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Apaļo kokmateriāla uzmērīšanas datu 
apmaiņas vienotais standarts 

Ievads 

Apaļkoku uzmērīšanas datu apmaiņas vienotā standarta (ApUDAViSta) specifikācija 

sniedz detalizētu standarta aprakstu un atspoguļo standarta izmaiņu vēsturi. 

Izmantošana 

ApUDAViSta datu apmaiņas standarts ir balstīts uz paplašināmo datu formēšanas valodu 

– XML un tā ir publiski pieejama, t.i. ApUDAViSta standartu iespējams izmantot bez 

ierobežojumiem un par ko netiek iekasētas nekādas komisijas maksas. 

AS “Latvijas valsts meži” ir mantiskās autortiesības uz ApUDAViSta standartu, kas 

paredzētas Autortiesību likuma 15.panta 1.daļā, tajā skaitā, tiesības publiskot, publicēt, 

izplatīt, ievietot internetā, tulkot, pārveidot darbu u.c.  

Dotā specifikācija definē informācijas faila sagatavošanas formātu.  

Dotā specifikācija neietver specifisku produktu vai pakalpojumu ieviešanas aprakstu vai 

šo produktu lietošanas kārtību. 

Ziņojumu veidi  

Plašs finansiālo aktivitāšu/iespēju spektrs – ApUDAViSta  ietver sekojošus ziņojumus: 

 Apaļkoku uzmērīšanas akti; 

Ieguvumi lietotājiem 

Lietojot vienoto datu apmaiņas standartu  ApUDAViSta, var tikt gūti sekojoši labumi: 

 Mūsdienīgs formāts (XML), kas nodrošina viennozīmīgu informācijas 

interpretāciju un informācijas veselumu; 

 Viennozīmīga nacionālo simbolu (valodai specifisko burtu) kodēšana; 

 Izmaksu ekonomija lietojot un uzturot tikai vienu formātu; 

 Izmaiņu gadījumā, izmaiņas jāizdara tikai vienu reizi, nevis katram partnerim 

atsevišķi; 

 Iespēja individualizēt formātu savām vajadzībām; 

 Citi. 
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1. Uzmērīšanas akts 

Tag Tips 
Max 

garums 

Zīmes 

aiz 

komata 

O/

M1 
Saturs 

<Invoice>    M Pavadzīme: 

 <EntryDate> xs:date   M Kravas pieņemšanas glabāšanā datums 

 <InvoiceNumber> xs:string 20  M Pavadzīmes numurs 

 <InvoiceDate> xs:date   M Pavadzīmes datums 

 <ContractNumber> 

<MeasurerDocNr> 

<TransportJobNr> 

xs:string 

xs:string 

xs:string 

20 

15 

15 

 M 

O 

M 

Piegādes līguma numurs 

Uzmērītāja uzmērīšanas akta numurs 

Transportēšanas darba uzdevuma numurs 

 <Supplier>    M Piegādātājs: 

  <Name> xs:string 140  M Nosaukums 

  <RegNr> xs:string 20  M Reģistrācijas numurs 

 </Supplier>      

 <Reciever>    M Saņēmējs: 

  <Name> xs:string 140  M Nosaukums 

  <RegNr> xs:string 20  M Reģistrācijas numurs 

 </Reciever>      

 <Carrier>    M Pārvadātājs: 

  <FirmName> xs:string 140  M Firmas Nosaukums 

  <TruckNumber> xs:string 20  O Mašīnas numurs 

  <Driver> xs:string 100  O Vadītāja vārds un uzvārds 

 </Carrier>      

 <Measuring>    M Uzmērīšana: 

  <MeasuringDate> xs:date   M Kravas uzmērīšanas datums 

  <OperatorName> xs:string 30  M Uzmērītāja vārds uzvārds vai 

organizācija 

  <MeasureMethod> xs:integer 1  M Uzmērīšanas metodes kods (sk. 9.6) 

 </Measuring>      

 <AssortmOrigin>2    O Sortimentu izcelsme: 

  <FSCNumber> xs:string 20  M FSC numurs 

  <SlashCode> xs:string 20  M Cirsmas kods 

 </AssortmOrigin >      

 <DataRow>3    M Specifikācija: 

  <SizeGroup> xs:string 18  M Caurmēra kods pēc klasifikatora (sk.9.7) 

  <Specie> A-Z 6  M Sugas kods, pēc klasifikatora (sk.9.4) 

atbilstoši 9.7. 

