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08.07.2020. Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa 

Sanāksme Nr. 15 

Lapkoku zāģbaļķi (Izņemot bērzs) 

 

 

 

Sanāksmes dalībnieki: 

Aldis Glāzers, SIA “Apsītes AG” 

Armands Upītis, SIA “Kubikmetrs” 

Dāvis Dāboliņš, SIA “Ošukalns” 

Ivo Sloka, SIA "Ošukalns" 

Jānis Čilipāns, SIA “LV Timber” 

Jānis Grahoļskis, AS “INGRID D.” 

Jānis Skulte, SIA "4 Plus"  

Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži” 

Māris Asafrejs, SIA “LV Timber” 

Māris Neicinieks, AS “Latvijas valsts meži” 

Māris Znotiņš, SIA “Ošukalns” 

Raivo Ošis, SIA “Metsa Forest Latvia” 

Ziedonis Miklašēvičs, AS “Latvijas valsts meži” 

 

SIA “VMF LATVIA”: 

Mārtiņš Gaigals, Gatis Juhņēvičs 

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”: 

Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigsvalde 

 

Darba kārtība: 

1. I. Sloka iepazīstina darba grupu ar šīs sanāksmes darba plānu SIA “Ošukalns”. Darba grupas 
dalībnieki savstarpēji iepazīstas. Darba grupas dalībnieki tiek iepazīstināti ar SIA “Ošukalns”. 

2. J. Magaznieks informē darba grupu par aktualizētajiem jautājumiem iepriekšējā kvalitātes standarta 
izstrādes darba grupā 28.01.2020. un kvalitātes standarta izstrādes mērķiem. 

3. Darba grupa diskutē par lapkoku zāģbaļķu šķirām. 

4. Darba grupa dodas apskatīt sazāģēšanai paredzētos sortimentus ar dažādām koksnes vainām (19 
sortimentiem koksnes vainas apzīmētas sekojošā veidā: cietā trupe, zari, 4. šķira vienā galā, 1. šķira, 
sala plaisas, vienpusējā līkumainība (3%), daudzpusējā līkumainība (2,2%), 4. šķira -> 1. šķira, veca 3. 
šķira, 3. šķira, 2. šķira, 4. šķira abos galos, glabāšana, kukaiņi, 2. šķira ar trupi, trupe, trupējis zars, 
ieaugums). 
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Darba grupa diskutē, kas uzskatāms par brāķi pēc katrā pārstrādes uzņēmumā pieņemtajām kvalitātes 
prasībām. 

Darba grupa pārstrādes vietā iepazīstas ar gala produkciju, ko iespējams iegūt sazāģējot 19 
sortimentus iepriekš minētajā kvalitātē. 

5. Darba grupa turpina diskusiju SIA “Ošukalns” biroja telpās. J. Magaznieks iepazīstina ar 
priekšlikumu, kādas koksnes vainas nebūtu pieļaujamas lapkoku zāģbaļķiem. Darba grupa diskusiju 
rezultātā vienojas, ka lapkoku zāģbaļķiem nebūtu pieļaujamas koksnes vainas “metāla ieslēgumi” un 
“aplievas trupe”. 

J. Magaznieks rezumē šīs dienas sanāksmi. AS “Latvijas valsts meži” ir gatavi izskatīt priekšlikumu 
par lapkoku zāģbaļķu trīs šķiru iedalījumu. SIA “VMF LATVIA” jāizvērtē trīs šķiru sadalījuma 
iespējamība no sortimentu vērtēšanas viedokļa. 

Z. Miklašēvičs komentē, ka kvalitātes prasība zara augstums 8 cm nebūtu mazināma, jo to limitē 
piegādātāja tehniskās iespējas. 

J. Meirāns ierosina uz nākamo darba grupas sanāksmi iesniegt priekšlikumus koksnes vainas “kodola 
iekrāsojums” vērtēšanas metodikai. 

6. Darba grupa vienojas par minimālajām prasībām, kas atspoguļotas zemāk pievienotajā tabulā ar 
nosaukumu “3. šķira” un uzsāk diskusijas par 1. šķiru. 

 

 

 

D no 24 cm

Vainas

definīcijas
Vainas nosaukums 2. šķira Komentārs

1.2.1 Trupējis zars

2.2.1 Sala plaisas Nepieļauj
pieļauj D 

virs 30 cm

2.3
Gāšanas un sagarumošanas

plaisas vērtēšanas jautājums

3.3.1 Vienpusīgā līkumainība
D līdz 30 cm 

līdz 3.0 %

nevērtē D 

virs 30 cm

D līdz 30 cm 

līdz 3.0 %

nevērtē D 

virs 30 cm

3.3.2 Daudzpusīgā līkumainība
D līdz 30 cm 

līdz 1.5 %

nevērtē D 

virs 30 cm

D līdz 30 cm 

līdz 1.5 %

nevērtē D 

virs 30 cm

3.4 Dubultgalotne

5.1.2 Kodola iekrāsojums

 5.1.2 Kodola trupe

5.2.1
Aplievas iekrāsojums/ 

brūnējums

5.2.2 Aplievas trupe

6
Kukaiņu – kāpuru bojājumi gala 

plaknē

7 Mehāniskie bojājumi redukcijas jautājums

7.3 Apogļojums

7.4 Metāla ieslēgumi

Pieļauj

Nepieļauj

Nepieļauj

Pieļauj

Pieļauj

Pieļauj

Pieļauj

Pieļauj ārpus kokmateriāla 

darba

Pieļauj

Pieļauj

līdz 1/4 no D gala plaknes 

caurmēra

Pieļaujamās koksnes vainas

3. šķira 1. šķira

Nepieļauj

Nepieļauj

?

?

Nepieļauj

Nepieļauj

Nepieļauj

Nepieļauj

Nepieļauj

Pieļauj

?

Nepieļauj


