Meža nozares produkcijas statistikas metadati
Informācija par mežā iegūto koksni un saražotajiem meža nozares produktiem
tiek iegūta, lai izzinātu un analizētu tirgus attīstības virzienus, noteiktu saikni starp
pieejamajiem koksnes resursiem, ražošanas un ārējās tirdzniecības datiem.

Datu vākšanas juridiskais pamatojums
Meža nozarē pieejamās koksnes un meža nozares produkcijas dati tiek vākti un
aprēķināti saskaņā ar starpvalstu vienošanos (gentlemen's agreement.) un, balstoties uz
pieprasījumu par meža nozares statistiku no Starpinstitūciju darba grupas (IWG), kas
ietver četras organizācijas: Eiropas Komisijas statistikas biroju Eurostat, Apvienoto
Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisiju (UNECE), Apvienoto Nāciju
Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju (ANO) un Starptautisko tropu koksnes
organizāciju (ITTO). Apvienotais datu pieprasījums ir izveidots, lai datu apkopošanā
nodrošinātu vienotu produktu kopu, kodus un definīcijas.

Definīcijas
Skujkoki - visi kokmateriāli no kailsēkļu Gymnospermae tipa kokiem. Piem., tādas
koku sugas kā Abies, Araucaria, Cedrus, Chamaecyparis, Cupressus, Larix, Picea,
Pinus, Thuja, Tsuga, u. c. kokrūpniecībā tos parasti sauc skujkoki - softwoods.
Lapu koki - visi kokmateriāli no segsēkļu Agniospermae tipa kokiem. Piem., tādas
koku sugas kā Acer, Dipterocarpus, Entandroprhagma, Eucalyptus, Fagus, Populus,
Quercus, Shorea, Swietonia, Tectona, u. c. kokrūpniecībā tos parasti sauc lapu koki broadleaves vai hardwoods.
Tropiskie kokmateriāli - tropiskā lapu koku lietkoksne rūpnieciskai pārstrādei ir
materiāls, kurš aug vai ir sagatavots tropu zemēs. Ar to domāti baļķi, zāģmateriāli,
finiera loksnes un saplākšņi. Tas vienlīdz attiecas uz saplākšņa izstrādājumiem, kuros
vairāk vai mazāk izmantoti tropiskās izcelsmes skujkoki. Dotajā aptaujā kā tropiskos
zāģmateriālus, finiera loksnes un saplākšņus uzrāda arī ražojumus, kuri izgatavoti
netropiskās valstīs no ievestajiem tropiskajiem apaļkokiem.
Izstrādātais un no meža izvestais koksnes apjoms - Kopējais sagatavotais un no
meža, pārējām meža zemēm vai citām cirsmām izvestais koksnes apjoms, iekļaujot kā
dzīvos tā nokaltušos kokus. Ietver mežizstrādē radušos lietkoksnes zudumus, iepriekš
sagatavoto, bet atskaites gadā izvesto materiālu, izvesto nestumbra (zari, celmi) koksni,
ja to izstrādā, kā arī dabisko apstākļu bojātos vai bojā gājušos kokus (t. i. dabiskie
zudumi), piem., ugunsgrēkos, vējgāzēs cietušie, kaitēkļu un slimību bojātie koki.
Neietver mizu un pārējo nekoksnaino biomasu, kā arī neizmanto koksnaino biomasu,
kā piem., celmi, zari un galotnes un mežizstrādes atliekas. Sagatavoto un izvesto
koksnes apjomu atskaitēs parāda kubikmetros, t. i. ciešmetros bez mizas (neskaitot
mizu). Gadījumos, kur dati doti ar mizu (t. i. ieskaitot mizu), apjomu attiecīgi samazina,
lietojot pārrēķina metodes.
Kokrūpniecības produkcijas ražošana - meža nozares produkcijas ražojumiem
izlietoto koksni parāda pēc apjoma (ciešmetros) vai svara. Ietver produktus, kurus

tehnoloģiskajā procesā iespējams izmantot citiem ražojumiem (piem., celuloze, kuru
vienlaidus tehnoloģijā tūlīt pēc ieguves pārstrādā papīrā). Neietver saražotās finiera
loksnes, kuras tajā pašā valstī izmanto saplākšņiem. Apaļkokiem, zāģmateriāliem un
koksnes plātnēm minēto rādītāju atskaitēs parāda kubikmetros (ciešmetros), bet
kokoglēm, celulozei un papīram – metriskās tonnās.
Imports (pēc apjoma un vērtības)- valstī ievestie ražojumi vietējam patēriņam vai
pārstrādei. Ietver re-eksportam paredzēto importu. Neietver tranzīta pārvadājumus.
Atskaitēs importa apjomu parāda kubikmetros (ciešmertos) vai metriskās tonnās.
Eksports (pēc apjoma un vērtības)- no valsts eksportētie vietējās izcelsmes vai vietējie
ražojumi. Ietver re-eksportu. Neietver tranzīta pārvadājumus. Atskaitēs eksporta
apjomu parāda kubikmertros (ciešmetros) vai metriskās tonnās.
Visas definīcas un termini pieejami EK EUROSTAT tīmekļa vietnē sadaļā
Mežsaimniecības statistika un konti (Forestry statistics and accounts).

Datu pieejamība
Statistikas informācija par iepriekšējo gadu tiek iesniegta EK (EUROSTAT) 2
reizes gadā. Pagaidu, jeb prognožu dati ir jāsniedz līdz 31.maijam, bet gala statistika
līdz 8. oktobrim.

Datu publicēšanas vieta
EUROSTAT mājaslapā - http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Datu aprēķināšana
Zemkopības ministrija uztur Meža nozares datu sistēmu, kura ietver datus par
meža nozarē saražoto produkciju, ārējo tirdzniecību un balstoties uz šiem datiem
aprēķina meža nozares produkcijas saražošanai izlietoto koksnes apjomu sadalījumā pa
sortimentiem.
Zemkopības ministrija katru gadu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem
datu iesūtīšanas termiņiem sagatavo datus, tos ievietojot īpašās atskaišu formās, un
nosūta Eiropas Komisijai. Datu sūtīšanas formāts ir MS Excel, eDAMIS.

Salīdzināmība
Dati par meža nozares produkciju ir pieejami no 1993.gada.

Datu konfidencialitāte
ZM darbinieku amata aprakstos ir sadaļa par konfidencialitātes saistībām.

Kvalitāte
Lai nodrošinātu augstu datu kvalitāti, Zemkopības ministrijas Meža resursu datu
sistēmā ir iestrādāti datu kontroles algoritmi.
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