  <Assortment> xs:string 8  M Sortimenta kods pēc klasifikatora 

(sk.9.7) 

  <AssortmentGroup> xs:string 2  O Sortimentu grupas kods, pēc klasifikatora 

(sk9.1) 

  <Diameter>    O Diametrs (mm): 

   <LowerLimit> xs:integer 7  M Zemākais līmenis 

   <UpperLimit> xs:integer 7  M Augšējais līmenis 

                                                 
1 O – neobligāts (optional); M – obligāts (mandatory). Ierakstam datu laukā, kas apzīmēts ar O-neobligāts 

(optional) jābūt tikai vienā no iespējamiem gadījumiem. Izņēmums ir datu lauks <Price> un <Price Total>, kurā 

ierakstam nav jābūt nevienā no iespējamiem gadījumiem. Ierakstam datu laukā, kas apzīmēts ar M–obligāts 

(mandatory), jābūt jebkurā no iespējamiem gadījumiem. 
2 Datu bloks <AssortmOrigin> var atkārtoties vai nebūt pavisam 
3 Datu bloks <DataRow> var atkārtoties, bet tam jābūt vismaz vienu reizi 
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Tag Tips 
Max 

garums 

Zīmes 

aiz 

komata 

O/

M1 
Saturs 

  </Diameter>      

  <Length> xs:integer 7  M Apmaksas garums (cm) 

  <OverLength> xs:integer 5  O Virsmērs (cm) 

  <NetVolume> xs:decimal 7 3 M Pieņemtais (neto) apjoms (m3) 

  <GrosVolume> xs:decimal 7 3 M Kopējais (bruto) apjoms (m3) 

  <LengthReduction> xs:decimal 7 3 O Garuma redukcijas apjoms (m3) 

  <DiameterReduction> xs:decimal 7 3 O Caurmēra redukcijas apjoms (m3) 

  <Count> xs:integer 5  O Baļķu skaits apmaksas partijā 

  <RejectReason> A-Z 2  O Brāķa veids, pēc klasifikatora (sk.9.5) 

  <Price> xs:decimal 10 2 O Cena (EUR/m3) 

  <PriceTotal> xs:decimal 10 2 O Summa (EUR) 

  <NotAgreed> xs:integer 1  M Līgumam neatbilstošs sortiments 

 </DataRow>      

</Invoice>      

2. Norādījumi informācijas aizpildē 

3. Datu tipu aprakstam lietoti sekojoši apzīmējumi: 

o xs:integer naturāls skaitlis; 

o xs:decimal decimāldaļskaitlis; 

o xs:string patvaļīgu simbolu virkne; 

o A-Z latīņu alfabēta (lielo un mazo) burtu virkne; 

o xs:date datums formātā YYYY-MM-DD (<gads>-<mēnesis>-<mēneša diena>) 

4. Tekstveida informācija ir jāaizpilda Windows-1257 

kodējumā. 

5. Izmantoto apjomu skaidrojums 

Visi šeit minētie apjomi tiek mērīti kubikmetros un to aprēķins tiek veikts atbilstoši 

Latvijas Valsts standartam LVS 82:2003. 

Aizpildot dokumenta specifikāciju ir jānorāda tādi kvantitatīvie lielumi, kā: 

 Bruto apjoms, jeb kopējais apjoms; 

 Neto apjoms, jeb pieņemtais apjoms; 

 Garuma redukcijas apjoms; 

 Caurmēra (diametra) redukcijas apjoms. 

Bez šiem lielumiem, figurē arī tāds lielums, kā virsmēra apjoms, taču, ja ir zināmi 

minētie lielumi, tad virsmēru var iegūt matemātiskā ceļā. Zemāk redzamajā attēlā ir dota šo 

apjomu interpretācija grafiskā veidā: 
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BAĻĶIS

Neto apjoms
(Apmaksas garums)

Bruto apjoms
(Reālais baļķa garums)

Virsmēra apjoms
(Virsmēra garums) Garumā

reducētais apjoms

Caurmērā

reducētais apjoms

(Neizmantotais/brāķētais

garums)

(Brāķētais slānis)

 

 

Bruto apjoms 

 Bruto tilpuma noteikšanai ņem vērā uz leju noapaļotu garumu, ko nosaka ar 0,1 m 

precizitāti. 

