stumbra resgalī noteiktais tilpums ir lielāks nekā 
faktiskais, bet vidusdaļā novirzes ir tuvu nullei (skatīt 4.17.attēlu).   
 Arī garajiem apses sortimentiem, kas iegūti krājas kopšanas cirtē, viduscaurmēra 
uzmērīšanas paņēmiens ir vispiemērotākais, jo nav novērojama caurmēra ietekme un punktu 
mākonis koncentrējās ap nulli. 
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4.17.att. Apses apaļo kokmateriālu (4,3 – 6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi kopšanas cirtē. 
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 Analizējot apses apaļos kokmateriālus ar garumu līdz 3,7 metriem, kas sagatavoti 
galvenajā cirtē, visas kontrolmērījumu metodes uzrāda ļoti labus rezultātus – uzmērītais 
tilpums ir ļoti tuvu faktiskajam visās stumbra daļās. Apses kokmateriāliem, analizējot 
kontrolmērījumu metodes,  nav novērojama caurmēra ietekme. 
 Kokmateriālu iepirkšanā lietotajiem uzmērīšanas paņēmieniem izkliede ir lielāka 
abām tievgaļa caurmēra metodēm, izmantojot raukuma rādītājus, kā arī Lietuvas tilpuma 
tabulām.  Vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam stumbra resgalī un vidusdaļā izkliede ir 
līdzīga kā kontrolmērījumu metodēm un vidējā novirze ir ļoti tuvu nullei, bet galotnes daļā 
uzmērītajiem sortimentiem tilpums ir nedaudz mazāks par faktisko. Tilpums, kas uzmērīts pēc 
tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmiena, izmantojot LVM un MF raukuma rādītājus, visās 
stumbra daļās vidēji ir liel āks nekā faktiskais. Abas metodes, sortimentiem, kas ir uzmērīti 
galotnes daļā, uzrāda caurmēra ietekmi – palielinoties caurmēram, vidējā procentuālā tilpuma 
novirze samazinās.  
Tilpums, kas noteikts pēc Lietuvas tilpuma tabulām, stumbra resgalī un vidusdaļā ir lielāks 
par faktisko, un ir vērojama arī caurmēra ietekme, palielinoties caurmēram, palielinās arī 
tilpuma novirze. Galotnes daļā caurmēra ietekme izpaužas pretēji – caurmēram palielinoties, 
vidējās novirzes samazinās (skatīt 4.18.attēlu).     
 Analizējot īsos apses sortimentus, kas iegūti krājas kopšanas cirtē, var secināt, ka 
viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmiens ir vispiemērotākais, jo nav novērojama caurmēra 
ietekme un punktu mākonis koncentrējās ap nulli. 
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4.18.att. Apses apaļo kokmateriālu (līdz 3,7 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi galvenā cirtē. 



148 

 

 Analizējot garos (4,3 – 6,1 metrs) apses apaļos kokmateriālus, kas sagatavoti 
galvenajā cirtē redzams, ka visiem kontrolmērījumu uzmērīšanas paņēmieniem stumbra 
vidusdaļā vidējās tilpuma novirzes ir tuvas nullei, savukārt resgalī visos kontrolmērījumu 
uzmērīšanas paņēmienos, kur tiek lietots abu galu caurmērs, uzmērītais tilpums ir lielāks par 
faktisko. Sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs un resgaļa, vidusdaļas un 
tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmiena uzrādītais tilpums resgaļa daļas sortimentiem ir 
vistuvākais etalona uzrādītajam, un šīs divas metodes ir izmantojamas kontrolmērījumu 
veikšanā.  
 Analizējot apaļo kokmateriālu iepirkšanas metodes, novērojams, ka gan resgaļa, gan 
vidusdaļas sortimentiem, kam tilpums noteikts pēc viduscaurmēra, ir novērojama maza 
izkliede, un nav novērojama caurmēra ietekme. Tievgaļa caurmēra metodei ar MF raukuma 
rādītājiem resgaļa daļā, palielinoties caurmēram, tilpuma novirze kļūst lielāka, bet stumbra 
vidusdaļā uzmērītais tilpums ir tuvu faktiskajam. Tilpuma noteikšanā, izmantojot tievgaļa 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienu un LVM raukuma rādītājus, noteiktais tilpums ir lielāks 
nekā faktiskais gan resgalī, gan vidusdaļā. Caurmēra ietekme nav novērojama. Izmantojot 
Lietuvas tilpuma tabulas, abās stumbra daļās noteiktais tilpums ir lielāks nekā faktiskais, kā 
arī ir novērojama neliela caurmēra ietekme. Caurmēram palielinoties, palielinās arī tilpuma 
novirze(skatīt 4.19.attēlu).   
 Arī garajiem apses sortimentiem, kas iegūti krājas kopšanas cirtē, viduscaurmēra 
uzmērīšanas paņēmiens ir vispiemērotākais, jo nav novērojama caurmēra ietekme un punktu 
mākonis koncentrējās ap nulli. 
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4.19.att. Apses apaļo kokmateriālu (4,3 – 6,1 m) tilpuma starpība starp dažādiem uzmērīšanas 
paņēmieniem un kontrolmērījuma metodi galvenā cirtē. 
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 Ja analizē apses kontrolmērījumu metodes, tad krājas kopšanas cirtē sekciju tipa 
metodei ar soli 1 metrs ir vismazākās standartnovirzes visās stumbra daļās – resgalī (2,349), 
vidusdaļā (1,636) un galotnes daļā (2,964). Visās stumbra daļās sekciju tipa metodei ar soli 1 
metrs ir arī salīdzinoši nelielas vidējās novirzes. Vislielākās vidējās tilpuma novirzes ir 
uzmērīšanas paņēmieniem pēc abu galu caurmēra - gan Latvijas, gan Zviedrijas metodēm.  
 Galvenajā cirtē, analizējot kontrolmērījumu metodes, resgaļa sortimentiem precīzākās 
vērtības ir sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs – vidējā procentuālā tilpuma 
novirze (0,50%) un standartnovirze (1,422). Arī vidusdaļā visprecīzākais ir sekcijas tipa 
uzmērīšanas paņēmiens ar soli 1 metrs, standartnovirze ir 1,366. Galotnes mazākā vidējā 
procentuālā novirze ir resgaļa-vidusdaļas-tievgaļa uzmērīšanas paņēmienam (-0,39%), bet 
vismazākā standartnovirze - sekcijas tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs (2.209).  
 Izvērtējot kokmateriālu iepirkšanā lietotās metodes, gan krājas kopšanas cirtē, gan 
galvenajā cirtē, visās stumbra daļās viduscaurmēra uzmērīšanas paņēmienam ir vismazākās 
vidējās procentuālās tilpuma novirzes un vismazākā standartnovirze. Lielākas neprecizitātes 
uzrāda tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmiens, izmantojot LVM raukuma rādītājus un 
Lietuvas tilpuma tabulas(skatīt 4.8.tabulu). 
 Arī apsei, izanalizējot standartnoviržu vērtības, kā precīzāko kontrolmērījumu metodi, 
var izcelt sekciju tipa metodi ar soli 1 metrs, bet pie iepirkšanas - viduscaurmēra metodi, ko 
arī var ieteikt lietot egles sortimentiem gan krājas kopšanas cirtē, gan galvenajā cirtē. 
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4.8.Tabula 
Apses uzmēr īšanas metožu statistisko rādītāju salīdzinājums ar etalonu 

 

  

SEKCIJ
A 1M

RG+VD
+TG

RG+TG 
(LV)

RG+TG 
(SWE)

VIDUS
TG+R 
(MF)

TG+R 
(LVM)

Lietuvas 
tabulas

Novērojumu 
Vidējā novirze 0,28 0,47 0,81 0,00 0,37 4,86 16,39 7,97
Standartnovirze 2,349 3,178 4,492 4,300 4,556 6,563 10,7316,548

Minimums -2,90 -7,30 -11,90 -11,90 -9,10 -13,10 -1,60 -8,00
Maximums 13,00 13,00 19,60 17,40 10,00 20,10 43,30 23,30
Novērojumu 

Vidējā novirze 0,20 -0,59 -0,17 -0,74 -0,74 3,36 12,12 2,12
Standartnovirze 1,636 2,726 3,351 3,280 4,282 5,726 7,207 6,943

Minimums -2,60 -7,70 -8,60 -8,60 -10,30 -7,70 -1,80 -12,80

Maximums 3,40 5,60 6,00 6,00 6,40 17,70 27,20 19,40

Novērojumu 
Vidējā novirze -0,17 -0,50 -0,03 -0,33 -0,95 10,61 9,88 21,65
Standartnovirze 2,964 3,367 3,069 3,241 3,964 4,808 4,322 7,668

Minimums -5,30 -4,50 -3,70 -4,50 -8,50 5,40 4,60 2,30
Maximums 4,50 6,90 6,90 6,90 6,90 20,70 17,40 34,50
Novērojumu 

Vidējā novirze 0,17 -0,12 0,27 -0,35 -0,30 5,21 13,58 7,89
Standartnovirze 2,199 3,053 3,843 3,732 4,355 6,433 8,898 9,600

Minimums -5,30 -7,70 -11,90 -11,90 -10,30 -13,10 -1,80 -12,80
Maximums 13,00 13,00 19,60 17,40 10,00 20,70 43,30 34,50

Novērojumu 
Vidējā novirze 0,50 0,60 2,55 1,34 -1,22 7,57 8,10 8,27
Standartnovirze 1,422 2,573 2,910 2,758 4,868 6,386 5,790 5,199

Minimums -2,30 -11,00 -3,60 -3,60 -25,10 -10,20 -4,80 -8,00
Maximums 5,90 5,30 10,80 9,50 8,00 19,90 20,70 16,70
Novērojumu 

skaitsVidējā novirze -0,07 -0,23 -0,02 -0,71 -0,36 2,74 6,28 7,33
Standartnovirze 1,366 1,870 2,740 2,775 3,526 5,729 5,430 7,405

Minimums -4,10 -5,70 -7,70 -7,70 -8,00 -16,00 -6,70 -14,70
Maximums 2,60 4,30 7,20 7,00 8,20 16,20 22,40 23,80
Novērojumu 

Vidējā novirze 1,14 -0,39 1,59 0,83 -2,41 8,31 7,63 10,76
Standartnovirze 2,209 2,832 3,561 3,809 5,606 7,358 6,783 12,043

Minimums -3,30 -5,20 -6,50 -9,70 -11,40 -2,50 -2,50 -6,30
Maximums 5,90 5,90 7,60 6,80 15,10 25,00 21,40 39,30
Novērojumu 

Vidējā novirze 0,29 -0,04 0,94 0,10 -0,94 4,98 7,00 8,17
Standartnovirze 1,613 2,276 3,135 3,100 4,358 6,682 5,801 7,985

