
KOKSNES PRODUKTU APRAKSTS 
  

Koksnes produktu apraksts ir veidots ar mērķi raksturot/aprakstīt AS “Latvijas valsts meži” piedāvātos koksnes produktus. Produktu apraksts satur informāciju par garuma 

diapazonu, kādā attiecīgais produkts var tikt saražots, tievgaļa caurmēra novirzēm, maksimālo resgaļa vērtību un minimālo virsmēru, kuru LVM nodrošina koksnes produktiem. 

Aprakstā ietverta arī informācija par viena soļa garuma intervālu tiem produktiem, kuriem tiek piedāvāti vairāk kā divi garumi. 

Koksnes produktu aprakstā ietvertā informācija ir pamats ražošanas uzstādījumiem un piegādes līguma pielikuma – Apaļo kokmateriālu cenas – izveidošanai, attiecīgajā 

pielikumā (t.s. cenu matricā) nostiprinot pārdošanas procesa rezultātā iegūto cenu attiecināšanas principus.   

 

Koksnes produkts (nosaukums) 

 

 

Koksnes 

produkta kods 

Garums Tievgaļa caurmērs Maksimālais 

resgaļa 

caurmērs 

Minimālais 

virsmērs 

(standarta) 

Papildu 

nosacījumi Minimālais 

iespējamais 

garums 

Viena soļa 

intervāls 

Maksimālais 

iespējamais 

garums 

Minimālais 

tievgaļa 

caurmērs 

Ražošanas 

caurmērs 

Maksimālais 

tievgaļa 

caurmērs 

 

Egles  II šķiras 

zāģbaļķi 

10-13,9 cm ZB10X14 2.40m 0.20 - 0.40 m  4.90 m -0,5 cm 10 - 13.9 cm +2 cm 25 cm 8 cm 1, 2, 3, 5    

14-17,9 cm ZB14X18 3.00m 0.20 - 0.40 m 5.20 m -0,5 cm 14 - 17.9 cm +3 cm 40 cm 8 cm 

18-27,9 cm ZB18X28 3.00 m 0.20 - 0.40 m 6.10 m -1 cm 18 - 27.9 cm +4 cm 50 cm  8 cm 

28 cm< ZB28X 3.00 m  0.20 - 0.40 m 6.10 m -2 cm 28 cm <  60 cm 8 cm 

           

Priedes  II šķiras 

zāģbaļķi 

10-13,9 cm ZB10X14 2.40m 0.20 - 0.40 m 4.90 m -0,5 cm 10 - 13.9 cm +2 cm 25 cm 8 cm 

14-17,9 cm ZB14X18 3.00m 0.20 - 0.40 m 5.20 m -0,5 cm 14 - 17.9 cm +3 cm 40 cm 8 cm 

18-27,9 cm ZB18X28 3.00 m 0.20 - 0.40 m 6.10 m -1 cm 18 - 27.9 cm +4 cm 50 cm 8 cm 

28 cm< ZB28X 3.00 m 0.20 - 0.40 m 6.10 m -2 cm 28 cm <  60 cm 8 cm 

            

Priedes I šķiras 

zāģbaļķi, pārvērtēti 

priedes II šķiras 

zāģbaļķi 

28 cm< ZA28X 2.40 m* 

2.70 m* 

3.00 m 

Nav pieejams 3.00 m -2 cm 28 cm <  Nav 

ierobežots 
8 cm 1, 4 

            

    Īskluča solis        

 

Bērza finierkluči 

 

16-17,9 cm FI16X18 2.70 m 1.35 m 

1.60 m 

5.40 m -3.5 cm 

(lobīšanas 

cilindrs) 

17.5 – 19.4 cm +2 cm 

(lobīšanas 

cilindrs) 

40 cm 5 cm 1, 5, 6, 7, 8 

18 cm< FI18X 2.70 m 1.35 m 

1.60 m 

5.40 m -3.5 cm 

(lobīšanas 

cilindrs) 

19.5 - 69.9 cm  70 cm 5 cm 



            

Melnalkšņa zāģbaļķi 24cm< Z24X 2.40 m** 2.70 m* 3.00 m -2 cm 24 cm <  Nav 

ierobežots 
8 cm 1 

Apses zāģbaļķi 24 cm< Z24X 2.40 m** 2.70 m* 3.00 m -2 cm 24 cm <  Nav 

ierobežots 
8 cm 1  

            

