08.07.2020. Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa
Sanāksme Nr. 16
Taras kluči

Sanāksmes dalībnieki:
Aigars Lebedoks, SIA “GL Plus”
Armands Lībietis, SIA “DLLA”
Dainis Lapiņš, SIA “DLLA”
Dāvis Dāboliņš, SIA “Ošukalns”
Gatis Bakmanis, SIA “GB Koks”
Ivo Sloka, SIA “Ošukalns”
Jānis Beinārs, SIA “MV Tara”
Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži”
Māris Neicinieks, AS “Latvijas valsts meži”
Māris Znotiņš, SIA “Ošukalns”
Mārtiņš Lapiņš, SIA “DLLA”
Raivo Ošis, SIA “Metsa Forest Latvia”
Ziedonis Miklašēvičs, AS “Latvijas valsts meži”

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

Darba kārtība:
1. A. Lībietis iepazīstina darba grupu ar sanāksmes darba plānu SIA “DLLA”. Darba grupa dodas
apskatīt ražotni.
A. Lībietis informē, ka kopumā nav būtisku iebildumu pret pašreizējām kvalitātes prasībām. Taras
ražotājiem pēdējā laikā arvien aktuālāks ir kļuvis jautājums par sauskaltušās koksnes kvalitāti (ar
izteiktām sānu plaisām), kuras vainas vērtējamas pēc tādām pašām kvalitātes prasībām kā dzīvam
kokam. A. Lībietis informē, ka ar privātajiem piegādātājiem šis jautājums tiek atrisināts samazinot
cenu vai atgriežot kravu.
A. Lībietis ierosina, ka sauskaltušajiem sortimentiem vajadzētu veikt atbilstošu vainu vērtēšanu.
2. Darba grupa iepazīstas ar gala produktu, ko iespējams iegūt sazāģējot sauskaltušu sortimenta ar
izteiktām sānu plaisām.
Darba grupa diskutē par sauskaltušu sortimentu plaisām, to vērtēšanu un nemainīgā brāķa procenta
noteikšanu kravā.
G. Juhņēvičs ierosina veikt atsevišķu sauskaltušo sortimentu uzskaiti kravā un vienošanos par
atšķirīgu cenu šim sortimentam.
3. Darba grupas diskusijas tiek turpināt SIA “DLLA” biroja telpās.
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Jānis Magaznieks lūdz darba grupas dalībniekus komentēt, kuras koksnes vainas nebūtu pieļaujamas
taras sortimentu iegūšanai. Darba grupa secina, ka nebūtu pieļaujamas koksnes vainas: metāla
ieslēgumi, apogļojums un sala plaisas.
Darba grupa diskutē par gāšanas un sagarumošanas plaisām, to vērtēšanu grupveidā, izmantojot
FotoWeb.
G. Bakmanis ierosina gāšanas un sagarumošanas plaisas iekļaut nemainīgajā brāķī.
J. Meirāns ierosina SIA “VMF LATVIA” pārmērīt kravas un noteikt, cik bieži sastopama koksnes vaina
“gāšanas un sagarumošanas plaisas”.
4. J. Magaznieks informē darba grupu par jautājumiem (zari, rievotais blīzums, līkumainība, dvīņserde,
vairāku koksnes vainu kombinācijas), kurus vēl būtu nepieciešams izskatīt nākamajā sanāksmē, kā
arī nepieciešamību novienādot kopējo izpratini par jautājumu “brāķis”.
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