Minimums -4,10 -11,00 -7,70 -9,70 -25,10 -16,00 -6,70 -14,70
Maximums 5,90 5,90 10,80 9,50 15,10 25,00 22,40 39,30

Stumbra daļa
Aprakstošā 
statistika

Vidusdaļa

Kopā

Resgalis

49

46

Kontrolmērījumu metodes
Kokmateriālu iepirkšanā lietotās 

metodes

Krājas kopšanas cirte

Galotnes daļa

19

Galven ā cirte

Lielākās novirzes
Visprecīzākās vērtības

Vidusdaļa

94

Galotnes daļa

29

Kopā

167

114

44

Resgalis
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 Apses krājas kopšanas cirtē vismazākās novirzes vislielākajam vairumam apaļo 
kokmateriālu, izvērtējot kontrolmērījumu metodes, ir sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienam ar 
soli 1 metrs, attiecīgi 4 % datu iekļaujas 96,49% apaļo kokmateriālu, kā arī 49,12% iekļaujas 
novirzēs, kas mazākas par 1%. Nākamā tuvāka kontrolmērījumu metode ir resgaļa-
vidusdaļas-tievgaļa metode, kur 1% noviržu robežās iekļaujas tikai 30,7% apaļo kokmateriālu. 
Vislielākais kokmateriālu skaits noviržu grupā virs 4% ir abu galu caurmēra uzmērīšanas 
paņēmienam, uzmērot caurmērus gala plaknē (22,81%). Kokmateriālu iepirkšanā lietotajām 
metodēm līdz 4% tilpuma novirzei 62,28% apaļo kokmateriāluiekļaujas vidus caurmēra 
metodē. Vislielākās novirzes ir tievgaļa caurmēra + LVM raukuma rādītāju uzmērīšanas 
paņēmienam – 91,23 % apaļo kokmateriālu ir uzmērīti ar kļūdu, kas lielāka par 4%, kas ir ļoti 
ievērojams kokmateriālu apjoms. 
 Arī galvenajā cirtē, analizējot kontrolmērījumu metodes, ļoti labi rādītāji ir sekciju tipa 
uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 metrs – 58,08% mērījumu iekļaujas 1 % noviržu robežā, 
kas ir ļoti augsts rādītājs, 4 % novirzē iekļaujas 97,06 % uzmērīto apaļo kokmateriālu. 
Runājot par apaļo kokmateriālu iepirkšanas metodēm, vislabākie rādītāji ir vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam – 75,45% datu iekļaujas 4% noviržu robežā. Vislielākās novirzes ir 
apaļajiem kokmateriāliem, kam tilpums noteikts, izmantojot Lietuvas tilpuma tabulas – 
82,63% apaļo kokmateriālu ir uzmērīti ar kļūdu, kas lielāka par 4% (skatīt 4.9.tabulu).  
 Apvienojot abus cirtes veidus un izvērtējot kokmateriālu skaitu konkrētās robežās, kā 
kontrolmērījumu metodi var ieteikt sekciju tipa metodi ar soli 1 metrs. Kokmateriālu 
iepirkšanā var ieteikt lietot viduscaurmēra metodi, kas uzrāda vislielāko procentuālo apaļo 
kokmateriālu skaitu, kas iekļaujas 1 %, 2 %, 3 % vai 4 % noviržu grupā, gan krājas kopšanas 
cirtē, gan galvenajā cirtē. 
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4.9.Tabula 

Apses kokmteriālu skaits %, kas iekļaujas konkrētā novirzē, atkarībā no uzmēr īšanas 
metodes 

 

Līdz 1 % Līdz 2% Līdz 3 % Līdz 4 % Virs 4 %

88,6 11,4RG+VD+TG

23,68 39,47

Uzmērīšanas 
mērķis

Uzmērīšanas metode
Apse

Krājas kopšanas cirte

SEKCIJA 1m

RG+TG (SWE)

49,12 70,18 90,35

RG+TG 5-15cm

30,7 49,12 71,05

RG+TG

Galvenā cirte

SEKCIJA 1m

TG+R (LVM)

8,77 15,79TG+R (MF)

Lietuvas tilpuma tabulas

VIDUS

20,18 29,82 70,18

58,08 82,63 92,81

RG+TG

97,6 2,4

28,14 71,86

RG+VD+TG

28,14 49,1 69,46 85,63

TG+R (LVM)

28,14 50,3

TG+R (MF)

Lietuvas tilpuma tabulas

VIDUS

8,38 19,76 31,14

RG+TG (SWE)

7,78 13,17 20,96

RG+TG 5-15cm

35,33 65,87 86,83 94,61 5,39

Lielākais īpatsvars

24,55 43,71 60,48 79,04 20,96

65,87 80,24 19,76

5,99 10,18 11,98 17,37 82,63

41,32 58,68

22,75 38,92 61,08 75,45 24,55

14,37

8,77 91,23

58,77 77,19 22,81

19,3 39,47 64,91 82,46 17,54K
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23,68 42,98 64,91 81,58 18,42

15,79 22,81 44,74 62,28 37,72

96,49 3,51

2,63 5,26 6,14
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5. Apaļo kokmateriālu skaita analīze 
 

Lai pilnvērtīgi raksturotu apaļo kokmateriālu tilpuma novirzi no etalona (skenera) un 
izvēlētās kontrolmērījumu paņēmiena nepieciešams raksturot izvēlēto kontrolsortimentu 
skaitu. To vai izvēlētais kontrolsortimentu skaits ir pietiekams var noteikt izmantojot 
robežkļūdu. Robežkļūda nosaka, cik lielā mērā paraugkopas vidējais aritmētiskais drīkst 
atšķirties no ģenerālkopas aritmētiskā vidējā. Plānojot novērojumu skaitu, robežkļūdu parasti 
nosaka pētījuma pasūtītājs. Robežkļūdu var noteikt mērītās vienībās vai procentos. Šajā 
gadījumā mērītā vienība (tilpuma starpība) ir jau dota procentos tādēļ robežkļūdu nosaka 
izmantojot 5.1 formulu. 

n

st
x

∞

=∆
;α

,       (5.1) 

kur: 

∞;αt - t-kritērija kritiskā vērtība atbilstoši būtiskuma līmenim α un brīvības pakāpju skaitam 

∞ ; 
n - novērojumu skaits;  
s – standartnovirze, mērītās vienībās; 

x∆ - robežkļūda, mērītās vienībās. 

Kontrolsortimentu paraugkopas atlasē ievērtējot koku sugu (priede, egle, bērzs un 
apse), cirtes veidu (galvenā cirte, starpcirte) un koku stāvokli audzē (eglei galvenā cirtē 
izdalīti otrā stāva koki) robežkļūda nepārsniedz 3 % procentus. 

Izanalizējot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 
paņēmienus priedei kopšanas cirtē zemākā izkliede (standartnovirze) un robežkļūda ir abu 
sekciju (0,5 m un 1 m) un resgaļa+vidus+tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmieniem 
kotrolsortimentus salīdzinot ar etalonu tilpumu (skat. 5.1. tabulu).  

Savukārt izanalizējot apaļo kokmateriālu iepirkšanā lietotos uzmērīšanas paņēmienus 
priedes kopšanas cirtē zemākā izkliede (standartnovirze) un robežkļūda ir vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam kotrolsortimentus salīdzinot gan ar etalonu, gan ar precīzāko 
kontrolmērījuma uzmērīšanas paņēmienu (sekcija 0.5 m). Standartnovirze vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam salīdzinājumam ar etalonu un kontrolmērījuma uzmērīšanas 
paņēmienu (sekcija 0.5 m) ir attiecīgi 4,4 un 5,3, bet uzmērīšanas paņēmieniem, kuros tilpuma 
noteikšanā izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu, standartnovirzes svārstās robežās attiecīgi 
no 7,0 līdz 7,2 (pēc skenera-ar mizu) un no 7,2 līdz 8,1 (pēc sekcijas-bez mizas). 
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5.1. tabula 
Aprakstošā statistika un robežkļūda priedes kontrolsortimentiem kopšanas cirtē 

Uzmērīšanas paņēmieni 
Vidējā 
tilpuma 

attiecība, % 

Apaļo 
kokmateriālu 
skaits, gab. 

Standartnovirze Robežkļūda, % 

Salīdzinājums ar etalonu (skeneri) 
SKENERIS-SEKCIJA 0,5m 99,2 134 3,2 0,5 
SKENERIS-SEKCIJA 1m 99,3 134 3,3 0,6 
SKENERIS-RG+VD+TG 99,1 134 3,2 0,5 

SKENERIS-RG+TG (5-15 cm) 100,9 134 3,9 0,7 
SKENERIS-RG+TG 100,5 134 4,5 0,8 

SKENERIS-RG+TG (SWE) 99,9 134 3,7 0,6 

SKENERIS-VIDUS 97,5 134 4,4 0,7 
SKENERIS-TG+R (MF) 101,3 134 7,0 1,2 

SKENERIS-TG+R (LVM) 103,2 134 7,2 1,2 
Salīdzinājums ar kontrolmērījuma metodi (sekcija 0,5m) 

SEKCIJA 0,5m-SEKCIJA 1m 100,1 134 1,7 0,3 
SEKCIJA 0,5m-RG+VD+TG 99,9 134 3,3 0,6 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (5-15) 101,6 134 4,3 0,7 
SEKCIJA 0,5m-RG+TG 101,4 134 4,5 0,8 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (SWE) 100,7 134 4,3 0,7 

SEKCIJA 0,5m-VIDUS 98,4 134 5,3 0,9 
SEKCIJA 0,5m-TG+R (MF) 104,5 134 7,2 1,2 

SEKCIJA 0,5m-TG+R (LVM) 106,8 134 8,1 1,4 
SEKCIJA 0,5m-TILP.TAB.(LT) 106,3 134 9,2 1,6 

 
Salīdzinot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 

paņēmienus priedei galvenajā cirtē sagatavotiem kontrolsortimentiem zemākā izkliede 
(standartnovirze) un robežkļūda ir abu sekciju (0,5 m un 1 m) uzmērīšanas paņēmieniem 
attiecīgi 2,4 – 2,5 un 0,3 % (skat. 5.2. tabulu).  