Skuju koku III šķiras 

zāģbaļķi  

18cm < ZC18X 2.40 m Nav pieejams 3.00 m -1 cm 18 cm <   Nav 

ierobežots 
8 cm 1 

Sauskaltušu skuju 

koku III šķiras 

zāģbaļķi  

18cm < ZC18X 2.40 m Nav pieejams 3.00 m -1 cm 18 cm <   Nav 

ierobežots 
8 cm 1 

            

Priedes mieti 6-9,9 cm MI6X10 2.50 m 3.00 m 

3.30 m 

3.60 m  6 – 9.9 cm  21 cm 8 cm 1 

Egles mieti  6-9,9 cm MI6X10 2.50 m 3.00 m 

3.30 m 

3.60 m  6 – 9.9 cm  21 cm 8 cm 1 

            

Skuju koku taras kluči 12 cm< TA12X 2.40 m Nav pieejams 3.00 m  12 cm  50 cm 8 cm 1 

Sauskaltušu skuju 

koku taras kluči 

12 cm< TA12X 2.40 m Nav pieejams 3.00 m  12 cm  50 cm 8 cm 1 

            

Lapu koku taras kluči 12 cm< TA12X 2.40 m Nav pieejams 3.00 m  12 cm  50 cm 8 cm 1 

            

Jauktu koku tehnoloģiskā koksne TK5X 2.70 m 3.00*** m 3.30 m  5 cm  70 cm Nav 

noteikts 

9 

Skuju koku tehnoloģiskā koksne TK5X 2.70 m 3.00*** m 3.30 m  5 cm  70 cm Nav 

noteikts 

9 

Lapu koku tehnoloģiskā koksne TK5X 2.70 m 3.00*** m 3.30 m  5 cm  70 cm Nav 

noteikts 

9 

            

Skuju koku papīrmalka PM6X 2.70*** m 3.00*** m 3.30 m  6 cm  60 cm Nav 

noteikts 

 

Bērza papīrmalka PM6X 2.70*** m 3.00*** m 3.30 m  6 cm  60 cm Nav 

noteikts 

 

            



Jauktu koku malka MA5X 2.30 m 2.70*** m 

3.00*** m 

6.00 m -1 cm 5 cm  100 cm Nav 

noteikts 

10 

Sauskaltusi malka MAXS8X 2.30 m 2.70*** m 

3.00*** m 

6.00 m -0.5 cm 8.5 cm  100 cm Nav 

noteikts 

10 

            

Bērza kamīnmalka KM10X 2.30 m 3.00*** m 3.30 m  10 – 40 cm  45 cm Nav 

noteikts 

 

Alkšņu kamīnmalka KM8X 2.30 m 3.00*** m 3.30 m  8 – 40 cm  45 cm Nav 

noteikts 

 

Oša, ozola kamīnmalka KM8X 2.30 m 3.00*** m 3.30 m  8 cm <  Nav 

ierobežots 
Nav 

noteikts 

 

            

Priedes stabi ST14X18 7.00 m 1.00 m 11.00 m -0.5 cm 14 – 17.9 cm (+/- 

2cm) 

+2 cm Nav 

ierobežots 

8 cm 1 

Priedes stabi ST18X24 10.00 m 1.00 m 16.00 m -1.0 cm 18 - 24 cm (+/- 

2cm) 

+2 cm Nav 

ierobežots 

8 cm 1 

            

Priedes būvbaļķi 32 cm< BB32X 4.20 m 0.30 - 0.50 m 9.00 m -2 cm 32 cm <  Nav 

ierobežots 

8 cm 1 

            

Oša, ozola zāģbaļķi 18 cm< ZB18X 2.40 m Nav pieejams 3.00 m -2 cm 18 cm <  Nav 

ierobežots 

8 cm 1 

*Garums netiek ražots, obligāti piemērojams uzmērīšanas un kvalitātes vērtēšanas procesā (redukcija) 

**Garums tiek ražots, obligāti piemērojams uzmērīšanas un kvalitātes vērtēšanas procesā (redukcija)  

***Produkta standarta ražošanas garums 

 

Maksimālais garums līgumā tiek noteikts atbilstoši tehnoloģisko iekārtu maksimālajām iespējām (minimālā vērtība: garākais garums, kam pieskaitīti 0.4 m). 

