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18.10.2022. Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa 
Sanāksme Nr. 42 

Taras kluči un III šķiras zāģbaļķi 

MS Teams platformā 

Sanāksmes dalībnieki: 

Aigars Lebedoks, SIA “GL Plus” 

Andris Lazdāns, SIA “Daugavpils Wood” 

Jānis Kažemaks, SIA “Strix” 

Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži” 

Kristaps Pete, SIA “Niedrāji MR” 

Uldis Puriņš, SIA “Kubikmetrs” 

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”: 

Jānis Magaznieks, Santa Celma 

Sanāksmes vadītājs: 

Jānis Magaznieks 

Darba kārtība: 

1. Precizējums kvalitātes prasībās/aprakstā;  

2. Definīcija “sauskaltuši kokmateriāli”;  

3. Precizēt koksnes vainas “mehāniskie bojājumi” – par harvestera bojājumiem-izrāvumiem;  

4. Kodu un klasifikatoru papildinājumi; 

5. Koksnes vainas “metāla ieslēgumi” noteikšana pēc tā iekrāsojuma;  

6. Citi jautājumi. 

1. Darba grupas dalībnieki diskutē par nepieciešamajām izmaiņām kvalitātes prasībās/aprakstā, 

precizējot priedes, egles III šķiras zāģbaļķi uz skuju koku III šķiras zāģbaļķi. Precizējumi atspoguļotos 

kvalitātes prasību/apraksta nosaukumā (1.lpp.), 3. un 11. lpp.  

1.1. Lēmums: Apstiprināt redakcionālas izmaiņas kvalitātes prasībās/aprakstā, aizstājot 

priedes un egles III šķiras zāģbaļķus ar skuju koku III šķiras zāģbaļķiem. 

2. Darba grupas dalībnieki diskutē par sauskaltušu kokmateriālu definīciju.  

2.1. Lēmums: Apstiprināt definīciju “sauskaltis kokmateriāls” – skujkoku kokmateriāls, 

kas sagatavots no stumbra atmirušās daļas, barības vielu pārtraukuma dēļ vai citu 

koksnes vainu ietekmē. Stumbra atmirušo daļu raksturo žūšanas plaisas sānu plaknē. 

Barības vielu pārtraukums “dabisku procesu rezultātā”, nevis kokmateriālu nozāģējot.  

3. Darba grupas dalībnieki diskutē par koksnes vainu Mehāniskie bojājumi un šīs vainas maksimāli 

pieļaujamām robežvērtībām, atšķirībām starp darba grupas apstiprināto versiju un versiju VMF 

LATVIA publicētajās kvalitātes prasībās/aprakstā. 

3.1. Lēmums: Apstiprināt maksimāli pieļaujamo koksnes vainu kvalitātes prasībās 

atspoguļot šādā redakcijā: mehāniskie bojājumi – pieļauj ārpus kokmateriāla darba 

cilindra (izņemot harvestera bojājumi – izrāvumi). 
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4. Darba grupas dalībnieki diskutē par nepieciešamajiem kodu un klasifikatoru papildinājumiem. 

Nepieciešams papildināt sortimentu grupu “Kokmateriāli garenzāģēšanai” ar 7 Sauskaltuši taras kluči 

un 8 Sauskaltuši III šķiras zāģbaļķi, kā arī “Citi brāķa veidi” papildināt ar 3 Sauskaltuši.  

4.1. Lēmums: Apstiprināt šādus kodu un klasifikatoru papildinājumus: 

• Sortimentu grupu «Kokmateriāli garenzāģēšanai» papildināt ar 7 Sauskaltuši taras 

kluči un 8 Sauskaltuši III šķiras zāģbaļķi;  

• «Citi brāķa veidi» papildināt ar 3 Sauskaltuši.  

4.2. Lēmums: Lūgt J. Magaznieku pēc Latvijas Kokmateriālu pircēju un Latvijas 

Kokmateriālu pārdevēju biedrību kopsapulces ziņot darba grupai par laika un darbību 

plānu šo kodu un klasifikatoru papildinājumu ieviešanai.  

5. Darba grupa diskutē par koksnes vainas Metāla ieslēgumi noteikšanu pēc iekrāsojuma. Darba 

grupas dalībnieki diskutē par šīs koksnes vainas noteikšanu, uzmērot kokmateriālus, piemēram, 

izmantojot lietotni Mobilais FotoWeb, kā arī atbalsta nepieciešamību pēc precīzas metodikas ar 

vizuāliem piemēriem, kā šo koksnes vainu noteikt.  

5.1. Lēmums: Lūgt VMF LATVIA sagatavot ziņojumu par šīs koksnes vainas aktualitāti un 

ziņot par to darba grupas dalībniekiem līdz  Latvijas Kokmateriālu pircēju un Latvijas 

Kokmateriālu pārdevēju biedrību kopsapulcei, kas plānota š.g. 2.decembrī. 

 

 

Protokolu sagatavoja: 

Santa Celma 


