03.02.2021. Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa
Sanāksme Nr. 19

Lapkoku zāģbaļķi (Izņemot bērzs)
Sanāksmes dalībnieki:
Armands Upītis, SIA “Kubikmetrs”
Ivo Sloka, SIA "Ošukalns"
Jānis Skulte, SIA "4 Plus"
Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži”
Māris Asafrejs, SIA “LV Timber”
Māris Znotiņš, SIA “Ošukalns”
Raivo Ošis, SIA “Metsa Forest Latvia”
Ziedonis Miklašēvičs, AS “Latvijas valsts meži”, RTA

SIA “VMF LATVIA”:
Mārtiņš Gaigals, Gatis Juhņēvičs
SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”:
Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigsvalde
Darba kārtība:
J. Magaznieks iepazīstina darba grupas dalībniekus ar līdz šim paveikto lapkoku
zāģbaļķu darba grupā pie kvalitātes standarta izstrādes un informē, ka kvalitātes
standarta izstrādi plānots pabeigt līdz šī gada 1. aprīlim. J. Magaznieks informē, ka šīs
dienas sanāksmes galvenās diskusijas plānotas par lapkoku zāģbaļķu kvalitātes
vispārīgajiem nosacījumiem, redukcijām, vainas definīcijām, vērtēšanu un uzmērīšanu.
J. Magaznieks iepazīstina ar lapkoku kvalitātes standarta vispārīgās daļas
nosacījumiem. Darba grupas dalībnieki atbalsta mehānisko bojājumu iekļaušanu vainas
robežvērtību tabulā.
J. Magaznieks jautā, vai nepieciešama redukcijas sadaļa, ja ir izdalītas lapkoku zāģbaļķu
kvalitātei tiek izdalītas trīs šķiras. Darba grupa atbalsta redukcijas sadaļas
nepieciešamību.
J. Magaznieks ierosina, ka kokmateriāliem, kas neatbilst augstākajai šķirai tiek uzrādīts
šķiras pazemināšanas iemesls.
J. Meirāns komentē, ka šķiras pazemināšanas iemesla uzrādīšana būtu svarīga
ražošanas procesa izvērtēšanā un lēmumu pieņemšanā.
M. Asafejs un R. Ošis atbalsta, ka šāda papildus informācija varētu būt noderīga.
M. Gaigals komentē, ka VKP IT darba grupā jānonāk priekšlikumam, ja gadījumā šķiras
pazemināšanas iemeslu fiksēšanai sistēmā nepieciešami papildus kodi.
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J. Magaznieks lūdz darba grupas dalībniekus noprecizēt, kādas ir līniju tehniskās
iespējas šķiras pazemināšanas iemesla uzrādīšanai savos pārstāvētajos uzņēmumos.
M. Gaigals komentē, ka, iespējams, šķiras pazemināšanas iemeslu fiksēšanas ieviešanai
sistēmā būtu nepieciešams pārejas periods.
Darba grupa diskutē par garuma un caurmēra redukcijām.
J. Magaznieks iepazīstina darba grupu ar vainas vērtēšanas, definēšanas un
uzmērīšanas sadaļām, to struktūru un plānoto noformējumu.
Darba grupas dalībnieki diskutē par koksnes vainas “trupējis zars” definēšanu,
uzmērīšanu un vizualizāciju. Darba grupa diskusiju rezultātā vienojas noteikt trupējušā
zara caurmēru viens centimetrs.
G. Juhņēvičs ierosina serdes un žūšanas plaisas apvienot vienā vērtēšanas sadaļā.
J. Meirāns ierosina, ka darba grupas dalībnieki varētu padalīties ar attēliem vainu
raksturošanai no saviem arhīviem.
Darba grupa vienojas nākamajā sanāksmē turpināt diskusijas sākot ar koksnes vainas
sadaļu “Plaisas”.
Nākamā darba grupas sanāksme plānota 10. februārī no plkst. 13.00 līdz 15.00.
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