Bruto apjoms tiek mērīts individuāli katram baļķim, un specifikācijā tiek norādīts 

summārais apjoms, kurš tiek iegūts sasummējot visu konkrētajā partijā iekļauto baļķu bruto 

kubatūru. 

Garuma redukcijas koksnes defektu dēļ neietekmē bruto apjomu. Bruto apjoms, tāpat, 

tiek noteikts arī pilnībā izbrāķētajiem baļķiem. 

Šī lieluma norādīšana specifikācijā ir paredzēta, gadījumos, kad uzmērīšana tiek veikta 

pēc individuālās metodes. Veicot uzmērīšanu pēc kraujmēra, vai arī gadījumos, kad pircēja 

rīcībā esošie tehniskie līdzekļi nenodrošina šī lieluma iegūšanu, tā norādīšana nav obligāta. 

Bruto apjoms tiek norādīts datu bloka laukā GrosVolume. 

Neto apjoms 

Neto apjomu aprēķina pēc līgumā noteiktā apmaksas garuma. Ja līgumā ir noteikts arī 

nepieciešamais virsmērs, tad tas netiek neto kubatūrā iekļauts. Apmaksas garums ir vienāds 

visiem konkrētajā apmaksas partijā iekļautajiem baļķiem. Tā kā kubatūras aprēķins ir jāveic 

neatkarīgi no šeit norādītajiem apaļkoku tehniskajiem parametriem, un šeit ir jāievada jau 

gatavs rezultāts, tad ne diametrs, ne garums šajā specifikācijā nav obligāti jānorāda. 

Sortimenta identifikācija notiks pēc caurmēra koda, skat. nodaļu 9.7. 

Gadījumā, ja koksnes defektu dēļ nākas samazināt baļķa garumu, tad neto apjoms tiek 

iegūts pēc nākamā mazākā apmaksas garuma, kurš ir nofiksēts līgumā. Ja līgumā nav 

paredzēts mazāks garums, tad baļķis tiek pilnībā izbrāķēts, norādot tā defektu atbilstoši brāķu 

klasifikatoram, skat. nodaļu 9.5. Izbrāķēto baļķu neto apjoms tiek noteikts, ņemot vērā uz leju 

noapaļotu garumu, ko nosaka ar 0.1 m precizitāti. 

Gadījumā, ja koksnes defektu dēļ nākas samazināt baļķa caurmēru, tad neto apjoms tiek 

iegūts pēc nākamās mazākās caurmēra apmaksas kategorijas, kura ir nofiksēta līgumā, ņemot 

vērā iepriekš noteiko apmaksas garumu.  
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Ja baļķis ir ticis izbrāķēts jau pie garuma noteikšanas, tad caurmēra redukcijas pārbaude 

vairs netiek veikta, un baļķa neto apjoms tiek izrēķināts atbilstoši tā sākotnējam apmaksas 

caurmēram. 

Starpība starp sākotnējā caurmēra neto apjomu un reducētā caurmēra neto apjomu tiek 

atsevišķi piefiksēta datu bloka laukā DiameterReduction, kā caurmēra redukcijas apjoms. Pats 

neto apjoms tiek norādīts datu bloka laukā NetVolume. 

Garuma redukcijas apjoms 

Garumā reducētais apjoms, faktiski atspoguļo neizmantoto koksnes daudzumu. Tas tiek 

iegūts kā starpība starp bruto apjomu un neto apjomu, no kura vēl tiek atņemts virsmēra 

apjoms. Nepieciešamais virsmēra garums katram konkrētajam pircējam tiek nofiksēts 

apaļkoku piegādes līgumā. Ja, saskaņā ar līgumu, virsmērs netiek pieprasīts un tas nav 

atsevišķi izdalīts, tad garumā reducētais apjoms sakrīt ar starpību starp bruto un neto 

apjomiem. 

Ja gadījumā tiek samazināts baļķa apmaksas garums (neto apjoms), tad atbilstoši tam 

palielinās garumā reducētais apjoms, joprojām, ievērojot virsmēra opciju. 