 

 

 

Papildu nosacījumi, iegādājoties produktus 
 



1. Ja piegādāto apaļo kokmateriālu uzmērīšana tiek veikta, izmantojot automātisko uzmērīšanas iekārtu vai rokas mērinstrumentus, tiek piemērota uzmērīšanas novirze 

saskaņā ar līguma pielikumu “Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas noteikumi”. 

2. Ja egles vai priedes II šķiras zāģbaļķu caurmērs tievgalī attiecināms uz vairākiem produktiem, caurmēru pārklāšanās diapazonā ir spēkā abu produktu garumu 

specifikācija un attiecīgās sugas produkta cena. Piemēram, egles zāģbaļķa, kura caurmērs tievgalī ir 18,5 cm, garuma atbilstību vērtē gan pēc 14-17,9 cm, gan pēc 18-

27,9 cm garumu specifikācijas, attiecīgajam nogrieznim piemērojot cenu, kāda noteikta produktam 18-27,9 cm. 

3. Iegādājoties vairākus egles un priedes II šķiras zāģbaļķu produktus ar atšķirīgu maksimālo caurmēru, visiem produktiem piemēro lielāko maksimālo caurmēru, kas 

noteikts produktam ar resnāko caurmēru. Piemēram, iegādājoties egles un priedes zāģbaļķus 14-17,9 cm, 18-27,9 cm un 28 cm<, par maksimālo caurmēru visiem 

produktiem tiek noteikta produkta 28 cm< maksimālā caurmēra vērtība, t.i. 60 cm. 

4. Uz priedes I šķiras zāģbaļķiem 28 cm< un pārvērtētiem priedes II šķiras zāģbaļķiem 28 cm< ir attiecināma identiska specifikācija, t.sk. to redukcijas garumi. Apaļo 

kokmateriālu atbilstība prioritāri tiek noteikta priedes I šķiras zāģbaļķu 28 cm< kvalitātei. 

5. Iegādājoties egles un priedes II šķiras zāģbaļķus vai bērza finierklučus, Pasūtītājs var izvēlēties virsmēra palielināšanu saskaņā ar pārdošanas piedāvājumu/līguma 

pielikumu “Pakalpojumu piedāvājuma apraksts”.  

6. Pasūtītājs var izvēlēties papildu garumus bērza finierklučiem saskaņā ar pārdošanas piedāvājumu/līguma pielikumu “Pakalpojumu piedāvājuma apraksts”. 

7. Ja pircējs iegādājas abus bērza finierkluču produktus un to uzmērīšana netiek veikta, izmantojot automatizētu uzmērīšanas iekārtu, piegādātājs uzņemas saistības par 

bērza finierkluču 18 cm< un 16-17.9 cm apjomu summu, apvienojot abus produktus un to iegādes apjomus vienotā izpildījumā (līgums būs izpildīts brīdī, kad tiks 

piegādāts produktu kopējais apjoms, nevērtējot pa produktiem).  

8. Ja pircējs iegādājas abus bērza finierkluču produktus un pircēja ražošanas procesā ir piemēroti un attiecīgi akceptējami finierkluči no 13 cm vai 14 cm (lobīšanas 

cilindrs), piegādātājs uzņemas saistības par  bērza finierkluču 18 cm< un 16-17.9 cm apjomu summu, apvienojot abus produktus un to iegādes apjomus vienotā 

izpildījumā (līgums būs izpildīts brīdī, kad tiks piegādāts produktu kopējais apjoms, nevērtējot pa produktiem).  

9. Tehnoloģiskās koksnes produktiem kravā pieļaujami kokmateriāli ar samazinātu standarta specifikācijas garumu - vienā kokvedēja sainī vai kravā krauti kokmateriāli 

ar vienādu garumu, kas atbilst vismaz 2.48m garumam.  

10. Malkas kvalitātes produktiem kvalitātes un specifikācijas parametri paredzēti tikai iekļaušanai ražošanas uzstādījumos. 


