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Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība 

Reģ. Nr. 40008095090 

Jur. adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004 

Biedru pilnsapulces protokols Nr. 4-1/21-4 

2021. gada 5. novembrī 

Vebināra formātā 

 

Biedru sapulci ir sasaukusi biedrības valde. Paziņojums par biedru sapulces sasaukšanu 

ir nosūtīts biedrības biedriem trīs nedēļas pirms sapulces.  

Biedrības kopējais biedru skaits ir 8 (astoņi) biedri un 5 (pieci) asociētie biedri. 

Sapulcē piedalās:  

Seši biedri:  

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (pārstāvis A. Muižnieks), SIA “PATA” (pārstāvis 

A. Strankaļs), AS “Latvijas valsts meži” (pārstāvji A. Balodis un A. Meirāns), AS “PATA 

Saldus” (pārstāvis A. Strankaļs); SIA „Sodra Latvia” (pārstāvis Ž. Bacāns); 

SIA”BILLERUDKORSNAS LATVIA” (pārstāvis D. Zālītis). 

 

Divi asociētie biedri:   

SIA "Sodra Mežs" (pārstāvis R. Līcītis), SIA “Rīgas meži” (pārstāve A. Skudra). 

 

Pieaicinātās personas:  

SIA „VMF LATVIA” valdes priekšsēdētājs J. Buļs, SIA „VMF LATVIA” padomes loceklis 

M. Gaigals, SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” valdes loceklis I. Kalmuks, SIA „Latvijas 

Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” valdes loceklis J. Magaznieks, AS “Latvijas 

Finieris” valdes loceklis I. Kovisārs, SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites 

vadība” projektu vadītāja K. Kenigsvalde, SIA “Rīgas Meži” valdes locekle L. Stukovenko, 

SIA “Ingka Investments Management” uzņēmuma vadītājs J. Krūmiņš, SIA 

”BILLERUDKORSNAS LATVIA” M. Iraids, SIA “Rīgas meži” mežizstrādes nodaļas 

vadītājs I. Āboliņš, SIA “Rettenmeier Baltic Timber” K. Līcītis, SIA “ACA Timber” 

kokmateriālu loģistikas menedžeris M. Kreklis, Latvijas Meža īpašnieku biedrības 

izpilddirektors projektu jautājumos M. Ailts, kā arī Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība.  

 

Darba kārtības jautājumi: 

1. Dienaskārtības apstiprināšana  

2. Asociēto biedru statusa maiņa  

3. Lēmumu izpildes kontrole  

4. Kopējā tilpuma noteikšanas un kvalitatīvā tilpuma novērtēšanas precizitāte  

5. Informācija par SIA VMF LATVIA darbību un iecerēm 2022. gadā  

6. Informācija par SIA Koksnes plūsmas datu centrs darbību un stratēģiskajām iecerēm, 

 t.sk. 2022. gadā  

7. Trešās puses uzmērīšanas pakalpojuma izpildes kvalitātes kontrole  
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8. Informācija par Vienotās konsultatīvās padomes attīstības projektu gaitu 

9. Izmaiņas Vienotās konsultatīvās padomes reglamentā  

10. Vienotās konsultatīvās padomes sastāva izmaiņu apstiprināšana  

 

1. Dienaskārtības apstiprināšana  

Lēmums: 

1.1. Dienaskārtība apstiprināta ar izmaiņām. 

2. Asociēto biedru statusa maiņa  

Ž. Bacāns ziņo par SIA “HANSA Timber Trade” uzņemšanu biedru statusā. 

Lēmums: 

2.1. Uz SIA “HANSA Timber Trade” iesnieguma pamata uzņemt SIA “HANSA 

Timber Trade” Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības biedra statusā.  

Balsojums: 

PAR – 6, PRET – 0, ATTURAS – 0. 

3. Lēmumu izpildes kontrole  

K. Kenigsvalde informē, ka visi iepriekšējā kopsapulcē pieņemtie lēmumi ir 

izpildīti vai šobrīd atrodas izpildē. Iepriekšējā biedrību kopsapulcē tika apstiprināti 

Biedrību 2020. gada pārskati, šī gada biedru naudas apmēri, Biedrību budžeti, ievēlēti  

gada pārskatu revidenti; apstiprinātas Biedrību kopīgi pārvaldītas kokmateriālu uzskaites 

attīstības pamatnostādnes un VMF LATVIA vidēja termiņa stratēģija; pieņemts lēmums, 

ka ar 2022. gada 1. janvāri kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu apmaksā kokmateriālu 

pircējs. 

Lēmums: 

3.1. Pieņemt zināšanai. 

4. Kopējā tilpuma noteikšanas un kvalitatīvā tilpuma novērtēšanas precizitāte  

J. Magaznieks informē par kokmateriālu uzmērīšanas precizitāti ar AUI1 dažādās 

pārstrādes vietās par pēdējo 6 mēnešu periodu.  

Ž. Bacāns pateicas J. Magazniekam par precizitātes rezultātu apkopojumu, un 

ierosina turpmāk rezultātu tabulās pievienot VKP2 noteiktos precizitātes mērķus. 

J. Magaznieks pateicas par ierosinājumu un informē, ka VKP precizitātes mērķi 

kopējam tilpumam individuālā uzmērīšanā ar AUI ir ± 3% tilpuma novirzei un 7% 

standartnovirzei. 

M. Gaigals jautā, vai pārstrādes vietās, kuras atrodas ārpus precizitātes mērķiem 

šobrīd tiek piemērots tilpuma korekcijas koeficients? 