Garuma redukcijas apjoms, tāpat kā bruto apjoms tiek aprēķināts individuāli katram 

baļķim, un specifikācijā tiek norādīts summārais reducētais apjoms visiem partijā 

ietilpstošajiem baļķiem. 

Šī lieluma norādīšanai datu blokā ir paredzēts lauks LengthReduction, taču tā uzrādīšana 

nav obligāta. 

 

Caurmēra (diametra) redukcijas apjoms 

Caurmēra redukcija veidojas pamatā tikai dēļ koksnes defektiem. Caurmērā reducēto 

apjomu iegūst, atņemot no sākotnējā caurmēra neto apjoma reāli pieņemtā caurmēra neto 

apjomu. Sīkāk par neto apjoma iegūšanu skat. augstāk, punktā Neto apjoms. 

Caurmēra redukcijas apjoma norādīšanai datu blokā ir paredzēts lauks 

DiameterReduction, taču tā uzrādīšana nav obligāta. 

6. Brāķēto sortimentu uzskaite 

Informācija par izbrāķētajiem baļķiem tiek aprakstīta līdzīgā veidā kā kvalitatīvajiem, 

tikai papildus pārējai informācijai, laukā RejectReason tiek norādīts vēl tāds lielums kā 

izbrāķēšanas iemesls, skat. Nodaļu 9.5. Izbrāķēšanas iemesls faktiski ir vienīgā pazīme, kas 

norādīs, vai konkrētajā ierakstā tiek aprakstīts kvalitatīvs materiāls vai brāķis. 

 Kvalitatīvajiem materiāliem šis lauks ir tukšs! 

Informācija par izbrāķētajiem apaļkokiem netiek apvienota vienā ierakstā kopā ar 

kvalitatīvajiem apaļkokiem, respektīvi, vienā datu bloka ierakstā tiek noformēti vai nu tikai 

kvalitatīvie materiāli, vai nu tikai brāķētie. Brāķētie sortimenti var tikt uzskaitīti arī vairākās 

rindās, grupējot tos pēc izbrāķēšanas iemesla un/ vai tehniskajiem parametriem. 
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Informācijas uzdošanas principi atbilst tiem pašiem, kas attiecas uz kvalitatīvajiem 

sortimentiem. Tiek aizpildīti lauki NetVolume un GrosVolume, norādot vienādu tilpuma 

apjomu abos laukos. 

Ja apaļkoki tiek daļēji izbrāķēti, reducējot to garumu vai caurmēru, tad šie baļķi netiek 

klasificēti kā izbrāķētie (ja vien garumu redukcijas rezultātā tos, saskaņā ar līgumu, nav 

iespējams izmantot saimnieciskajā darbībā). Reducētie baļķi tiek uzskaitīti tajā diametru un 

garumu grupā, atbilstoši kurai tie tiek pieņemti (apmaksāti). 

7. Līgumam neatbilstošo sortimentu uzskaite 

 Ja gadījumā piegādātais sortiments neatbilst līgumā saskaņotajai specifikācijai, bet 

pircējs to tomēr pieņem, tad šādos gadījumos konkrētajam specifikācijas ierakstam laukā 

NotAgreed ir jāieraksta vērtība „1”. Pārējos gadījumos šī lauka vērtībai ir jābūt „0”. 

8. Sortimentu izcelsme 

Sortimentu izcelsmi raksturo divi lauki – FSC numurs un cirsmas kods, kuri tiek 

norādīti datu bloka AssortmOrigin laukos FSCNumber un SlashCode, attiecīgi.  

Šī bloka informācija var atkārtoties atbilstoši cirsmu skaitam, no kurām ir piegādāti 

apaļkoki. Sortimentu izcelsme nav obligāti jānorāda. 

9. Klasifikatori 

Lai nodrošinātu nepārprotamu dokumenta satura interpretāciju, ir nepieciešams 

viennozīmīgi nodefinēt aprakstošos lielumus, kuri tiks izmantoti dokumenta noformēšanā. 

Kopumā vienu sortimentu partiju raksturo sekojoši lielumi: 

 Caurmērs (Diametrs); 

 garums 

 Suga; 

 Sortiments. 