Salīdzinot apaļo kokmateriālu iepirkšanā lietotos uzmērīšanas paņēmienus priedes 
galvenajā cirtē zemākā izkliede (standartnovirze) un robežkļūda ir vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam kotrolsortimentus salīdzinot gan ar etalonu, gan ar precīzāko 
kontrolmērījuma uzmērīšanas paņēmienu (sekcija 0.5 m). Standartnovirze vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam salīdzinājumam ar etalonu un kontrolmērījuma uzmērīšanas 
paņēmienu (sekcija 0.5 m) ir attiecīgi 5,3 un 5,2, bet uzmērīšanas paņēmieniem, kuros tilpuma 
noteikšanā izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu, standartnovirzes svārstās robežās no 6,1 
līdz 6,3. 
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5.2. tabula 
Aprakstošā statistika un robežkļūda priedes kontrolsortimentiem galvenajā cirt ē 

Uzmērīšanas paņēmieni 
Vidējā 
tilpuma 

attiecība, % 

Apaļo 
kokmateriālu 
skaits, gab. 

Standartnovirze Robežkļūda, % 

Salīdzinājums ar etalonu (skeneri) 
SKENERIS-SEKCIJA 0,5m 99,0 289 2,4 0,3 
SKENERIS-SEKCIJA 1m 99,0 289 2,5 0,3 
SKENERIS-RG+VD+TG 98,8 289 3,4 0,4 

SKENERIS-RG+TG (5-15 cm) 100,9 289 5,0 0,6 
SKENERIS-RG+TG 100,8 289 5,5 0,6 

SKENERIS-RG+TG (SWE) 99,3 289 4,4 0,5 

SKENERIS-VIDUS 96,9 289 5,3 0,6 
SKENERIS-TG+R (MF) 100,0 289 6,3 0,7 

SKENERIS-TG+R (LVM) 99,9 289 6,1 0,7 
Salīdzinājums ar kontrolmērījuma metodi (sekcija 0,5m) 

SEKCIJA 0,5m-SEKCIJA 1m 100,1 289 1,4 0,2 
SEKCIJA 0,5m-RG+VD+TG 99,8 289 3,1 0,4 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (5-15) 101,2 289 4,4 0,5 
SEKCIJA 0,5m-RG+TG 101,7 289 5,4 0,6 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (SWE) 99,9 289 4,1 0,5 

SEKCIJA 0,5m-VIDUS 98,7 289 5,2 0,6 
SEKCIJA 0,5m-TG+R (MF) 103,7 289 6,3 0,7 

SEKCIJA 0,5m-TG+R (LVM) 103,9 289 6,1 0,7 
SEKCIJA 0,5m-TILP.TAB.(LT) 107,1 289 7,1 0,8 

 
Izanalizējot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 

paņēmienus eglei kopšanas cirtē zemākā izkliede (standartnovirze) un robežkļūda ir abu 
sekciju (0,5 m un 1 m) un resgaļa+vidus+tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmieniem 
kotrolsortimentus salīdzinot ar etalonu tilpumu (skat. 5.3. tabulu).  

Savukārt izanalizējot apaļo kokmateriālu iepirkšanā lietotos uzmērīšanas paņēmienus 
egles kopšanas cirtē zemākā izkliede (standartnovirze) un robežkļūda ir vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam kotrolsortimentus salīdzinot gan ar etalonu, gan ar precīzāko 
kontrolmērījuma uzmērīšanas paņēmienu (sekcija 0.5 m). Standartnovirze vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam salīdzinājumam ar etalonu un kontrolmērījuma uzmērīšanas 
paņēmienu (sekcija 0.5 m) ir attiecīgi 4,4 un 5,6, bet uzmērīšanas paņēmieniem, kuros tilpuma 
noteikšanā izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu, standartnovirzes svārstās robežās attiecīgi 
no 5,8 līdz 8,4 (pēc skenera) un no 7,5 līdz 9,9 (pēc sekcijas). 
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5.3. tabula 
Aprakstošā statistika un robežkļūda egles kontrolsortimentiem kopšanas cirtē 

Uzmērīšanas paņēmieni 
Vidējā 
tilpuma 

attiecība, % 

Apaļo 
kokmateriālu 
skaits, gab 

Standartnovirze Robežkļūda, % 

Salīdzinājums ar etalonu (skeneri) 
SKENERIS-SEKCIJA 0,5m 99,9 134 2,3 0,4 
SKENERIS-SEKCIJA 1m 99,7 134 2,4 0,4 
SKENERIS-RG+VD+TG 99,5 134 2,4 0,4 

SKENERIS-RG+TG (5-15 cm) 100,4 134 3,0 0,5 
SKENERIS-RG+TG 99,5 134 3,5 0,6 

SKENERIS-RG+TG (SWE) 99,2 134 3,2 0,5 

SKENERIS-VIDUS 99,1 134 4,4 0,7 
SKENERIS-TG+R (MF) 99,8 134 5,8 1,0 

SKENERIS-TG+R (LVM) 107,3 134 8,4 1,4 
Salīdzinājums ar kontrolmērījuma metodi (sekcija 0,5m) 

SEKCIJA 0,5m-SEKCIJA 1m 99,8 134 1,8 0,3 
SEKCIJA 0,5m-RG+VD+TG 100,0 134 3,2 0,5 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (5-15) 100,8 134 4,1 0,7 
SEKCIJA 0,5m-RG+TG 99,7 134 4,4 0,7 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (SWE) 99,5 134 4,3 0,7 

SEKCIJA 0,5m-VIDUS 99,4 134 5,6 0,9 
SEKCIJA 0,5m-TG+R (MF) 99,7 134 7,5 1,3 

SEKCIJA 0,5m-TG+R (LVM) 108,2 134 9,9 1,7 
SEKCIJA 0,5m-TILP.TAB.(LT) 101,5 134 8,8 1,5 

 
Salīdzinot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 

paņēmienus eglei galvenajā cirtē sagatavotiem kontrolsortimentiem zemākā izkliede 
(standartnovirze) un robežkļūda ir abu sekciju (0,5 m un 1 m) un resgaļa+vidus+tievgaļa 
caurmēra uzmērīšanas paņēmieniem attiecīgi 2,4 – 2,5 un 0,4 % (skat. 5.4. tabulu).  

Salīdzinot apaļo kokmateriālu iepirkšanā lietotos uzmērīšanas paņēmienus eglei 
galvenajā cirtē zemākā izkliede (standartnovirze) un robežkļūda ir vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam kotrolsortimentus salīdzinot gan ar etalonu, gan ar precīzāko 
kontrolmērījuma uzmērīšanas paņēmienu (sekcija 0.5 m). Standartnovirze vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam salīdzinājumam ar etalonu un kontrolmērījuma uzmērīšanas 
paņēmienu (sekcija 0.5 m) ir attiecīgi 4,5 un 4,3, bet uzmērīšanas paņēmieniem, kuros tilpuma 
noteikšanā izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu, standartnovirzes svārstās robežās no 6,5 
līdz 7,8. 
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5.4. tabula 
Aprakstošā statistika un robežkļūda egles kontrolsortimentiem galvenā cirt ē 

Uzmērīšanas paņēmieni 
Vidējā 
tilpuma 

attiecība, % 

Apaļo 
kokmateriālu 
skaits, gab. 

Standartnovirze Robežkļūda, % 

Salīdzinājums ar etalonu (skeneri) 
SKENERIS-SEKCIJA 0,5m 99,1 125 2,5 0,4 
SKENERIS-SEKCIJA 1m 98,9 125 2,4 0,4 
SKENERIS-RG+VD+TG 98,7 125 2,5 0,4 

SKENERIS-RG+TG (5-15 cm) 100,7 125 3,3 0,6 
SKENERIS-RG+TG 100,6 125 4,1 0,7 

SKENERIS-RG+TG (SWE) 99,1 125 2,9 0,5 

SKENERIS-VIDUS 97,0 125 4,5 0,8 
SKENERIS-TG+R (MF) 99,9 125 6,5 1,1 

SKENERIS-TG+R (LVM) 99,7 125 7,3 1,3 
Salīdzinājums ar kontrolmērījuma metodi (sekcija 0,5m) 

SEKCIJA 0,5m-SEKCIJA 1m 99,8 125 1,3 0,2 
SEKCIJA 0,5m-RG+VD+TG 99,7 125 2,1 0,4 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (5-15) 101,9 125 3,9 0,7 
SEKCIJA 0,5m-RG+TG 101,6 125 4,8 0,8 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (SWE) 100,3 125 3,7 0,6 

SEKCIJA 0,5m-VIDUS 97,7 125 4,3 0,8 
SEKCIJA 0,5m-TG+R (MF) 101,2 125 7,1 1,2 

SEKCIJA 0,5m-TG+R (LVM) 101,5 125 7,8 1,4 
SEKCIJA 0,5m-TILP.TAB.(LT) 103,4 125 7,0 1,2 

 
Salīdzinot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 

paņēmienus eglei galvenajā cirtē no II stāva sagatavotiem kontrolsortimentiem zemākā 
izkliede (standartnovirze) un robežkļūda ir abu sekciju (0,5 m un 1 m) un 
resgaļa+vidus+tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmieniem attiecīgi 2,3 – 2,7 un 0,5 – 0,6 % 
(skat. 5.5. tabulu).  

Salīdzinot apaļo kokmateriālu iepirkšanā lietotos uzmērīšanas paņēmienus eglei 
galvenajā cirtē no II stāva sagatavotiem kontrolsortimentiem zemākā izkliede 
(standartnovirze) un robežkļūda ir vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam 
kotrolsortimentus salīdzinot gan ar etalonu, gan ar precīzāko kontrolmērījuma uzmērīšanas 
paņēmienu (sekcija 0.5 m). Standartnovirze vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam 
salīdzinājumam ar etalonu un kontrolmērījuma uzmērīšanas paņēmienu (sekcija 0.5 m) ir 
attiecīgi 3,8 un 5,0, bet uzmērīšanas paņēmieniem, kuros tilpuma noteikšanā izmanto tievgaļa 
caurmēru un raukumu, standartnovirzes svārstās robežās no 6,6 līdz 10,5. 
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5.5. tabula 
Aprakstošā statistika un robežkļūda egles kontrolsortimentiem galvenā cirt ē II stāva 

kokiem 

Uzmērīšanas paņēmieni 
Vidējā 
tilpuma 

attiecība, % 

Apaļo 
kokmateriālu 
skaits, gab. 

