10.02.2021. Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa
Sanāksme Nr. 21
Lapkoku zāģbaļķi (Izņemot bērzs)
Sanāksmes dalībnieki:
Aldis Glāzers, SIA “Apsītes AG”
Armands Upītis, SIA “Kubikmetrs”
Ivo Sloka, SIA "Ošukalns"
Jānis Skulte, SIA "4 Plus"
Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži”
Māris Neicinieks, AS “Latvijas valsts meži”
Māris Znotiņš, SIA “Ošukalns”
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 grupu ar iepriekšējā sanāksmē paveikto.
I. Sloka ierosina atgriezties pie trupējuša zara vērtēšanas metodikas, redukcijas soļa un
dubultgalotnes robežvērtību izvērtēšanas.
J. Magaznieks iepazīstina ar plaisu definīcijām, vērtēšanas metodiku. Darba grupa vienojas par
gāšanas un sagarumošanas plaisas vainas robežvērtību – “pieļauj ārpus kokmateriāla darba
cilindra”.
J. Magaznieks iepazīstina ar sadaļu par stumbra formas vainām. J. Magaznieks ierosina, vērtējot
vienpusējo līkumainību, atkāpties 30 cm no resgaļa gala plaknes. Darba grupa atbalsta 50 cm
atkāpšanos no resgaļa plaknes, lai novērtētu vienpusējo līkumainību.
J. Magaznieks lūdz darba grupas dalībniekus vienādot izpratni par koksnes sēņu bojājumiem.
Z. Miklašēvičs ierosina melnalksnim izdalīt kodola trupes cieto un irdeno stadiju. Darba grupa
diskutē par kodola iekrāsojumu un kodola trupi un vienojas par atbilstošu precizējošu
paskaidrojumu pievienošanu vainu robežvērtību tabulā.
Darba grupa diskutē par aplievas sēņu bojājumiem, kas veidojas uzglabājot kokmateriālus aplievas iekrāsojuma īpatnībām un vērtēšanas kritērijiem.
G. Juhņēvičs ierosina šobrīd aplievas iekrāsojumu vērtēt tikai kā “pieļauj” vai “nepieļauj”.
J. Magaznieks lūdz pārstrādātājiem dalīties ar vizuālo materiālu, kurā būtu redzams aplievas
iekrāsojums.
G. Juhņēvičs un I. Sloka komentē, ka aplievas iekrāsojums būtu novērtējams maijā, šobrīd tas
nebūs iespējams. A. Upītis uzsver, ka aplievas iekrāsojuma jautājums ir aktualizējams, jo šobrīd
tiks izdalītas trīs šķiras.
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J. Magaznieks lūdz darba grupu diskutēt par šķiras pazemināšanas iemesla uzrādīšanas
iespējām. I. Sloka informē, ka SIA “Ošukalns” tas šobrīd nav tehniski iespējams. A. Upītis
atbalsta, ka šādas informācijas iegūšanai par šķiras pazemināšanas iemeslu nav pievienotās
vērtības no ražošanas viedokļa.
Darba grupa vienojas par šķiras pazemināšanas iemesla uzrādīšanas iekļaušanu prasībās ar
piebildi, ja uzņēmumā to ir tehniski iespējams īstenot.
J. Magaznieks lūdz darba grupu diskutēt par caurmēra redukcijas soļa garumu.
G. Juhņēvičs ierosina noteikt redukcijas maksimālās iespējas. Diskusiju rezultātā darba grupa
vienojas par caurmēra maksimālo redukciju 4 cm apmērā un garuma redukciju divu redukcijas
soļu apmērā.
Darba grupa diskutē par trupējušu zaru un dubultgalotnes robežvērtībām un vienojas nepieļaut
dubultgalotni nevienā šķirā.
J. Magaznieks komentē, ka jautājums par aplievas iekrāsojumu šobrīd tiek atlikts uz laiku, kad
to būs iespējams novērtēt praktiski uz kokmateriāliem.
J. Magaznieks pateicas darba grupa par produktīvu darbu un informē, ka apses un melnalkšņa
kvalitātes prasības ir praktiski pabeigtas un pielietojamas kokmateriālu kvalitātes vērtēšanā.
J. Meirāns lūdz apses pārstrādātājus informēt, kad apses kokmateriālos sāk parādīties aplievas
iekrāsojums, lai plānotu darba grupas sanāksmes organizēšanu.
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