Aizpildot dokumenta specifikāciju, katru no šiem lielumiem var norādīt atsevišķi, šim 

nolūkam izveidotajos laukos. Atsevišķu klasifikatoru uzdošana nav obligāta, jo tie tiek 

izmantoti tikai ērtākai informācijas lasīšanai. 

Kā obligāti norādāms lielums ir caurmēra kods. Tas ir klasifikators, kurš apvieno 

lielumus suga, sortiments un caurmērs, un tiek izmantots, lai automātiski identificētu 

piegādātos sortimentus atbilstoši LVM uzskaites principiem. Katram datu bloka ierakstam vēl 

papildus ir paredzēts norādīt Uzmērīšanas metodi un Izbrāķēšanas iemeslu. 
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9.1 Sortimentu grupas 

Sortimentu grupa ir jānorāda datu bloka laukā AssortmentGroup, izmantojot vienu no 

tabulā dotajiem kodiem: 

Kods Nosaukums 

FK FINIERA KLUČI 

MV MIETI 

ST STABI 

TK TARAS KLUČI 

MA MALKA 

PM PAPĪRMALKA 

    ZB 

TEK 

TEM 

ZĀĢBAĻĶI 

TEHNOLOĢISKĀ KOKSNE 

TEHNOLOĢISKĀ MALKA 

BV BŪVBAĻĶI 

DAS DAĻĒJI ATZAROTĀ SĪKKOKSNE 

Dotās sortimentu grupas atbilst LVM apaļkoku klasifikācijas principiem. Aizpildot datu 

bloku, nepieciešamības gadījumā ir jāveic atbilstošās sortimentu grupas piemeklēšanu pēc to 

tehniskajiem parametriem, izmantojot nodaļā 9.7 doto caurmēru atbilstības tabulu. 

Sortimentu grupas norādīšana nav obligāta. 

9.2 Caurmērs 

Kā caurmērs tiek norādīts pieņemtās apaļkoku partijas minimālais un maksimālais 

tievgaļa caurmērs (diameters) milimetros. Šim nolūkam datu blokā ir paredzēti divi lauki: 

LowerLimit un UpperLimit.  

Caurmēram ir jābūt norādītam tādam, lai tas viennozīmīgi atbilstu kādai konkrētai 

apmaksas grupai, kā arī tam ir jābūt savietojamam ar nodaļā 9.7 doto caurmēru atbilstības 

tabulu. 

Caurmēra norādīšana nav obligāta. 

9.3 Garums 

Datu bloka laukā Length ir jānorāda pieņemtās apaļkoku partijas garums centimetros, 

ņemot vērā uz leju noapaļotu garumu, ko nosaka ar 0.1 m precizitāti, atbilstoši kādam no 

apaļkoku piegādes līgumā minētajiem apmaksas garumiem. Ja līgumā nav paredzēts mazāks 

garums, tad baļķis tiek pilnībā izbrāķēts, norādot tā defektu atbilstoši brāķu klasifikatoram, 

skat. nodaļu 9.5. Izbrāķēto baļķu neto apjoms tiek noteikts, ņemot vērā uz leju noapaļotu 

garumu, ko nosaka ar 0.1 m precizitāti. Garuma uzdošana ir obligāta, jo tas ir viens no 

lielumiem, kurš tiek izmantots konkrētā sortimenta veida identificēšanai, veicot elektronisko 

datu importu. 
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9.4 Suga 

Datu bloka laukā Specie ir jānorāda apaļkoku suga, atbilstoši tabulā dotajiem sugu 

kodiem: 

Kods Nosaukums 

A Apse 

B Bērzs 

Ba Baltalksnis 

M Melnalksnis 

L Liepa 

Oz Ozols 

Os Osis 

LK Lapu koki 

SK Skuju koki 

E Egle 

P Priede 

JK Jauktu sugu koki 

Sugas koda norādīšana ir obligāta, jo tas ir viens no lielumiem, kurš tiek izmantots 

konkrētā sortimenta veida identificēšanai, veicot elektronisko datu importu. 

