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29.07.2020. Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa 

Sanāksme Nr. 17 

Lapkoku zāģbaļķi (Izņemot bērzs) 

 

 

 

 

Sanāksmes dalībnieki: 

Aldis Glāzers, SIA “Apsītes AG” 

Armands Upītis, SIA “Kubikmetrs” 

Ivo Sloka, SIA "Ošukalns" 

Jānis Grahoļskis, AS “INGRID D.” 

Māris Neicinieks, AS “Latvijas valsts meži” 

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. J. Magaznieks iepazīstina darba grupu ar kvalitātes standarta mērķiem. 

J. Magaznieks lūdz Z. Miklašēviču iepazīstināt darba grupu ar savu sagatavoto priekšlikumu par 
lapkoku zāģbaļķu kvalitātes vērtēšanu balstoties uz aplievas platumu. 

A. Upītis ierosina, ka šis ir III šķiras jautājums un izskatāms kontekstā ar cenu. 

J. Magaznieks un G. Juhņēvičs komentē, ka iepriekš minēto priekšlikumu būtu grūti īstenot sortimentu 
vērtēšanā uz transportiera. 

Darba grupa vienojas kodola trupes vērtēšanu atstāt iepriekšējā redakcijā un nesaistīt to ar aplievas 
platumu. 

2. J. Magaznieks atgādina darba grupai par I un III šķiras kvalitātes prasībām, par kuru koksnes vainu 
robežvērtībām darba grupa vienojās iepriekšējā sanāksmē. 

Darba grupa diskutē par koksnes vainu robežvērtībām I un II šķirai. 

G. Juhņēvičs ierosina, nodalot koksnes vainas vērtēšanu uz konkrētu sortimenta diametru, pieļaut  
+/- cm nobīdes no konkrētā diametra, jo sortimenti uz līnijas ne vienmēr novietoti vienā virzienā. 
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3. Diskusiju rezultātā darba grupa vienojas par sekojošu koksnes vainu sadalījuma projektu: 

 

4. J. Magaznieks rezumē, kuras koksnes vainas vērtējamas vienādi visās trīs šķirās (tabulā iekrāsotas zaļā). 

5. J. Magaznieks lūdz darba grupas dalībniekus padomāt par skaidru definējamu koksnes vainu atšķirībām starp II un III šķiru. 

6. Darba grupas dalībnieki ierosina nākamo darba grupas sanāksmi organizēt mežā, vēršot uzmanību uz koksnes vainu “aplievas 
iekrāsojums”, “kodola trupe”, “kodola iekrāsojums” robežvērtībām un to vērtēšanu. 

J. Magaznieks apņemas izsūtīt darba grupai attēlus no pētījumu projekta ar koksnes vainām “brūnējums” un “zilējums”. 

J. Magaznieks lūdz M. Neicinieku apzināt iespējas nākamās darba grupas sanāksmes organizēšanai mežā septembra sākumā. 


