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12.04.2022. Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa 

Sanāksme Nr. 34 

Bērza finierkluči un zāģbaļķi 

Sanāksmes dalībnieki: 

Artis Podnieks, AS “Latvijas Finieris” 

Gatis Gulbis, SIA “Krauss” 

Jānis Osis, SIA “Stiga RM” 

Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži” 

Ziedonis Miklašēvičs, AS “Latvijas valsts meži” 

Žanis Bacāns, SIA “Sodra Latvia” 

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”: 

Jānis Magaznieks, Santa Celma 

Sanāksmes vieta: 

SIA “Stiga RM” 

Sanāksmes vadītājs: 

Jānis Magaznieks 

Darba kārtība: 

1. Darba grupa diskutē par bērza finierkluča un zāģbaļķu kvalitātes prasībām. 

2. J. Meirāns uzsāk ar jautājumu par redukcijām sortimentiem, kuriem ir gāšanas un 

sagarumošanas plaisas – cik reizes ir iespējams uzspiest redukcijas pogu – vai ir iespējams 

6 vai 8 reizes, lai noreducētu sortimentu līdz minimumam? 

3. J. Magaznieks precizē, ka pēc VMF LATVIA sniegtās informācijas, iespējams uzspiest 

maksimāli 2 reizes redukcijas pogu. Vairāk par 2 reizēm nav iespējams paspēt uzspiest. 

4. J. Meirāns iesaka, ka reducējot sortimentu, atstāt esošo sortimenta šķiru, nevis reducējot 

sortimentu, tas tiek automātiski novērtēts kā B šķiras sortiments. 

5. Darba grupa diskutē par esošo situāciju: 

a) ja pēc kvalitātes novērtēšanas sortiments ir kā ekstra sortiments, taču nospiesta 

redukcijas poga, tas automātiski pārvērš sortimentu kā B šķiras un tilpums reducējot 

netiek samazināts (tā ir šobrīd). 

6. Darba grupa diskutē par iespējamo variantu: 

a) Sortimentu pēc kvalitātes novērtēšanas reducētu, atstājot to ekstra šķirā, taču 

samazinot tilpumu. 

7. J. Meirāns jautā par sortimentiem, kuriem ir žūšanas plaisas: 
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a) Vai ir iespējams palielināt sortimenta garumu kādā laika periodā, piemēram, no 2,7m 

uz 3,1m? 

b) Vai iespējams ieviest C šķiru? 

c) Nepieciešamas pušu vienošanās par izmaiņām attiecībā uz sortimentiem, kuriem ir 

žūšanas plaisas. 

8. Darba grupai nav vienota vai apstiprinoša viedokļa par augstākminētajiem jautājumiem 

saistībā ar sortimentiem, kuriem ir žūšanas plaisas.  

9. Darba grupa vienojas, ka uz nākamo sanāksmi nepieciešams apkopot jautājumus, kuri 

bijuši aktuāli, taču nav atrisināti.  

 

 

Protokolu sagatavoja: 

Santa Celma 


