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05.03.2021. Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa 

Sanāksme Nr. 24 

Papīrmalka, tehnoloģiskā koksne, sīkkoksne, visu veidu malka 

 

Sanāksmes dalībnieki: 
Aldis Strankaļs, SIA “PATA” 

Dainis Lūkins, SIA “LATGRAN” 

Inguss Virsis, AS “Latvijas Finieris” 

Intars Āboliņš, SIA “Rīgas meži” 
Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži” 

Mareks Štorhs, SIA “Enefit Power & Heat Valka” 
Mārtiņš Zvejnieks, SIA “LATGRAN” 

Modris Puslis, AS “Stora Enso Latvija” 
Raivo Ošis, SIA “Metsa Forest Latvia” 

Rihards Meijers, SIA “Kronospan Riga” 

Uģis Dombrovskis, SIA “Baltic Block” 
 
SIA “VMF LATVIA”: 
Gatis Juhņēvičs, Mārtiņš Gaigals 
 
SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”: 
Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigsvalde 
 
 

Darba kārtība: 

J. Magaznieks iepazīstina ar priekšlikumu, uz kura pamata veidot šīs sanāksmes 
diskusiju, uzsverot, ka kvalitātes prasību izmaiņām ir jābūt saprotamām un uz kopīgu 
mērķi orientētām. 

J. Magaznieks lūdz darba grupas dalībniekus precizēt, kādi sortimentu veidi pieejami 
privātajās piegādēs un kādi pieejami AS “Latvijas valsts meži” piegādēs. 

Darba grupa diskutē par sortimentu sadalījumu privātajās un AS “Latvijas valsts meži” 
piegādēs. 

J. Magaznieks lūdz darba grupu diskutēt par citu koku sugu piejaukumu un sauskaltušu 
kokmateriālu piejaukumu kravā un informē, ka šobrīd esošais piedāvājums sagatavots 
pamatojieties uz zviedru papīrmalkas kvalitātes prasībām. J. Magaznieks iepazīstina ar 
priekšlikumu par citu koku sugu piejaukumu - cik konkrētajā kravā (procentos) 
pieļaujams citu koku sugu piejaukums; kravā ir jaukts koku sugu sastāvs un informācija 
par koku sugu procentuālo sadalījumu tiek iegūta no mežizstrādes datiem. 

Darba grupa diskutē par citu koku sugu piejaukumu un sauskaltušo kokmateriālu 
piejaukumu papīrmalkas un tehnoloģiskās koksnes sortimentu grupās un vienojas, ka 
citu koku sugu un sauskaltušo kokmateriālu piejaukums papīrmalkā nav pieļaujams; 
tehnoloģiskās koksnes sortimentu grupā pieļaujams citu koku sugu piejaukums līdz 5% 
un nav ierobežojams sauskaltušo kokmateriālu apjoms kravā. 



 2 no 2 
 

J. Magaznieks jautā, vai tehnoloģiskās koksnes kvalitātes prasībās iekļaujama 
informācija par skujkoku-lapkoku attiecību 60%/40% piegādēs. 

Darba grupa diskutē par iepriekš minēto jautājumu un diskusiju rezultātā vienojas, ka 
šobrīd šādas informācijas iekļaušana nav nepieciešama.  

J. Magaznieks lūdz darba grupas dalībniekus iesniegt priekšlikuma formulējumu, ja 
saskata nepieciešamību skujkoku un lapkoku attiecības noteikšanai kvalitātes prasībās.  

J. Magaznieks informē, ka  nākamajā sanāksmē izskatāmi jautājumi par koksnes vainas 
“meža trupe” robežvērtībām malkas sortimentiem un minerāla piejaukumu un lūdz darba 
grupas dalībniekus iesniegt priekšlikumus līdz nākamajai sanāksmei.  

Nākamā sanāksme plānota 17. martā no plkst. 10.00-12.00. 