Standartnovirze Robežkļūda, % 

Salīdzinājums ar etalonu (skeneri) 
SKENERIS-SEKCIJA 0,5m 98,8 76 2,3 0,5 
SKENERIS-SEKCIJA 1m 98,9 76 2,7 0,6 
SKENERIS-RG+VD+TG 98,8 76 2,7 0,6 

SKENERIS-RG+TG (5-15 cm) 99,0 76 3,2 0,7 
SKENERIS-RG+TG 98,7 76 3,1 0,7 

SKENERIS-RG+TG (SWE) 98,0 76 3,1 0,7 

SKENERIS-VIDUS 99,0 76 3,8 0,9 
SKENERIS-TG+R (MF) 93,5 76 6,6 1,5 

SKENERIS-TG+R (LVM) 104,5 76 8,4 1,9 
Salīdzinājums ar kontrolmērījuma metodi (sekcija 0,5m) 

SEKCIJA 0,5m-SEKCIJA 1m 99,3 76 1,5 0,3 
SEKCIJA 0,5m-RG+VD+TG 100,0 76 3,5 0,8 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (5-15) 99,7 76 4,1 0,9 
SEKCIJA 0,5m-RG+TG 99,4 76 4,2 0,9 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (SWE) 98,9 76 4,0 0,9 

SEKCIJA 0,5m-VIDUS 100,4 76 5,0 1,1 
SEKCIJA 0,5m-TG+R (MF) 94,7 76 8,1 1,8 

SEKCIJA 0,5m-TG+R (LVM) 106,8 76 10,5 2,4 
SEKCIJA 0,5m-TILP.TAB.(LT) 101,9 76 11,3 2,5 

 
Izanalizējot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 

paņēmienus bērza kopšanas cirtē sagatavotiem kontrolsortimentiem zemākā standartnovirze 
(3,8) un robežkļūda (0,7 un 0,8) ir sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 m un 
resgaļa+vidus+tievgaļa caurmēra uzmērīšanas paņēmieniem kotrolsortimentus salīdzinot ar 
etalonu tilpumu (skat. 5.6. tabulu).  

Izanalizējot apaļo kokmateriālu iepirkšanā lietotos uzmērīšanas paņēmienus bērza 
kopšanas cirtē sagatavotiem kontrolsortimentiem zemākā izkliede un robežkļūda ir vidus 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienam kotrolsortimentus salīdzinot gan ar etalonu, gan ar 
precīzāko kontrolmērījuma uzmērīšanas paņēmienu. Standartnovirze vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam salīdzinājumam ar etalonu un kontrolmērījuma uzmērīšanas 
paņēmienu ir attiecīgi 6,3 un 5,6, bet uzmērīšanas paņēmieniem, kuros tilpuma noteikšanā 
izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu, standartnovirzes svārstās robežās no 9,7 līdz 10,4. 
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5.6. tabula 
Aprakstošā statistika un robežkļūda bērza kontrolsortimentiem kopšanas cirtē 

 

Uzmērīšanas paņēmieni 
Vidējā 
tilpuma 

attiecība, % 

Apaļo 
kokmateriālu 
skaits, gab. 

Standartnovirze Robežkļūda, % 

Salīdzinājums ar etalonu (skeneri) 
SKENERIS-SEKCIJA 0,5m 99,3 101 4,3 0,8 
SKENERIS-SEKCIJA 1m 99,6 101 3,8 0,7 
SKENERIS-RG+VD+TG 99,5 101 3,8 0,8 

SKENERIS-RG+TG (5-15 cm) 101,2 101 4,9 1,0 
SKENERIS-RG+TG 100,9 101 5,0 1,0 

SKENERIS-RG+TG (SWE) 100,1 101 4,5 0,9 

SKENERIS-VIDUS 98,4 101 6,3 1,2 
SKENERIS-TG+R (MF) 101,3 101 9,7 1,9 

SKENERIS-TG+R (LVM) 107,0 101 9,7 1,9 
Salīdzinājums ar kontrolmērījuma metodi (sekcija 0,5m) 

SEKCIJA 0,5m-SEKCIJA 1m 100,1 101 2,5 0,5 
SEKCIJA 0,5m-RG+VD+TG 100,3 101 3,6 0,7 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (5-15) 101,9 101 5,7 1,1 
SEKCIJA 0,5m-RG+TG 101,5 101 6,2 1,2 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (SWE) 100,9 101 5,4 1,0 

SEKCIJA 0,5m-VIDUS 99,2 101 5,6 1,1 
SEKCIJA 0,5m-TG+R (MF) 102,7 101 10,1 2,0 

SEKCIJA 0,5m-TG+R (LVM) 109,4 101 10,2 2,0 
SEKCIJA 0,5m-TILP.TAB.(LT) 105,0 101 10,4 2,0 

 
Salīdzinot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 

paņēmienus bērzam galvenajā cirtē sagatavotiem kontrolsortimentiem zemākā izkliede 
(standartnovirze) un robežkļūda ir abu sekciju (0,5 m un 1 m) un resgaļa+vidus+tievgaļa 
caurmēra uzmērīšanas paņēmieniem attiecīgi 2,6 – 3,0 un 0,4 % (skat. 5.7. tabulu).  

Salīdzinot apaļo kokmateriālu iepirkšanā lietotos uzmērīšanas paņēmienus bērzam 
galvenajā cirtē zemākā izkliede (standartnovirze) un robežkļūda ir vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam kotrolsortimentus salīdzinot gan ar etalonu, gan ar precīzāko 
kontrolmērījuma uzmērīšanas paņēmienu (sekcija 0.5 m). Standartnovirze vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam salīdzinājumam ar etalonu un kontrolmērījuma uzmērīšanas 
paņēmienu (sekcija 0.5 m) ir attiecīgi 4,7 un 4,9, bet uzmērīšanas paņēmieniem, kuros tilpuma 
noteikšanā izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu, standartnovirzes svārstās robežās no 6,8 
līdz 7,6. 
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5.7. tabula 
Aprakstošā statistika un robežkļūda bērza kontrolsortimentiem galvenā cirt ē 

 

Uzmērīšanas paņēmieni 
Vidējā 
tilpuma 

attiecība, % 

Apaļo 
kokmateriālu 
skaits, gab. 

Standartnovirze Robežkļūda, % 

Salīdzinājums ar etalonu (skeneri) 
SKENERIS-SEKCIJA 0,5m 100,5 173 3,0 0,4 
SKENERIS-SEKCIJA 1m 100,4 173 2,8 0,4 
SKENERIS-RG+VD+TG 100,5 173 2,6 0,4 

SKENERIS-RG+TG (5-15 cm) 102,2 173 4,1 0,6 
SKENERIS-RG+TG 101,9 173 4,1 0,6 

SKENERIS-RG+TG (SWE) 101,2 173 3,6 0,5 

SKENERIS-VIDUS 99,0 173 4,7 0,7 
SKENERIS-TG+R (MF) 106,1 173 6,8 1,0 

SKENERIS-TG+R (LVM) 106,4 173 7,3 1,1 
Salīdzinājums ar kontrolmērījuma metodi (sekcija 0,5m) 

SEKCIJA 0,5m-SEKCIJA 1m 99,9 173 1,9 0,3 
SEKCIJA 0,5m-RG+VD+TG 100,2 173 2,9 0,4 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (5-15) 101,6 173 4,5 0,7 
SEKCIJA 0,5m-RG+TG 101,6 173 4,8 0,7 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (SWE) 100,7 173 4,1 0,6 

SEKCIJA 0,5m-VIDUS 99,0 173 4,9 0,7 
SEKCIJA 0,5m-TG+R (MF) 106,1 173 7,2 1,1 

SEKCIJA 0,5m-TG+R (LVM) 107,2 173 7,6 1,1 
SEKCIJA 0,5m-TILP.TAB.(LT) 106,8 173 7,5 1,1 

 
 

Izanalizējot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 
paņēmienus apses kopšanas cirtē sagatavotiem kontrolsortimentiem zemākā standartnovirze 
(2,4 un 2,5) un robežkļūda (0,5%) ir abu sekciju (0,5 m un 1 m) un resgaļa+vidus+tievgaļa 
caurmēra uzmērīšanas paņēmieniem kotrolsortimentus salīdzinot ar etalonu tilpumu (skat. 5.8. 
tabulu).  

Izanalizējot apaļo kokmateriālu iepirkšanā lietotos uzmērīšanas paņēmienus apses 
kopšanas cirtē sagatavotiem kontrolsortimentiem zemākā izkliede un robežkļūda ir vidus 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienam kotrolsortimentus salīdzinot gan ar etalonu, gan ar 
precīzāko kontrolmērījuma uzmērīšanas paņēmienu. Standartnovirze vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam salīdzinājumam ar etalonu un kontrolmērījuma uzmērīšanas 
paņēmienu ir attiecīgi 3,6 un 4,4, bet uzmērīšanas paņēmieniem, kuros tilpuma noteikšanā 
izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu, standartnovirzes svārstās robežās no 5,9 līdz 8,9. 
 



162 

 

5.8. tabula 
Aprakstošā statistika un robežkļūda apses kontrolsortimentiem kopšanas cirtē 

 

Uzmērīšanas paņēmieni 
Vidējā 
tilpuma 

attiecība, % 

Apaļo 
kokmateriālu 
skaits, gab. 

Standartnovirze Robežkļūda, % 

Salīdzinājums ar etalonu (skeneri) 
SKENERIS-SEKCIJA 0,5m 100,2 102 2,4 0,5 
SKENERIS-SEKCIJA 1m 100,1 102 2,4 0,5 
SKENERIS-RG+VD+TG 99,7 102 2,5 0,5 

SKENERIS-RG+TG (5-15 cm) 100,3 102 3,0 0,6 
SKENERIS-RG+TG 99,7 102 2,9 0,6 

SKENERIS-RG+TG (SWE) 99,4 102 2,9 0,6 

SKENERIS-VIDUS 99,5 102 3,6 0,7 
SKENERIS-TG+R (MF) 103,7 102 5,9 1,2 

SKENERIS-TG+R (LVM) 111,1 102 7,6 1,5 
Salīdzinājums ar kontrolmērījuma metodi (sekcija 0,5m) 

SEKCIJA 0,5m-SEKCIJA 1m 100,2 102 2,2 0,4 
SEKCIJA 0,5m-RG+VD+TG 99,9 102 3,1 0,6 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (5-15) 100,3 102 3,8 0,7 
SEKCIJA 0,5m-RG+TG 99,6 102 4,0 0,8 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (SWE) 99,6 102 3,7 0,7 

SEKCIJA 0,5m-VIDUS 99,7 102 4,4 0,8 
SEKCIJA 0,5m-TG+R (MF) 105,2 102 6,4 1,2 

SEKCIJA 0,5m-TG+R (LVM) 113,6 102 8,9 1,7 
SEKCIJA 0,5m-TILP.TAB.(LT) 107,9 102 9,6 1,9 

 
Salīdzinot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 

paņēmienus apsei galvenajā cirtē sagatavotiem kontrolsortimentiem zemākā izkliede 
(standartnovirze) un robežkļūda ir abu sekciju tipa (0,5 m un 1 m) uzmērīšanas paņēmieniem 
attiecīgi 1,8 – 2,0 un 0,3 % (skat. 5.9. tabulu).  