9.5 Brāķis 
Izbrāķētajiem sortimentiem laukā RejectReason ir obligāti jānorāda izbrāķēšanas 

iemesls atbilstoši tabulā dotajiem kodiem: 

Kods Nosaukums 

M Metāls 

D Dimensijas 

T Trupe 

Z Zari 

R Ražošana 

G Glabāšana 

S Stumbra forma 

3 Kval. neatbilstošs 

4 Spec. neatbilstošs 

N Nemainīgais brāķis 

 

Ja netiks norādīts brāķēšanas iemesls, tad tiks uzskatīts, ka attiecīgais ieraksts 

apraksta kvalitatīvus sortimentus un norādītajam apjomam tiks piemērota piegādes 

līgumā noteiktā kvalitatīva sortimenta atbilstošās caurmēra pakāpes cena. 
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9.6 Uzmērīšanas metodes 

Uzmērīšanas metode ir jānorāda dokumenta bloka Measuring laukā MeasureMethod, 

norādot vienu no tabulā dotajiem kodiem: 

 

Kods Nosaukums 

I Individuālā 

K Pēc kraujmēra 

9.7 Caurmēru atbilstības tabula 

Caurmēru atbilstības tabula apraksta LVM caurmēru kodēšanas principu. Aizpildot 

dokumenta datu bloku, ir nepieciešams obligāti norādīt caurmēra kodu laukā SizeGroup, 

sortimenta kodu laukā Assortment un sugas kodu Specie (sk. 9.4), ievērojot šajā tabulā doto 

kodēšanas principu: 

Kokmateriālu 

produktu 

nosaukumi 

Caurmēra 

kods 

Tievgaļa caurmērs 

(Diametrs), mm 

Sortimenta kods Sortiment

u grupas 

nosaukum

s 

Sugas 

MIN MAX 

Stabi (14-17.9 

cm un 18< 

cm) 

STABI 7 140 190 STABI 7 Stabi Priede 

STABI 8.5 140 190 STABI 8.5 Stabi Priede 

STABI 9 180 - STABI 9 Stabi Priede 

STABI 10 180 - STABI 10 Stabi Priede 

STABI 11 180 - STABI 11 Stabi Priede 

STABI 12 180 - STABI 12 Stabi Priede 

STABI 13 180 - STABI 13 Stabi Priede 

STABI 14 180 - STABI 14 Stabi Priede 

Būvbaļķi BB 3-6 320 - BB 3-6 Būvbaļķi Priede 

BB 6 320 - BB 6 Būvbaļķi Priede 

BB 6-9 320 - BB 6-9 Būvbaļķi Priede 

BB 10< 320 - BB 10< Būvbaļķi Priede 

BB 7 320 - BB 7 Būvbaļķi Priede 

BB 8 320 - BB 8 Būvbaļķi Priede 

BB 9 320 - BB 9 Būvbaļķi Priede 

BB 10 320 - BB 10 Būvbaļķi Priede 

Priedes I 

šķiras zāģbaļķi 

28< cm 

A260-279 260 279 A Zāģbaļķi Priede 

A280-299 280 299 A Zāģbaļķi Priede 

A300-319 300 319 A Zāģbaļķi Priede 

A320-339 320 339 A Zāģbaļķi Priede 

A340-359 340 359 A Zāģbaļķi Priede 

A360-379 360 379 A Zāģbaļķi Priede 

A380-399 380 399 A Zāģbaļķi Priede 

A400-419 400 419 A Zāģbaļķi Priede 

A420 420 - A Zāģbaļķi Priede 

Priedes, egles 

II šķiras 

zāģbaļķi 10-

13.9; 14-17.9; 

18-27.9; 28 < 

cm 

100-139 100 139 10X14 Zāģbaļķi Egle, Priede 

100-119 100 119 10X14 Zāģbaļķi Egle, Priede 

120-139 120 139 10X14 Zāģbaļķi Egle, Priede 

140-159 140 159 14X18 Zāģbaļķi Egle, Priede 

160-179 160 179 14X18 Zāģbaļķi Egle, Priede 

160-179 160 179 18X28 Zāģbaļķi Egle, Priede 
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Kokmateriālu 

