
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.   

 

Produkts Koksnes 

produkts 

(nosaukums) 

Koksnes 

produkts/caurmēru 

grupa (kods) 

Garums Tievgaļa caurmērs Maksimālais 

resgaļa 

caurmērs 

Minimālais 

virsmērs 

(standarta) 
Minimālais 

iespējamais 

garums 

Viena soļa 

intervāls 

Maksimālais 

iespējamais 

garums 

Minimālais 

tievgaļa 

caurmērs 

Ražošanas 

diametrs 

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 

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 28 cm< 
Pārvērtētiem II šķiras zāģbaļķiem 

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 

           

    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 

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 

           

Melnalkšņu 

zāģbaļķi 24 cm< 

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

ierobežots 
8 cm 

Apses zāģbaļķi 

24 cm< 

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

ierobežots 
8 cm 

           

Skuju koku III šķiras zāģbaļķi 18cm 

< 

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

ierobežots 
8 cm 

           

Priedes mieti 6-11,9 cm MI6X12 2.50 m 3.00 m 

3.30 m 

3.60 m  6 – 11.9 cm  21 cm 8 cm 

Egles mieti  6-11,9 cm MI6X12 2.50 m 3.00 m 

3.30 m 

3.60 m  6 – 11.9 cm  21 cm 8 cm 

           

Skuju koku tara 12 cm< TA12X 2.40 m Nav pieejams 3.00 m  12 cm  50 cm 8 cm 

           

Lapu koku tara 12 cm< TA12X 2.40 m Nav pieejams 3.00 m  12 cm  50 cm 8 cm 

           

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

noteikts 

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

noteikts 

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

noteikts 

           



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 2.70*** m 

3.00*** m 

6.00 -1 cm 5 cm  100 cm Nav 

noteikts 

           

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 

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 

           

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

ierobežots 

8 cm 

           

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

ierobežots 

8 cm 

 

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

*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 

 