Salīdzinot apaļo kokmateriālu iepirkšanā lietotos uzmērīšanas paņēmienus apsei 
galvenajā cirtē zemākā izkliede (standartnovirze) un robežkļūda ir vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam kotrolsortimentus salīdzinot gan ar etalonu, gan ar precīzāko 
kontrolmērījuma uzmērīšanas paņēmienu (sekcija 0.5 m). Standartnovirze vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienam salīdzinājumam ar etalonu un kontrolmērījuma uzmērīšanas 
paņēmienu (sekcija 0.5 m) ir attiecīgi 4,2 un 4,4, bet uzmērīšanas paņēmieniem, kuros tilpuma 
noteikšanā izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu, standartnovirzes svārstās robežās no 5,2 
līdz 6,7. 
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5.9. tabula 
Aprakstošā statistika un robežkļūda apses kontrolsortimentiem galvenā cirt ē 

 

Uzmērīšanas paņēmieni 
Vidējā 
tilpuma 

attiecība, % 

Apaļo 
kokmateriālu 
skaits, gab. 

Standartnovirze Robežkļūda, % 

Salīdzinājums ar etalonu (skeneri) 
SKENERIS-SEKCIJA 0,5m 100,4 166 1,8 0,3 
SKENERIS-SEKCIJA 1m 100,6 166 2,0 0,3 
SKENERIS-RG+VD+TG 100,4 166 2,5 0,4 

SKENERIS-RG+TG (5-15 cm) 101,4 166 2,7 0,4 
SKENERIS-RG+TG 101,0 166 3,0 0,5 

SKENERIS-RG+TG (SWE) 100,6 166 2,7 0,4 

SKENERIS-VIDUS 99,5 166 4,2 0,6 
SKENERIS-TG+R (MF) 105,0 166 5,7 0,9 

SKENERIS-TG+R (LVM) 106,6 166 5,2 0,8 
Salīdzinājums ar kontrolmērījuma metodi (sekcija 0,5m) 

SEKCIJA 0,5m-SEKCIJA 1m 100,3 166 1,6 0,2 
SEKCIJA 0,5m-RG+VD+TG 100,0 166 2,3 0,3 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (5-15) 100,9 166 3,1 0,5 
SEKCIJA 0,5m-RG+TG 100,6 166 3,6 0,5 

SEKCIJA 0,5m-RG+TG (SWE) 100,1 166 3,1 0,5 

SEKCIJA 0,5m-VIDUS 99,1 166 4,4 0,7 
SEKCIJA 0,5m-TG+R (MF) 105,0 166 6,7 1,0 

SEKCIJA 0,5m-TG+R (LVM) 107,0 166 5,8 0,9 
SEKCIJA 0,5m-TILP.TAB.(LT) 108,2 166 8,0 1,2 

 
Izanalizējot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 

paņēmienus ievērtējot koku sugu (priede, egle, bērzs un apse), cirtes veidu (galvenā cirte, 
starpcirte) un koku stāvokli audzē (eglei galvenā cirtē izdalīti otrā stāva koki) zemākā izkliede 
(standartnovirze) un robežkļūda ir abu sekciju (0,5 m un 1 m) un resgaļa+vidus+tievgaļa 
caurmēra uzmērīšanas paņēmieniem kotrolsortimentus salīdzinot ar etalonu tilpumu. Kā 
precīzāko uzmērīšanas paņēmienu, kuru tālākā datu analīzē izmanto kā kontrolmērījuma 
uzmērīšanas paņēmienu, izvēlas sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienu ar soli 0,5 metri. 
Savstarpēji salīdzinot izvēlēto kontrolmērījuma uzmērīšanas paņēmienu ar pārējiem 
kontrolmērījuma uzmērīšanas paņēmieniem, tilpumu iegūstot no noapaļotiem garumiem un 
caurmēriem kam pieskaitīta kompensācija 0,5 cm, zemākā izkliede (standartnovirze) un 
robežkļūda ir sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 m un resgaļa+vidus+tievgaļa 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienam, kuri būtu rekomendējami kā kontrolmērījumu 
uzmērīšanas paņēmieni ražošanā. 

Savukārt izanalizējot apaļo kokmateriālu iepirkšanā lietotos uzmērīšanas paņēmienus 
ievērtējot koku sugu (priede, egle, bērzs un apse), cirtes veidu (galvenā cirte, starpcirte) un 
koku stāvokli audzē (eglei galvenā cirtē izdalīti otrā stāva koki) zemākā izkliede 
(standartnovirze) un robežkļūda ir vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam 
kotrolsortimentus salīdzinot gan ar etalonu, gan ar precīzāko kontrolmērījuma uzmērīšanas 
paņēmienu (sekcija 0.5 m). Nosakot tilpumu pēc tievgaļa caurmēra un raukuma ir novērojama 
lielāka tilpuma starpības izkliede un robežkļūda, jo raukuma rādītājam ir plaša variācija 
dažādās stumbra daļās, audzēs ar ļoti atšķirīgiem fitocenotiskajiem (mistrojums, bonitāte, 
biezība) un edafiskajiem apstākļiem (meža augšanas apstākļu tips), tāpat variāciju palielina 
apsaimniekošanas intensitāte (kopšanas cirtes) un koku vecums. Tas apliecina koku augšanas 
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fitocenotisko un edafisko apstākļu ietekmi stumbru formas veidošanās procesā un līdz ar to arī 
apaļo kokmateriālu raukumā. Tilpuma noteikšanā izmantojot vidus caurmēra uzmērīšanas 
paņēmienu iepriekš nosauktie raukuma ietekmējošo faktoru ietekme tilpuma noteikšanā 
mazinās. Kā nepiemērotākais apaļo kokmateriālu iepirkšanā lietotais tilpuma noteikšanas 
veids ir Lietuvā lietotās tilpuma tabulas. Tām vairumā gadījumu ir arī augstākie izkliedes 
rādītāji. 

Lai novērtētu uzmērīšanas vietas ietekmi tiek salīdzināti 2 apaļo kokmateriālu 
uzmērīšanas paņēmieni, kuriem caurmērus nosaka gala plaknē vai 5 – 15 cm atkāpjoties no 
gala plaknes. Savstarpēji salīdzinot šiem uzmērīšanas paņēmieniem tilpuma starpības izkliedi 
un robežkļūdu var novērot, ka caurmēru uzmērot 5 – 15 cm no gala plaknes šie rādītāji 
vairumā gadījumu ir zemāki. 
 

6. Apaļo kokmateriālu caurmēru noapaļošanas ietekme 
 

Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanā, lai atvieglotu rezultātu iegūšanu veic 
caurmēra noapaļošana. Ja izdarīts viens mērījums, atņem mizas dubulto biezumu un rezultātu 
izsaka veselos centimetros, noapaļojot uz leju. Ja izdarīti divi mērījumi, katru rezultātu izsaka 
veselos centimetros, noapaļojot uz leju. Aprēķina aritmētisko vidējo un arī to izsaka veselos 
centimetros, ja nepieciešams, noapaļojot uz leju. Tilpuma aprēķināšanā noapaļotajam 
caurmēram pieskaita 0,5 cm, kas ir puse no atmesto milimetru intervāla (0 līdz 9). Tā tiek 
kompensēta mērījumu noapaļošana uz leju. Lai izvērtētu nopalošanas ietekmi tiek salīdzināts 
apaļo kokmateriālu tilpums, kas iegūts bez caurmēra noapaļošanas ar tilpumu, kas iegūts ar 
katru, no analizētajiem uzmērīšanas paņēmieniem izmantojot noapaļotus caurmērus uz 
veseliem centimetriem ar 0,5 cm kompensāciju, lai kompensētu mērījuma noapaļošanu uz 
leju. Tā ka caurmēra mērīšanas kļūda atstāj vislielāko ietekmi uz tilpuma atšķirībām, lai 
novērtētu noapaļošanas ietekmi analīze tiek veikta pa ražošanā izmantotām caurmēru grupām. 

 
Analizējot apaļo kokmateriālu iepirkšanā lietotos uzmērīšanas paņēmienus skujkoku 

apaļiem kokmateriāliem ar tievgaļa caurmēru 6 – 9,9 cm uzmērīšanas paņēmienos, kuros 
izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu pie tilpuma 0,030, kas iegūts neapaļojot caurmēru, 
nav novērojamas tilpuma izmaiņas, noapaļojot caurmēru uz veseliem centimetriem un 
pieskaitot 0,5 cm kompensāciju. Savukārt pie tilpuma 0,060 (neapaļots) novērojams 5 % 
tilpuma samazinājums noapaļojot dimensiju rādītājus. Vidējais tilpuma samazinājums 
skujkoku apaļiem kokmateriāliem ar tievgaļa caurmēru 6 – 9,9 cm noapaļojot caurmēru ir 3 
%. Vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam noapaļošanas rezultātā tilpuma starpība svārstās 
robežās no -3,3 % līdz +1,7 %, bet vidējais tilpuma samazinājums ir 0,5 % (skat. 6.1. tabulu). 

Savukārt analizējot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 
paņēmienus vismazākā caurmēra noapaļošanas ietekme ir sekcijas tipa uzmērīšanas 
paņēmienam ar soli 0,5 m, jo tilpums bez noapaļošanas sakrīt tilpumu kas iegūts noapaļojot. 
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6.1. tabula 
Noapaļošanas ietekme uz skujkoku apaļo kokmateriālu tilpumu ar caurm ēru 6 – 9,9 cm 
Tilpums bez 
noapaļošanas, 
m3 

Tilpums pēc garuma un caurmēra noapaļošanas (caurmēra kompensācijas +0,5 cm), m3 

TG+R 
(LVM) 

TG+R 
(MF) 

Vidus 
caurmērs 

RG+TG 
(SWE) 

RG+TG 
(5-15 cm) 

RG+TG 
(0 cm) 

RG+V+TG Sekcija 
1 m 

Sekcija 
0,5 m 

0,030 0,030 0,030 0,029 0,030 0,030 0,029 0,030 0,030 0,030 

0,040 0,039 0,039 0,040 0,040 0,040 0,039 0,040 0,040 0,040 

0,050 0,048 0,048 0,050 0,050 0,050 0,048 0,051 0,051 0,050 

0,060 0,057 0,057 0,061 0,061 0,061 0,058 0,061 0,061 0,060 

 
Skujkoku apaļiem kokmateriāliem ar tievgaļa caurmēru 10 – 13,9 cm uzmērīšanas 

paņēmienos, kuros izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu noapaļošanas rezultātā tilpuma 
starpība svārstās robežās no 0 % līdz -3 %, bet vidējais tilpuma samazinājums ir 2 %. Vidus 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienam noapaļošanas rezultātā tilpuma starpība svārstās robežās 
no 0 % līdz -1,1 %, bet vidējais tilpuma samazinājums ir 0,5 % (skat. 6.2. tabulu). 