produktu 

nosaukumi 

Caurmēra 

kods 

Tievgaļa caurmērs 

(Diametrs), mm 

Sortimenta kods Sortiment

u grupas 

nosaukum

s 

Sugas 

MIN MAX 

 180-199 180 199 18X28 Zāģbaļķi Egle, Priede 

200-219 200 219 18X28 Zāģbaļķi Egle, Priede 

220-239 220 239 18X28 Zāģbaļķi Egle, Priede 

240-259 240 259 18X28 Zāģbaļķi Egle, Priede 

260-279 260 279 18X28 Zāģbaļķi Egle, Priede 

260-279 260 279 28 Zāģbaļķi Egle, Priede 

280-299 280 299 28 Zāģbaļķi Egle, Priede 

300-319 300 319 28 Zāģbaļķi Egle, Priede 

320-339 320 339 28 Zāģbaļķi Egle, Priede 

340-359 340 359 28 Zāģbaļķi Egle, Priede 

360-379 360 379 28 Zāģbaļķi Egle, Priede 

380-399 380 399 28 Zāģbaļķi Egle, Priede 

400-419 400 419 28 Zāģbaļķi Egle, Priede 

420 420 - 28 Zāģbaļķi Egle, Priede 

Priedes, egles 

III šķiras 

zāģbaļķi 18< 

cm 

G - - GULSNIS Zāģbaļķi Priede, egle, skuju 

koki 

Priedes, egles 

mieti 6-9.9 cm 

60-99 60 119 6X10 Mieti Egle, priede 

Skuju koku 

taras kluči  

120-179 120 319 12X18 Taras kluči Priede, egle, skuju 

koki 

Apses, 

melnalkšņa 

zāģbaļķi 24< 

cm  

220-239 220 239 24 Zāģbaļķi Apse, melnalksnis 

240-259 240 259 24 Zāģbaļķi Apse, melnalksnis 

260-279 260 279 24 Zāģbaļķi Apse, melnalksnis 

280-299 280 299 24 Zāģbaļķi Apse, melnalksnis 

300-319 300 319 24 Zāģbaļķi Apse, melnalksnis 

320-339 320 339 24 Zāģbaļķi Apse, melnalksnis 

340 340 - 24 Zāģbaļķi Apse, melnalksnis 

220-239(2) 220 239 24 Zāģbaļķi Apse, melnalksnis 

240-259(2) 240 259 24 Zāģbaļķi Apse, melnalksnis 

260-279(2) 260 279 24 Zāģbaļķi Apse, melnalksnis 

280-299(2) 280 299 24 Zāģbaļķi Apse, melnalksnis 

300-319(2) 300 319 24 Zāģbaļķi Apse, melnalksnis 

320-339(2) 320 339 24 Zāģbaļķi Apse, melnalksnis 

340(2) 340 - 24 Zāģbaļķi Apse, melnalksnis 

Finierkluči A160-179 160 179 FIA Finiera 

kluči 

Bērzs 

A180-209 180 209 FIA Finiera 

kluči 

Bērzs 

A210-249 210 249 FIA Finiera 

kluči 

Bērzs 

A250-299 250 299 FIA Finiera 

kluči 

Bērzs 

A300-399 300 399 FIA Finiera 

kluči 

Bērzs 

A400 400 - FIA Finiera 

kluči 

Bērzs 

B120-139 120 139 FIB Finiera Bērzs 
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Kokmateriālu 

