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18.02.2021. Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa 
Sanāksme Nr. 22 

Stabi 
 

 
Sanāksmes dalībnieki: 
Eriks Eisaks, SIA "Jauda-koks" 
Intars Āboliņš, SIA “Rīgas meži” 
Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži” 
Raivo Ošis, SIA “Metsa Forest Latvia” 
Ziedonis Miklašēvičs, AS “Latvijas valsts meži”, RTA 
 
SIA “VMF LATVIA”: 
Gatis Juhņēvičs, Mārtiņš Gaigals 
 
SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”: 
Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigsvalde 
 
 

Darba kārtība: 

J. Magaznieks informē darba grupu par šajā sanāksmē aktualizējamajiem 
jautājumiem – koksnes vainas “plaisas” iekļaušanu vērtēšanas un vainas robežvērtību 
sadaļā, mizotu kokmateriālu vērtēšanu un saussāna vērtēšanas metodiku. 

J. Magaznieks izsaka priekšlikumu, ja serdes un gredzenveida plaisas ir 
pieļaujamas, tad šīs plaisas izņemt no vērtēšanas un vainas un robežvērtību tabulas. 

Darba grupa atbalsta serdes un gredzenveida plaisu izņemšanu no vērtēšanas un 
vainas robežvērtību sadaļas. 

J. Magaznieks lūdz darba grupu diskutēt par iespējām veikt mizotu kokmateriālu 
vērtēšanu. 

E. Eisaks komentē, ka kokmateriālu marķēšana varētu būs variants, lai būtu 
iespējam mizotu kokmateriālu vērtēšana.  

J. Meirāns un R. Ošis komentē, ka mizotu kokmateriālu vērtēšanas procesa 
organizēšana ir pietiekami sarežģīta. 

J. Magaznieks ierosina meklēt veidus, kā priežu piepi būtu iespējams identificēt 
pirms mizošanas. 

J. Meirāns ierosina, ka būtu lietderīgi pie vērtēšanas nomarķēt konkrēto sortimentu, 
lai pēc tam mērnieki šim sortimentam pievērstu papildus uzmanību. 

E. Eisaks atbalsta J. Meirāna priekšlikumu. 

J. Meirāns ierosina veikt izmēģinājumu - uzmērīt divas testa kravas pēc mizošanas, 
lai noskaidrotu, kā šāds process tehniski īstenojams pārstrādes vietā. E. Eisaks un 
G. Juhņēvičs atbalsta priekšlikumu un apsola savstarpēji vienoties par kravu 
uzmērīšanas laiku. 
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J. Magaznieks lūdz darba grupu diskutēt par saussāna vērtēšanas metodiku. 
J. Magaznieks lūdz Z. Miklašēviču iepazīstināt ar savu priekšlikumu saussāna 
vērtēšanai. Z. Miklašēvičs iepazīstina ar priekšlikumu par uzmērījuma veikšanu 
izmantojot iedomāto veiduli. 

E. Eisaks atbalsta Z. Miklašēviča priekšlikumu un komentē, ka būtu nepieciešams 
uzmērīt arī saussāna platumu. I. Āboliņš arī atbalsta priekšlikumu un ierosina, ka veicot 
testa kravu uzmērīšanu, vārētu paskatīties, kā dabā darbojas Z. Miklašēviča ierosinātā 
saussāna uzmērīšanas metodika. 

E. Eisaks ierosina, ka saussāna platums varētu būt maksimums puse no diametra 
attiecīgajā vietā un garums maksimums kā četrkārtīgs diametrs attiecīgajā vietā. 
E. Eisaks ierosina vērtēt arī saussāna vietu skaitu uz sortimenta.  

Z. Miklašēvičs komentē, ka nav nepieciešams noteikt saussāna vietu skaitu, jo visu 
jau noteiks saussāns, kura dziļums būs lielāks par diviem centimetriem, kā rezultātā 
sortiments būs brāķējams. Z. Miklašēvičs informē, ka saussāna platuma novērtēšana 
varētu būt apgrūtinoša mežizstrādes procesā.  

R. Ošis komentē, ka būtu nepieciešamas kādas robežvērtības sassāna platuma 
novērtēšanai. 

J. Meirāns ierosina, ka nepieciešams aprunāties ar harvesteru operatoriem par 
saussāna platuma novērtēšanas iespējam un apskatīt šo koksnes vainu pārstrādes 
vietā. 

J. Magaznieks rezumējot šīs dienas sanāksmi informē, ka darba grupas diskusiju 
rezultātā maināma saussāna uzmērīšanas metodika, darba grupa ir vienojusies par 
saussāna dziļumu un turpmākai diskusijai pārstrādes vietā paliek jautājumi par 
saussāna garuma un platuma robežvērtībām, kā arī mizotu kokmateriālu vērtēšanu. 

J. Magaznieks lūdz darba grupas dalībniekus pēc vienošanās dalīties ar 
informāciju, kad plānota testa kravu uzmērīšana, lai pārējie darba grupas dalībnieki, pēc 
savām iespējām, varētu piedalīties procesā. 

 