Savukārt analizējot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 
paņēmienus vismazākā caurmēra noapaļošanas ietekme ir sekcijas tipa uzmērīšanas 
paņēmienam ar soli 0,5 m - vidējais tilpuma samazinājums ir 0,5 %. 
 

6.2. tabula 
Noapaļošanas ietekme uz skujkoku apaļo kokmateriālu tilpumu ar caurm ēru 10 – 13,9 

cm 
Tilpums bez 
noapaļošanas, 
m3 

Tilpums pēc garuma un caurmēra noapaļošanas (caurmēra kompensācijas +0,5 cm), m3 

TG+R 
(LVM) 

TG+R 
(MF) 

Vidus 
caurmērs 

RG+TG 
(SWE) 

RG+TG 
(5-15 cm) 

RG+TG 
(0 cm) 

RG+V+TG Sekcija 
1 m 

Sekcija 
0,5 m 

0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

0,050 0,049 0,049 0,050 0,049 0,050 0,049 0,050 0,050 0,050 

0,060 0,059 0,059 0,060 0,059 0,059 0,059 0,060 0,059 0,060 

0,070 0,069 0,069 0,070 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,070 

0,080 0,078 0,078 0,080 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,080 

0,090 0,088 0,088 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 

0,100 0,097 0,098 0,099 0,098 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 

0,110 0,107 0,108 0,109 0,108 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 

0,120 0,117 0,117 0,119 0,118 0,118 0,119 0,119 0,119 0,119 

 
Skujkoku apaļiem kokmateriāliem ar tievgaļa caurmēru 14 – 17,9 cm uzmērīšanas 

paņēmienos, kuros izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu noapaļošanas rezultātā tilpuma 
starpība svārstās robežās no -4 % līdz +1,1 % (LVM raukums) un +1,7 % (MF raukums), bet 
vidējais tilpuma palielinājums ir 0,5 % (LVM raukums) un 1 % (MF raukums). Vidus 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienam noapaļošanas rezultātā tilpuma starpība svārstās robežās 
no 0 % līdz -0,7 %, bet vidējais tilpuma samazinājums ir 0,4 % (skat. 6.3. tabulu). 

Savukārt analizējot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 
paņēmienus vismazākā caurmēra noapaļošanas ietekme ir sekcijas tipa uzmērīšanas 
paņēmienam ar soli 0,5 m - vidējais tilpuma samazinājums ir 0,1 %. 
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6.3. tabula 
Noapaļošanas ietekme uz skujkoku apaļo kokmateriālu tilpumu ar caurm ēru 14 – 17,9 

cm 
Tilpums bez 
noapaļošanas, 
m3 

Tilpums pēc garuma un caurmēra noapaļošanas (caurmēra kompensācijas +0,5 cm), m3 

TG+R 
(LVM) 

TG+R 
(MF) 

Vidus 
caurmērs 

RG+TG 
(SWE) 

RG+TG 
(5-15 cm) 

RG+TG 
(0 cm) 

RG+V+TG Sekcija 
1 m 

Sekcija 
0,5 m 

0,050 0,048 0,048 0,050 0,049 0,049 0,050 0,050 0,049 0,049 

0,100 0,099 0,099 0,100 0,099 0,099 0,100 0,100 0,099 0,099 

0,150 0,150 0,151 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,150 

0,200 0,201 0,202 0,199 0,199 0,199 0,198 0,199 0,200 0,200 

0,250 0,252 0,253 0,249 0,249 0,249 0,248 0,249 0,250 0,250 

0,300 0,303 0,305 0,299 0,299 0,298 0,297 0,299 0,300 0,300 

0,350 0,354 0,356 0,348 0,349 0,348 0,347 0,349 0,350 0,350 

 
Skujkoku apaļiem kokmateriāliem ar tievgaļa caurmēru 18 – 27,9 cm uzmērīšanas 

paņēmienos, kuros izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu noapaļošanas rezultātā tilpuma 
starpība svārstās robežās no 0 % līdz -1,4 %, bet vidējais tilpuma samazinājums ir 1,2 %. 
Vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam noapaļošanas rezultātā tilpuma starpība svārstās 
robežās no -0,2 % līdz -1 %, bet vidējais tilpuma samazinājums ir 0,4 % (skat. 6.4. tabulu). 

Savukārt analizējot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 
paņēmienus vismazākā caurmēra noapaļošanas ietekme ir sekcijas tipa uzmērīšanas 
paņēmienam ar soli 0,5 m - vidējais tilpuma samazinājums ir 0,2 %. 
 

6.4. tabula 
Noapaļošanas ietekme uz skujkoku apaļo kokmateriālu tilpumu ar caurm ēru 18 – 27,9 

cm 
Tilpums bez 
noapaļošanas, 
m3 

Tilpums pēc garuma un caurmēra noapaļošanas (caurmēra kompensācijas +0,5 cm), m3 

TG+R 
(LVM) 

TG+R 
(MF) 

Vidus 
caurmērs 

RG+TG 
(SWE) 

RG+TG 
(5-15 cm) 

RG+TG 
(0 cm) 

RG+V+TG Sekcija 
1 m 

Sekcija 
0,5 m 

0,100 0,100 0,100 0,099 0,100 0,100 0,100 0,099 0,099 0,099 

0,200 0,198 0,198 0,199 0,199 0,199 0,198 0,199 0,199 0,199 

0,300 0,297 0,297 0,299 0,298 0,298 0,297 0,298 0,299 0,299 

0,400 0,395 0,395 0,398 0,397 0,397 0,396 0,398 0,398 0,399 

0,500 0,494 0,494 0,498 0,496 0,496 0,494 0,497 0,498 0,499 

0,600 0,592 0,592 0,598 0,595 0,595 0,593 0,597 0,598 0,599 

0,700 0,691 0,691 0,698 0,694 0,694 0,691 0,696 0,698 0,699 

0,800 0,789 0,789 0,798 0,793 0,793 0,790 0,796 0,797 0,799 

 
Skujkoku apaļiem kokmateriāliem ar tievgaļa caurmēru 28 cm un lielāku uzmērīšanas 

paņēmienos, kuros izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu noapaļošanas rezultātā tilpuma 
starpība svārstās robežās no -1 % līdz -1,3 %, bet vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam 
noapaļošanas rezultātā tilpuma starpība svārstās robežās no -0,5 % līdz -0,9 % (skat. 6.5. 
tabulu). 

Savukārt analizējot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 
paņēmienus vismazākā caurmēra noapaļošanas ietekme ir sekcijas tipa uzmērīšanas 
paņēmienam ar soli 0,5 m - vidējais tilpuma samazinājums ir 0,6 %. 
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6.5. tabula 
Noapaļošanas ietekme uz skujkoku apaļo kokmateriālu tilpumu ar caurm ēru 28 cm un 

resnāki 
Tilpums bez 
noapaļošanas, 
m3 

Tilpums pēc garuma un caurmēra noapaļošanas (caurmēra kompensācijas +0,5 cm), m3 

TG+R 
(LVM) 

TG+R 
(MF) 

Vidus 
caurmērs 

RG+TG 
(SWE) 

RG+TG 
(5-15 cm) 

RG+TG 
(0 cm) 

RG+V+TG Sekcija 
1 m 

Sekcija 
0,5 m 

0,200 0,198 0,198 0,199 0,198 0,198 0,197 0,199 0,198 0,198 

0,400 0,395 0,395 0,397 0,397 0,397 0,396 0,397 0,397 0,397 

0,600 0,593 0,593 0,595 0,596 0,596 0,596 0,595 0,596 0,596 

0,800 0,791 0,790 0,793 0,795 0,795 0,796 0,794 0,795 0,795 

1,000 0,989 0,988 0,991 0,994 0,994 0,996 0,992 0,995 0,994 

1,200 1,187 1,185 1,189 1,193 1,194 1,195 1,191 1,194 1,193 

1,400 1,384 1,383 1,387 1,392 1,393 1,395 1,389 1,393 1,392 

 
Lapkoku apaļiem kokmateriāliem ar tievgaļa caurmēru 6 – 11,9 cm uzmērīšanas 

paņēmienos, kuros izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu noapaļošanas rezultātā tilpuma 
starpība svārstās robežās no 0 % līdz -3,3 %, bet vidējais tilpuma samazinājums ir 2,6 %. 
Vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam noapaļošanas rezultātā tilpuma starpība 0 % (skat. 
6.6. tabulu). 

Savukārt analizējot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 
paņēmienus vismazākā caurmēra noapaļošanas ietekme ir abiem sekcijas tipa uzmērīšanas 
paņēmieniem - vidējās tilpuma izmaiņas ir 0 %. 
 

6.6. tabula 
Noapaļošanas ietekme uz lapkoku apaļo kokmateriālu tilpumu ar caurm ēru 6 – 11,9 cm 
Tilpums bez 
noapaļošanas, 
m3 

Tilpums pēc garuma un caurmēra noapaļošanas (caurmēra kompensācijas +0,5 cm), m3 

TG+R 
(LVM) 

TG+R 
(MF) 

Vidus 
caurmērs 

RG+TG 
(SWE) 

RG+TG 
(5-15 cm) 

RG+TG 
(0 cm) 

RG+V+TG Sekcija 
1 m 

Sekcija 
0,5 m 

0,020 0,020 0,020 0,020 0,019 0,020 0,020 0,019 0,020 0,020 

0,030 0,029 0,030 0,030 0,029 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

0,040 0,039 0,039 0,040 0,040 0,040 0,039 0,040 0,040 0,040 

0,050 0,049 0,049 0,050 0,050 0,050 0,049 0,050 0,050 0,050 

0,060 0,058 0,059 0,060 0,060 0,060 0,059 0,060 0,060 0,060 

0,070 0,068 0,068 0,070 0,070 0,070 0,068 0,070 0,070 0,070 

0,080 0,078 0,078 0,080 0,080 0,080 0,078 0,080 0,080 0,080 

0,090 0,088 0,088 0,090 0,090 0,090 0,088 0,090 0,090 0,090 

0,100 0,097 0,097 0,100 0,100 0,100 0,098 0,100 0,100 0,100 

 
Lapkoku apaļiem kokmateriāliem ar tievgaļa caurmēru 12 – 17,9 cm uzmērīšanas 

paņēmienos, kuros izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu noapaļošanas rezultātā tilpuma 
starpība svārstās robežās no 0 % līdz -0,9 %, bet vidējais tilpuma samazinājums ir 0,7 %. 
Vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam noapaļošanas rezultātā tilpuma starpība svārstās 
robežās no 0 % līdz -0,7 %, bet vidējais tilpuma samazinājums ir 0,4 % (skat. 6.7. tabulu). 

