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28.01.2020. Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa 

Sanāksme Nr. 2 

Lapkoku zāģbaļķi (Izņemot bērzs) 

 

 

 

 

Sanāksmes dalībnieki: 

Ivo Sloka, SIA "Ošukalns" 

Jānis Skulte, SIA "4 Plus"  

Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži” 

Māris Neicinieks, AS “Latvijas valsts meži” 

Mārtiņš Ailts, “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” 

Ziedonis Miklašēvičs, AS “Latvijas valsts meži” 

 

SIA “VMF LATVIA”: 

Mārtiņš Gaigals, Aldis Ladusāns, Gatis Juhņēvičs 

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”: 

Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigsvalde 

 

 

Darba kārtība: 

1. J. Magaznieks informē darba grupu par kvalitātes standarta izstrādes mērķiem. Darba grupas 
dalībnieki savstarpēji iepazīstas. 

2. J. Magaznieks informē, ka šajā darba grupas sanāksmē tiks izskatītas apses un melnalkšņa 
zāģbaļķu kvalitātes prasības, kā arī par jautājumiem, kas tiks izskatīti saistībā ar kvalitātes standarta 
koksnes vainām: definīcijas; robežvērtība; vērtēšana, redukcijas, vispārējie nosacījumi.  

3. SIA "Ošukalns" un SIA "4 Plus" pārstāvji iepazīstina darba grupu ar šķiru dalījumu un kvalitātes 

prasībām savos pārstāvētajos uzņēmumos. 

4. Darba grupa vienojas, ka katra šķira izskatāma nosakot konkrētas koksnes vainas robežvērtības. 
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5. Diskusiju rezultātā darba grupa nonāk pie sekojošā lapkoku zāģbaļķu (Izņemot bērzs) koksnes 
vainu robežvērtību sadalījuma projekta: 

 

 

 

6. Darba grupa vienojas, ka nākamā darba grupas sanāksme tiks organizēta kādā no pārstrādes 
vietām, lai uzskatāmi demonstrētu lapkoku zāģbaļķu kvalitātes atšķirības (pievēršot īpašu uzmanību 
tieši sekojošām koksnes vainām: apaļo kokmateriālu līkumainība, gāšanas un sagarumošanas 
plaisas, trupējis zars).  

 

Nākamo sanāksmi noteikt: 24.03.2020., pārstrādes vietā. 

 

Vainas

definīcijas
Vainas nosaukums Komentārs

1.2.1 Trupējis zars Pārrunāt pie vērtēšanas

1.2.3 Vesels zars

2.1.1/2.1.2 Serdes un žūšanas plaisas

2.1.3 Gredzenveida plaisas
Ja dalījums pa šķirām, tad 

dalīsies

Sala plaisas

Zibens plaisas

2.3
Gāšanas un sagarumošanas

plaisas

Apse Pieļauj

Melnalksnis
Pieļauj ārpus kokmateriāla darba 

cilindra

Vienpusīgā līkumainība (I variants)

Vienpusīgā līkumainība (II variants)

3.3.2 Daudzpusīgā līkumainība Vērtēšana

3.4 Dubultgalotne

4.1 Dvīņserde

 5.1.2 Kodola trupe
Definīcija 1., 2. 

nogrieznim (Bezzaru)

Aplievas iekrāsojums/ brūnējums (I variants)

Aplievas iekrāsojums/ brūnējums (II variants)

5.2.2 Aplievas trupe

Kodola iekrāsojums (I variants)

Kodola iekrāsojums (II variants)

Kodola iekrāsojums (III variants)

Kukaiņu – kāpuru bojājumi gala plaknē (I variants)

Kukaiņu – kāpuru bojājumi gala plaknē (II variants)

7 Mehāniskie bojājumi

7.3 Apogļojums

7.4 Metāla ieslēgumi

līdz 3.0 %

Nepieļauj

Pieļauj

Pieļauj, ja nepāršķeļ sānu virsmu + kodoltrupe

Pieļauj

Nepieļauj

Nepieļauj

5.1.2

Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cil indra

Nepieļauj

Nepieļauj

Nepieļauj

Pieļauj

D virs 24 cm 50%

D iekrāsojums līdz 1/4 

6

Pieļauj, lai operatori nepamatoti nebrāķētu vērtīgus 

sortimentus

Nepieļauj, jo ražošanai nederīgs

Šķira - ?

Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas

APSE, MELNALKSNIS

2.2.1

5.2.1

1.5 % uz 1 m

Nepieļauj

Pieļauj

līdz 1/4 no D gala plaknes caurmēra

Pieļauj l īdz 3 mm no gala plaknes

Pieļauj

Pieļauj ārpus kokmateriāla darba

cilindra

3.1.1 Rievotais blīzums

3.3.1
l īdz 2.0 %


