
  7.pielikums 

 

1 

 

APAĻO KOKMATERIĀLU KRAUTNĒŠANAS UN ŠĶIROŠANAS NOSACĪJUMI 

 

Apaļo kokmateriālu produktu ražošana un to krautnēšana krautuvē pie ceļa tiek veikta, ievērojot tabulā 

norādītos krautnēšanas standartnosacījumus – katra tabulas A kolonnā norādītā grupa (turpmāk tekstā - 

pamata grupa) tiek veidota kā atsevišķs krautnējums un kravu uzkraušanas, komplektēšanas vai piegādes 

procesā ir identificējama kā no pārējiem produktiem atdalīta apaļo kokmateriālu produktu/produktu  grupas 

(piemēram, egles mieti 6-9,9 cm vai bērza zāģbaļķu 18 cm<) piegāde, uz ko attiecināma pārdošanas 

procedūras (izsoļu, sarunu) cena. 

Vienu pamata grupu veido sugas (-u), produkta (-u) un iespējamo garumu kombinācija, uz kuru attiecināma 

viena uzmērīšanas metode.  
Tabula 

Apaļo kokmateriālu pamata grupas 

 

Paskaidrojumi par tabulā lietotajiem apzīmējumiem: 

- „un” (C kolonna) - vienā grupa ietilpst visi iespējamie rādītāji; 

- „vai” (C kolonna, E kolonna, F kolonna) - vienā grupā ietilpst viens no iespējamiem rādītājiem; 

A kolonna B kolonna C kolonna D kolonna E kolonna F kolonna 

Grupas Nr. Produktu grupa Suga Produkts 
Uzmērīšanas 

metode 
Garumu skaits 

1 Stabi P 18-24.9 cm IND 1< 

2 Stabi P 14-17.9 cm IND 1< 

3 Būvbaļķi P 32< cm IND 1< 

4 Priedes I šķiras zāģbaļķi P 28A < cm IND 1< 

5 Skuju koku II šķiras zāģbaļķi P un E 

10-13.9 cm 

IND 1< 
14-17.9 cm 

18-27.9 cm 

28 < cm 

6 Skuju koku III šķiras zāģbaļķi SK 18 < cm IND vai GR 1 vai 2 

7 Mieti P 6-9.9 cm IND vai GR 1 vai 2 

8 Mieti E 6-9.9 cm IND vai GR 1 vai 2 

9 Skuju koku taras kluči SK 12-17.9 cm IND vai GR 1 vai 2 

10 Lapu koku zāģbaļķi A un/vai Ma 24< cm IND 1 vai 2 

11 Bērza finierkluči B FIN 18 < cm IND 1 

12 Bērza zāģbaļķi B ZB 18 < cm IND 1  

13 Oša, ozola zāģbaļķi Oz un/ vai Os 18 < cm IND 1 vai 2 

14 Lapu koku taras kluči LK 12-23.9 cm IND vai GR 1 vai 2 

15 Papīrmalka SK  PM GR 1 

16 Papīrmalka B PM GR 1 

17 Papīrmalka A PM GR 1 

18 Tehnoloģiskā koksne SK TK GR 1 

19 Tehnoloģiskā koksne LK TK GR 1 

20 Malka/tehnoloģiskā malka JK M GR 1 

21 Tehnoloģiskā koksne JK TM GR 1 

22 Daļēji atzarota sīkkoksne JK DAS GR 1 
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- „un/vai” (C kolonna) - vienā grupā ietilpst visi vai viens no iespējamiem rādītājiem; 

- „1<” - vienā grupā ietilpst vairāki garumi. 

 

Nosacījumi, izvēloties no pamata grupas atdalītu/šķirotu apaļo kokmateriālu piegādes: 

- no vienas pamata grupas var veidot līdz 3 dažādām izvēlnēm, ieskaitot pamata grupu, kas veido 

atsevišķus krautnējumus; 

- vienu izvēlni veido suga (var būt vairākas), produkts (var būt vairāki), garums (var būt vairāki) un 

viena uzmērīšanas metode; 

- uzmērīšanas metodes izvēlne, kas nav norādīta pie pamata grupas, bet atbilst uzmērīšanas 

noteikumiem, veido atsevišķu krautnējumu; 

- izvēloties no pamata grupām atdalītu/šķirotu apaļo kokmateriālu piegādes, pārdošanas procedūras 

(izsoļu, sarunu) cenai (-ām) tiek pieskaitīts šķirošanas pakalpojums, ko attiecina uz visu 

attiecīgās/nopirkās pamata grupas produktu grozu un apjomu.    

- atsevišķu nogriežņu sajaukšanās ir uzskatāma par piegādātāja labticīgu kļūdu un nav uzskatāma 

par šķirošanas nosacījumu pārkāpumu. 

 

_________________________ 

Piemērs: 

- no pamata grupas, ko veido egles un priedes II šķiras zāģbaļķi 10-13,9 cm, 14-17,9 cm, 18-27,9 cm un 

28 cm ar garumu skaitu 1<  katram produktam, var izvēlēties no pārējiem produktiem atdalītas egles 

zāģbaļķu 10-13,9 cm ar garumu 3,60 m piegādes, produkti tiks uzmērīti pēc grupveida uzmērīšanas 

metodes. Šķirošanas pakalpojumu attiecina uz visu nopirkto produktu grozu un apjomu, kas ietilpst 

pamata grupā (tabulas 5.grupa). 