Savukārt analizējot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 
paņēmienus vismazākā caurmēra noapaļošanas ietekme ir abiem sekcijas tipa uzmērīšanas 
paņēmienam - vidējais tilpuma samazinājums ir 0,5 %. 
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6.7. tabula 
Noapaļošanas ietekme uz lapkoku apaļo kokmateriālu tilpumu ar caurm ēru 12 – 17,9 

cm 
Tilpums bez 
noapaļošanas, 
m3 

Tilpums pēc garuma un caurmēra noapaļošanas (caurmēra kompensācijas +0,5 cm), m3 

TG+R 
(LVM) 

TG+R 
(MF) 

Vidus 
caurmērs 

RG+TG 
(SWE) 

RG+TG 
(5-15 cm) 

RG+TG 
(0 cm) 

RG+V+TG Sekcija 
1 m 

Sekcija 
0,5 m 

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,039 0,039 0,040 0,040 

0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,059 0,060 0,060 

0,080 0,080 0,079 0,080 0,080 0,080 0,080 0,079 0,080 0,079 

0,100 0,099 0,099 0,100 0,099 0,099 0,100 0,099 0,099 0,099 

0,120 0,119 0,119 0,120 0,119 0,119 0,120 0,119 0,119 0,119 

0,140 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,140 0,139 0,139 0,139 

0,160 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,160 0,159 0,159 0,159 

0,180 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,180 0,179 0,179 0,179 

0,200 0,198 0,199 0,199 0,199 0,199 0,200 0,199 0,199 0,199 

0,220 0,218 0,219 0,219 0,219 0,219 0,220 0,219 0,219 0,219 

0,240 0,238 0,239 0,239 0,239 0,239 0,240 0,239 0,239 0,239 

0,260 0,258 0,258 0,259 0,259 0,259 0,260 0,259 0,259 0,259 

 
Lapkoku apaļiem kokmateriāliem ar tievgaļa caurmēru 18 – 23,9 cm uzmērīšanas 

paņēmienos, kuros izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu noapaļošanas rezultātā tilpuma 
starpība svārstās robežās no -1 % līdz -1,3 %. Vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam 
noapaļošanas rezultātā tilpuma starpība svārstās robežās no -1 % līdz -1,3 % (skat. 6.8. 
tabulu). 

Savukārt analizējot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 
paņēmienus vismazākā caurmēra noapaļošanas ietekme ir abiem sekcijas tipa uzmērīšanas 
paņēmienam - vidējais tilpuma samazinājums ir 0,5 %. 
 

6.8. tabula 
Noapaļošanas ietekme uz lapkoku apaļo kokmateriālu tilpumu ar caurm ēru 18 – 23,9 

cm 
Tilpums bez 
noapaļošanas, 
m3 

Tilpums pēc garuma un caurmēra noapaļošanas (caurmēra kompensācijas +0,5 cm), m3 

TG+R 
(LVM) 

TG+R 
(MF) 

Vidus 
caurmērs 

RG+TG 
(SWE) 

RG+TG 
(5-15 cm) 

RG+TG 
(0 cm) 

RG+V+TG Sekcija 
1 m 

Sekcija 
0,5 m 

0,100 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 

0,150 0,148 0,148 0,148 0,149 0,149 0,149 0,148 0,149 0,149 

0,200 0,197 0,198 0,198 0,198 0,198 0,199 0,198 0,199 0,199 

0,250 0,247 0,247 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 

0,300 0,296 0,296 0,297 0,298 0,298 0,298 0,297 0,298 0,298 

0,350 0,346 0,346 0,347 0,347 0,347 0,348 0,347 0,348 0,348 

0,400 0,395 0,395 0,397 0,397 0,397 0,398 0,397 0,397 0,398 

 
Lapkoku apaļiem kokmateriāliem ar tievgaļa caurmēru 24 cm un lielāku uzmērīšanas 

paņēmienos, kuros izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu noapaļošanas rezultātā tilpuma 
starpība svārstās robežās no -2 % līdz -0,4 %. Vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam 
noapaļošanas rezultātā tilpuma starpība svārstās robežās no -1,3 % līdz -0,5 % (skat. 6.9. 
tabulu). 
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Savukārt analizējot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 
paņēmienus vismazākā caurmēra noapaļošanas ietekme ir abiem sekcijas tipa uzmērīšanas 
paņēmienam - vidējais tilpuma samazinājums ir 0,6 %. 
 

6.9. tabula 
Noapaļošanas ietekme uz lapkoku apaļo kokmateriālu tilpumu ar caurm ēru 24 cm un 

resnāki 
Tilpums bez 
noapaļošanas, 
m3 

Tilpums pēc garuma un caurmēra noapaļošanas (caurmēra kompensācijas +0,5 cm), m3 

TG+R 
(LVM) 

TG+R 
(MF) 

Vidus 
caurmērs 

RG+TG 
(SWE) 

RG+TG 
(5-15 cm) 

RG+TG 
(0 cm) 

RG+V+TG Sekcija 
1 m 

Sekcija 
0,5 m 

0,150 0,147 0,147 0,148 0,147 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 

0,200 0,197 0,197 0,198 0,197 0,197 0,197 0,198 0,198 0,198 

0,250 0,247 0,247 0,248 0,247 0,247 0,247 0,248 0,248 0,248 

0,300 0,297 0,297 0,298 0,297 0,297 0,296 0,298 0,298 0,298 

0,350 0,347 0,347 0,347 0,347 0,347 0,346 0,347 0,348 0,347 

0,400 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,395 0,397 0,397 0,397 

0,450 0,447 0,447 0,447 0,447 0,447 0,445 0,447 0,447 0,447 

0,500 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,494 0,497 0,497 0,497 

0,550 0,547 0,547 0,547 0,547 0,547 0,544 0,547 0,547 0,547 

0,600 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,593 0,597 0,597 0,596 

0,650 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 0,643 0,647 0,647 0,646 

0,700 0,697 0,697 0,696 0,697 0,697 0,692 0,697 0,697 0,696 

0,750 0,747 0,747 0,746 0,747 0,747 0,742 0,747 0,747 0,746 

0,800 0,797 0,797 0,796 0,797 0,797 0,791 0,796 0,797 0,796 

 
Analizējot izvēlētos kotrolsortimentus kopā neizdalot koku sugu un atsevišķi caurmēra 

grupas uzmērīšanas paņēmienos, kuros izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu noapaļošanas 
rezultātā tilpuma starpība svārstās robežās no 0 % līdz -1,3 %, bet vidējais tilpuma 
samazinājums ir 1 %. Vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam noapaļošanas rezultātā 
tilpuma starpība svārstās robežās no 0 % līdz -1 %, bet vidējais tilpuma samazinājums ir 
0,7%. 

Savukārt analizējot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas 
paņēmienus noapaļošanas rezultātā tilpuma starpība svārstās robežās no -0,5 % (sekcija 0,5m) 
līdz -0,8 % (abu galu caurmērs gala plaknē). 

 

7. Uzmēr īto apaļo kokmateriālu vairuma ietekme uz uzmēr īšanas 
precizitāti 

 
 Individuāli uzmērot apaļos kokmateriālus var rasties vairākas kļūdas jau sākuma etapā, 
iegūstot galvenos sortimentu raksturojošos rādītājus. Uzmērot garumu un caurmēru ir svarīgi 
pareizi veikt noapaļošanu un nepieciešamības gadījuma kompensāciju, kā arī, nosakot tilpumu 
pēc tievgaļa caurmēra, lietot atbilstošus raukuma rādītājus. Šiem faktoriem summējoties, 
izveidojas kopējā tilpuma kļūda.  
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Tilpuma atšķirībām (kļūdai) ir tendence samazināties, palielinot uzmērīto apaļo 
kokmateriālu skaitu. Palielinot apaļo kokmateriālu skaitu tilpuma noteikšanas kļūda tiecas uz 
nulli, bet skaits, kas jāuzmēra, lai iekļautos noteiktā tilpuma novirzē ir atkarīgs no 
uzmērīšanas paņēmiena un tā precizitātes. Nosakot uzmērītā skaita ietekmi uz tilpuma 
noteikšanas precizitāti par etalonu tiek pieņemts tilpums kas iegūts pēc sekcijas tipa (ar soli 
0,5 m) uzmērīšanas paņēmiena izmantojot caurmēru bez mizas. 

Tilpuma noteikšanā uzmantojot sekcijas tipa (ar soli 1m) uzmērīšanas paņēmienu 
uzmērot vienu apaļo kokmateriālu vidējā tilpuma noteikšanas kļūda ir 1 %, bet uzmērot 219 
apaļos kokmateriālus kļūda samazinās līdz 0 % (skat. 7.1. att.). 
 

 
 

7. 1. att. Tilpuma noteikšanas kļūda atkarībā no uzmērīto apaļo kokmateriālu skaita 
izmantojot sekcijas (1 m) uzmērīšanas paņēmienu. 

 
Kā nākamais uzmērīšanas paņēmiens salīdzināšanai ar etalonu tiek apskatīts tilpums, 

kas iegūts pēc abu galu un vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmiena. Tilpuma noteikšanā 
uzmantojot abu galu un vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienu uzmērot vienu apaļo 
kokmateriālu vidējā tilpuma noteikšanas kļūda ir 1,7 %, bet uzmērot 258 apaļos 
kokmateriālus kļūda samazinās līdz 0 % (skat. 7.2. att.). 
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7.2. att. Tilpuma noteikšanas kļūda atkarībā no uzmērīto apaļo kokmateriālu skaita izmantojot 
abu galu un vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienu. 

 
Tālāk tiks apskatīti trīs uzmērīšanas paņēmieni, kuros tilpuma noteikšanai izmanto abu 

galu caurmērus. Kā pirmais ar etalonu tiek salīdzināts tilpums pēc abu galu caurmēra, kas 
iegūts atkāpjoties 5 – 15 cm no apaļo kokmateriālu gala plaknes. Tilpuma noteikšanā 
uzmantojot abu galu (5 – 15 cm) caurmēra uzmērīšanas paņēmienu uzmērot vienu apaļo 
kokmateriālu vidējā tilpuma noteikšanas kļūda ir 2,4 %, bet uzmērot 300 apaļos 
kokmateriālus kļūda samazinās līdz1 % (skat. 7.3. att.). 
 

 
 

7.3. att. Tilpuma noteikšanas kļūda atkarībā no uzmērīto apaļo kokmateriālu skaita izmantojot 
abu galu (5 – 15 cm) caurmēru uzmērīšanas paņēmienu. 

 
Kā otrais no uzmērīšanas paņēmieniem kur izmanto abu galu caurmērusar etalonu tiek 

salīdzināts tilpums pēc abu galu caurmēra, kas iegūts no apaļo kokmateriālu gala plaknēm. 
Tilpuma noteikšanā uzmantojot abu galu gala plakņucaurmēru uzmērīšanas paņēmienu 
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uzmērot vienu apaļo kokmateriālu vidējā tilpuma noteikšanas kļūda ir 2,6 %, bet uzmērot 300 
apaļos kokmateriālus kļūda samazinās līdz0,6 % (skat. 7.4. att.). 
 

