04.02.2021. Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa
Sanāksme Nr. 20
Stabi
Sanāksmes dalībnieki:
Eriks Eisaks, SIA "Jauda-koks"
Intars Āboliņš, SIA “Rīgas meži”
Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži”
Juris Spalva, AS “Sadales tīkls”
Māris Neicinieks, AS “Latvijas valsts meži”
Raivo Ošis, SIA “Metsa Forest Latvia”
Ziedonis Miklašēvičs, AS “Latvijas valsts meži”, RTA
SIA “VMF LATVIA”:
Gatis Juhņēvičs
SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”:
Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigsvalde

Darba kārtība:
J. Magaznieks iepazīstina darba grupas dalībniekus ar priedes stabu kvalitātes
standarta izstrādes mērķiem, plānoto izstrādes pabeigšanas termiņu līdz 1. aprīlim.
J. Magaznieks informē, ka Vienotā konsultatīvā padome pieņēmusi lēmumu kvalitātes
standartu izstrādāt kā vienu vienotu standartu visām sortimentu grupām.
J. Magaznieks iepazīstina ar šīs sanāksmes darba plānu.
Darba grupa diskutē par redukciju pamatprincipiem.
Darba grupa diskutē par koksnes vainas definīcijām, uzmērīšanu un vērtēšanu.
E. Eisaks un J. Spalva komentē, ka atbalsta koksnes vainas “trupējis zars” šobrīd
definētās robežvērtības. Darba grupa vienojas, ka šobrīd esošajā kvalitātes prasību
redakcijā nepieciešami atsevišķi precizējumi pie sala un zibens plaisu, blīzuma
vērtēšanas.
Darba grupa diskutē par saussāna uzmērīšanas paņēmienu. J. Meirāns ierosina
vienoties par precīzu saussāna uzmērīšanas veidu. E. Eisaks ierosina darba grupas
dalībniekiem uz nākamo sanāksmi sagatavot priekšlikumus par saussāna uzmērīšanas
metodiku. Diskusiju rezultātā darba grupa vienojas, ka nepieciešams papildināt
kvalitātes prasības ar saussāna vērtēšanas un uzmērīšanas metodiku.
Darba grupas dalībnieki atbalsta koksnes vainas “aplievas iekrāsojums/zilējums”
uzmērīšanas sadaļu papildināt ar “Nevērtē, ja kokmateriāli uzglabāt ne ilgāk kā 1
mēnesi”.
Darba grupa diskutē par priežu piepes vērtēšanas metodiku. Darba grupas
dalībnieki atbalstītu koksnes vainas vērtēšanu mizotiem kokmateriāliem, tomēr saskata
praktiskus apgrūtinājums šādai vērtēšanai – kokmateriālu sajaukšanos starp dažādām
kravām, nepieciešamību veikt atkārtotu šķirošanu.
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Sanāksmes noslēgumā J. Magaznieks uzsver, ka nākamās sanāksmes galvenie
jautājumi diskusijai ir saussāna uzmērīšanas metodika un priežu piepes vērtēšanas
praktiskās iespējas mizotiem kokmateriāliem.
Nākamā darba grupas sanāksme plānota 18. februārī no plkst. 14.30 līdz 16.00.
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