produktu 

nosaukumi 

Caurmēra 

kods 

Tievgaļa caurmērs 

(Diametrs), mm 

Sortimenta kods Sortiment

u grupas 

nosaukum

s 

Sugas 

MIN MAX 

kluči 

B140-159 140 159 FIB Finiera 

kluči 

Bērzs 

B160-179 160 179 FIB Finiera 

kluči 

Bērzs 

B180-209 180 209 FIB Finiera 

kluči 

Bērzs 

B210-249 210 249 FIB Finiera 

kluči 

Bērzs 

B250-299 250 299 FIB Finiera 

kluči 

Bērzs 

B300-399 300 399 FIB Finiera 

kluči 

Bērzs 

B400 400 - FIB Finiera 

kluči 

Bērzs 

Bērza zāģbaļķi 160-179 160 179 18 Zāģbaļķi Bērzs 

180-209 180 209 18 Zāģbaļķi Bērzs 

210-249 210 249 18 Zāģbaļķi Bērzs 

250-299 250 299 18 Zāģbaļķi Bērzs 

300-399 300 399 18 Zāģbaļķi Bērzs 

400 400 - 18 Zāģbaļķi Bērzs 

160-179(2) 160 179 18 Zāģbaļķi Bērzs 

180-209(2) 180 209 18 Zāģbaļķi Bērzs 

210-249(2) 210 249 18 Zāģbaļķi Bērzs 

250-299(2) 250 299 18 Zāģbaļķi Bērzs 

300-399(2) 300 399 18 Zāģbaļķi Bērzs 

400(2) 400 - 18 Zāģbaļķi Bērzs 

Ozola, oša 

zāģbaļķi 

160-179 160 179 18 Zāģbaļķi Ozols, osis 

180-199 180 199 18 Zāģbaļķi Ozols, osis 

200-219 200 219 18 Zāģbaļķi Ozols, osis 

220-239 220 239 18 Zāģbaļķi Ozols, osis 

240-259 240 259 18 Zāģbaļķi Ozols, osis 

260-279 260 279 18 Zāģbaļķi Ozols, osis 

280-299 280 299 18 Zāģbaļķi Ozols, osis 

300-319 300 319 18 Zāģbaļķi Ozols, osis 

320 320 - 18 Zāģbaļķi Ozols, osis 

240-259(1) 240 259 18 Zāģbaļķi Ozols, osis 

260-279(1) 260 279 18 Zāģbaļķi Ozols, osis 

280-299(1) 280 299 18 Zāģbaļķi Ozols, osis 

300-319(1) 300 319 18 Zāģbaļķi Ozols, osis 

320 (1) 320 - 18 Zāģbaļķi Ozols, osis 

Lapu koku 

taras kluči 12-

17.9 cm 

120-179 120 319 12X18 Taras kluči Bērzs, apse, 

melnalksnis, 

ozols, osis, lapu 

koki 
Lapas koku 

taras kluči 18-

23.9 cm 

180-239 180 319 18x24 Taras kluči Bērzs, apse, 

melnalksnis, 

ozols, osis, lapu 

koki 
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Kokmateriālu 

produktu 

nosaukumi 

Caurmēra 

kods 

Tievgaļa caurmērs 

(Diametrs), mm 

Sortimenta kods Sortiment

u grupas 

nosaukum

s 

Sugas 

MIN MAX 

Lapu koku 

taras kluči 12-

23.9 cm 

120-239 120 319 12X24 Taras kluči Bērzs, apse, 

melnalksnis, 

ozols, osis, lapu 

koki 
Papīrmalka PM - - PM Papīrmalka Egle, bērzs, apse 

PMSK - - PMSK Papīrmalka Priede, egle 

Tehnoloģiskā 

koksne 

TKLK - - TKLK Tehnoloģis

kā koksne 

Apse, baltalksnis, 

melnalksnis, lapu 

koki 

TKSK - - TKSK Tehnoloģis

kā koksne 

Priede, egle, skuju 

koki 

Malka M - - MALKA Malka Jauktu sugu koki, 

skuju koki, lapu 

koki 

Tehnoloģiskā 

malka 

TM - - TM Tehnoloģis

kā malka 

Jauktu sugu koki, 

skuju koki, lapu 

koki 

Daļēji atzarotā 

sīkkoksne 

DAS - - DAS Daļēji 

atzarotā 

sīkkoksne 

Jauktu sugu koki, 

skuju koki, lapu 

koki 

Veicot atbilstošā caurmēra koda piemeklēšanu, būtisks lielums, kurš ir jāņem vērā ir 

Sortimenta kods. Tas ir kods, atbilstoši kuram tiek slēgts piegādes līgums. Tas nozīmē, ka 

primāri ir jāatfiltrē ieraksti pēc atbilstošā sortimenta koda, bet pēc tam - pēc sugas. Konkrēta 

caurmēra koda piemeklēšanai pēc tam vēl ir jāveic atbilstošās diametru grupas piemeklēšana. 

Piegādes līguma cenu pielikumā tiek atspoguļotas iespējamās sugas, sortimenta, garuma 

un caurmēra kombinācijas. Uzmērīšanas aktā norādītajam caurmēra kodam (kombinācijai - 

suga, sortiments un caurmērs) jābūt identiskam ar piegādes līguma cenu pielikumā norādītu 

caurmēra kodu (kombināciju - suga, sortiments, garums un caurmērs). 

 

 