 
 

7.4. att. Tilpuma noteikšanas kļūda atkarībā no uzmērīto apaļo kokmateriālu skaita izmantojot 
abu galu gala plaknes caurmēru uzmērīšanas paņēmienu. 

 
Kā trešais no uzmērīšanas paņēmieniem kur izmanto abu galu caurmērus ar etalonu 

tiek salīdzināts tilpums pēc abu galu caurmēra, kas iegūts 10 cm attālumā no apaļo 
kokmateriālu gala plaknēm. Tilpuma aprēķināšanā abu galu caurmēri tiek koriģēti ar 
koeficientiem, kas mainās atkarībā no caurmēra un garuma grupām. Šis uzmērīšanas 
paņēmiens Zviedrijā tiek izmantots kontrolmērījumu veikšanai. Tilpuma noteikšanā 
uzmantojot abu galu (10 cm) caurmēru uzmērīšanas paņēmienu uzmērot vienu apaļo 
kokmateriālu vidējā tilpuma noteikšanas kļūda ir 2,2 %, bet uzmērot 270 apaļos 
kokmateriālus kļūda samazinās līdz 0 % (skat. 7.5. att.). 

 

 
7.5. att. Tilpuma noteikšanas kļūda atkarībā no uzmērīto apaļo kokmateriālu skaita izmantojot 

abu galu (10 cm) caurmēru uzmērīšanas paņēmienu. 
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Tālāk ar etalonu tilpumu tiek salīdzināts tilpums, kas iegūts pēc vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmiena. Tilpuma noteikšanā uzmantojot vidus caurmēra uzmērīšanas 
paņēmienu uzmērot vienu apaļo kokmateriālu vidējā tilpuma noteikšanas kļūda ir 3 %, bet 
uzmērot 300 apaļos kokmateriālus kļūda samazinās līdz 1,2 % (skat. 7.6. att.). 
 

 
 

7.6. att. Tilpuma noteikšanas kļūda atkarībā no uzmērīto apaļo kokmateriālu skaita izmantojot 
vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienu. 

 
Apaļo kokmateriālu tilpumu iespējams, noteikt izmantojot arī tievgaļa caurmēru un 

raukumu. Tālāk tiks apskatīti divi uzmērīšanas paņēmieni, kuros tilpuma noteikšanai izmanto 
tievgaļa caurmēru un raukuma rādītāju. Kā pirmais ar etalonu tiek salīdzināts apaļā 
kokmateriāla tilpums, kas iegūts pēc tievgaļa caurmēra un raukuma, kurš aprēķināts Meža 
fakultātes iepriekšējos pētījumos. Tilpuma noteikšanā uzmantojot tievgaļa caurmēru un 
raukumu (MF) uzmērot vienu apaļo kokmateriālu vidējā tilpuma noteikšanas kļūda ir 5,6 %, 
bet uzmērot 300 apaļos kokmateriālus kļūda samazinās līdz3 % (skat. 7.7. att.). 
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7.7. att. Tilpuma noteikšanas kļūda atkarībā no uzmērīto apaļo kokmateriālu skaita izmantojot 

tievgaļa caurmēru un raukumu (MF). 
 

Kā otrais ar etalonu tiek salīdzināts apaļā kokmateriāla tilpums, kas iegūts pēc tievgaļa 
caurmēra un raukuma, kurudarījumos ar apaļiem kokmateriāliem izmanto AS “Latvijas Valsts 
meži”. Tilpuma noteikšanā uzmantojot tievgaļa caurmēru un raukumu(LVM) uzmērot vienu 
apaļo kokmateriālu vidējā tilpuma noteikšanas kļūda ir 7,1 %, bet uzmērot 300 apaļos 
kokmateriālus kļūda samazinās līdz4,2 % (skat. 7.8. att.). 
 

 
 

7.8. att. Tilpuma noteikšanas kļūda atkarībā no uzmērīto apaļo kokmateriālu skaita izmantojot 
tievgaļa caurmēru un raukumu (LVM). 

 
Novērtējot apaļā kokmateriāla skaita ietekmi uz tilpuma noteikšanas precizitāti, tika 

izanalizēti arī apaļo kokmateriālu tilpumi pēc Lietuvā izmantotām tilpuma tabulām, kur 
tilpumu nosaka, vadoties pēc tievgaļa caurmēra un garuma. Tilpuma noteikšanā uzmantojot 
Lietuvā pielietotās tilpuma tabulas uzmērot vienu apaļo kokmateriālu vidējā tilpuma 
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noteikšanas kļūda ir 7,2 %, bet uzmērot 300 apaļos kokmateriālus kļūda samazinās līdz5,2 % 
(skat. 7.9. att.). 
 

 
 
7.9. att. Tilpuma noteikšanas kļūda atkarībā no uzmērīto apaļo kokmateriālu skaita izmantojot 

Lietuvā pielietotās tilpuma tabulas. 
 

Izanalizējot kontrolmērījumu veikšanā izmantotās apaļo kokmateriālu uzmērīšanas 
paņēmienus var secināt, ka ar 300 apaļo kokmateriālu uzmērīšanu pietiek nodrošinātu, lai 
nodrošinātu uzmērīšanas kļūdu 0 % ar trīs uzmērīšanas paņēmieniem – sekcija 1m, abu galu 
un vidus caurmērs un Zviedrijā izmantotais uzmērīšanas paņēmiens kontrolmērījumu 
veikšanā. Apskatot apaļo kokmateriālu iepirkšanā izmantotos uzmērīšanas paņēmienus 
zemāko kļūdu uzmērot 300 apaļos kokmateriālus iespējams iegūt ar vidus caurmēra 
uzmērīšanas paņēmienu – 1,2 %. 
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Secinājumi 
 
1. Izanalizējot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas paņēmienus 
ievērtējot koku sugu (priede, egle, bērzs un apse), cirtes veidu (galvenā cirte, starpcirte) un 
koku stāvokli audzē (eglei galvenā cirtē izdalīti otrā stāva koki) zemākā izkliede 
(standartnovirze) un robežkļūda ir abu sekciju (0,5 m un 1 m) un resgaļa+vidus+tievgaļa 
caurmēra uzmērīšanas paņēmieniem kotrolsortimentus salīdzinot ar etalonu tilpumu.  

2. Savstarpēji salīdzinot sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienu ar soli 0,5 metri ar pārējiem 
kontrolmērījuma uzmērīšanas paņēmieniem, tilpumu iegūstot no noapaļotiem garumiem un 
caurmēriem kam pieskaitīta kompensācija 0,5 cm, zemākā izkliede (standartnovirze) un 
robežkļūda ir sekciju tipa uzmērīšanas paņēmienam ar soli 1 m un resgaļa+vidus+tievgaļa 
caurmēra uzmērīšanas paņēmienam, kuri būtu rekomendējami kā kontrolmērījumu 
uzmērīšanas paņēmieni ražošanā. 

3. Izanalizējot apaļo kokmateriālu iepirkšanā lietotos uzmērīšanas paņēmienus ievērtējot koku 
sugu (priede, egle, bērzs un apse), cirtes veidu (galvenā cirte, starpcirte) un koku stāvokli 
audzē (eglei galvenā cirtē izdalīti otrā stāva koki) zemākā izkliede (standartnovirze) un 
robežkļūda ir vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam kontrolsortimentus salīdzinot gan ar 
etalonu, gan ar precīzāko kontrolmērījuma uzmērīšanas paņēmienu (sekcija 0.5 m).  

4. Nosakot tilpumu pēc tievgaļa caurmēra un raukuma ir novērojama lielāka tilpuma starpības 
izkliede un robežkļūda, jo raukuma rādītājam ir plaša variācija dažādās stumbra daļās, audzēs 
ar ļoti atšķirīgiem fitocenotiskajiem (mistrojums, bonitāte, biezība) un edafiskajiem 
apstākļiem (meža augšanas apstākļu tips), tāpat variāciju palielina apsaimniekošanas 
intensitāte (kopšanas cirtes) un koku vecums.  

5. Tilpuma noteikšanā izmantojot vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienu koku augšanas 
fitocenotisko un edafisko apstākļu ietekme stumbru formas veidošanās procesā tilpuma 
noteikšanā mazinās.  

6. Kā nepiemērotākais apaļo kokmateriālu iepirkšanā lietotais tilpuma noteikšanas veids ir 
Lietuvā lietotās tilpuma tabulas. Tām vairumā gadījumu ir arī augstākie izkliedes rādītāji. 

7. Savstarpēji salīdzinot caurmēru uzmērīšanu gala plaknē un 5 – 15 cm atkāpjoties no gala 
plaknes pēc tilpuma starpības izkliedes un robežkļūdas var novērot, ka caurmēru uzmērot 5 – 
15 cm no gala plaknes šie rādītāji vairumā gadījumu ir zemāki. 

8. Analizējot uzmērīšanas paņēmienus, kuros izmanto tievgaļa caurmēru un raukumu 
noapaļošanas rezultātā tilpuma starpība svārstās robežās no 0 % līdz -1,3 %, bet vidējais 
tilpuma samazinājums ir 1 %, bet vidus caurmēra uzmērīšanas paņēmienam noapaļošanas 
rezultātā tilpuma starpība svārstās robežās no 0 % līdz -1 %, bet vidējais tilpuma 
samazinājums ir 0,7 %. 

9. Analizējot apaļo kokmateriālu kontrolmērījumu veikšanā lietotos uzmērīšanas paņēmienus 
noapaļošanas rezultātā tilpuma starpība svārstās robežās no -0,5 % (sekcija 0,5m) līdz -0,8 % 
(abu galu caurmērs gala plaknē). 
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10. Izanalizējot kontrolmērījumu veikšanā izmantotās apaļo kokmateriālu uzmērīšanas 
paņēmienus var secināt, ka ar 300 apaļo kokmateriālu uzmērīšanu pietiek nodrošinātu, lai 
nodrošinātu uzmērīšanas kļūdu 0 % ar trīs uzmērīšanas paņēmieniem – sekcija 1m, abu galu 
un vidus caurmērs un Zviedrijā izmantotais uzmērīšanas paņēmiens kontrolmērījumu 
veikšanā.  
 
11. Apskatot apaļo kokmateriālu iepirkšanā izmantotos uzmērīšanas paņēmienus zemāko 
kļūdu uzmērot 300 apaļos kokmateriālus iespējams iegūt ar vidus caurmēra uzmērīšanas 
paņēmienu – 1,2 %. 
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