J. Buļs atbild, ka šajās pārstrādes vietās tiek pielietots tilpuma korekcijas 

koeficients. 

M. Gaigals uzsver, ka nav pamata satraukumam par kokmateriālu kopējā tilpuma 

sistemātisko novirzi, jo, pielietojot tilpuma korekcijas koeficientu, kopējā tilpuma 

precizitāte iekļaujas precizitātes mērķa ± 3% robežās. 

 
1 automātiskās uzmērīšana ierīces 
2 Vienotā konsultatīvā padome 
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J. Magaznieks informē par kokmateriālu grupveida uzmērīšanas precizitātes 

rezultātiem. 

J. Antoņēvičs jautā, vai kontrolsaiņu skaits ir sadalīts starp uzmērīšanas 

paņēmieniem FotoWeb un LoadMon.  

J. Magaznieks atbild, ka kontrolsaiņu sadalījums starp šiem uzmērīšanas 

paņēmieniem ir aptuveni līdzīgs. 

J. Magaznieks iepazīstina ar VKP procedūras Nr. VKP5/2020 “Apaļo kokmateriālu 

kvalitātes noteikšanas precizitātes kontrole (individuālā uzmērīšana ar automātisko 

uzmērīšanas ierīci)” ģenerālkopas atlases principiem, precizitātes mērķiem, tajā skaitā, 

papildinot arī ar informāciju par kokmateriālu grupveida uzmērīšanu. 

A. Balodis lūdz detalizētāk pastāstīt par relatīvās vērtības sistemātiskās novirzes 

aprēķina metodiku. 

J. Magaznieks informē, ka relatīvā vērtība ir matemātisks rādītājs, kas raksturo, cik 

precīzi tiek noteikta kokmateriālu šķira, aprēķinā piešķirot katrai šķirai konkrētu šķiras 

indeksu. Ja kokmateriālu uzmērītājs un kontrolmērnieks šķiras novērtējuši vienādi, tad 

relatīvās vērtības novirze ir 0 %.  Attiecīgi, ja kokmateriālu uzmērītāja un kontrolmērnieka 

rezultāti atšķiras, tad veidojas relatīvās vērtības novirze ar plus vai mīnus zīmi atkarībā no 

tā, vai kokmateriālu uzmērītājs ir novērtējis sortimentu augstākā vai zemākā šķirā, 

salīdzinot ar kontrolmērnieka vērtējumu. 

J. Magaznieks iepazīstina ar kvalitatīvā tilpuma noteikšanas precizitātes vadības 

atskaišu noformējuma priekšlikumu. 

A. Balodis jautā, vai kokmateriālu vērtēšanas precizitātes noviržu iemesli ir saistīti 

ar tehniskām lietām un, kas ir tās lietas, kurām būtu jāpievērš uzmanība, lai iekļautos 

precizitātes mērķos. 

J. Magaznieks atbild, ka kokmateriālu kvalitātes noteikšanas precizitāti nosaka 

uzmērīšanas līnijas ātrums, tās efektivitāte, papildus aprīkojums un lūdz J. Buļu pēc 

detalizētāka komentāra. 

J. Buļs informē, ka kvalitātes vērtēšanas rezultātu ietekmē kokmateriālu uzmērītāja 

un pašas uzmērīšanas ierīces darbība, kā arī sadarbība starp ierīces īpašnieku un VMF 

LATVIA darbiniekiem. 

A. Balodis komentē, ka ir jāizvērtē vēlme samazināt uzmērīšanas pakalpojuma 

izmaksas, meklējot kā kāpināt darba ražīgumu, piemēram, palielinot transportiera ātrumu, 

un aicina kolēģus ar šo piemēru apzināties, kā tas ietekmē spēju novērtēt kvalitāti un 

darījuma rezultātu, rosinot meklēt kopīgi risinājumus, lai atbalstītu kvalitatīvu procesu 

norisi.  

J. Osis jautā, kāda būtu sekojošā rīcība, lai mizas sakritības rezultāti SIA “Stiga 

RM” iekļautos precizitātes mērķos. 

J. Buļs atbild, ka VMF LATVIA strādā pie šī jautājuma risināšanas. 

Lēmums: 

4.1. Pieņemt zināšanai. 

5. Informācija par SIA VMF LATVIA darbību un iecerēm 2022. gadā  

J. Buļs informē par VMF LATVIA iecerēm kļūt klientu vajadzībām draudzīgākam, 

ar Koksnes plūsmas datu centru (KpDC) izstrādāt un īstenot kopīgu informācijas sistēmu 
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attīstības plānu, kā arī ieguldījumiem tehnoloģiskajā attīstībā, informācijas drošības 

uzlabošanā; līdz 2024. gada sākumam pārstrādes vietās, kur notiek uzmērīšanas ar rokas 

mērinstrumentiem plānots pāriet uz uzmērīšanu ar AUI vai mobilajām tehnoloģijām; 

virzīties, lai klientu izmaksas noturētu iepriekš solītajā līmenī. 

J. Buļs informē, kā mainījušies kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma kvalitātes 

mērķi un kā attīstījies uzmērīšanas pakalpojums. 2019. gadā VMF LATVIA mainīja 

pakalpojuma tarifus, šobrīd ir izpildīti mērķi, lai noturētu uzmērīšanas pakalpojumu 

atbilstošā kvalitātes līmenī. 2019. gadā testēšanas pārskata sagatavošanas laiks bija trīs 

dienas, tagad testēšanas pārskata sagatavošanas laiks ir mazāks par 3 minūtēm. VMF 

LATVIA ar šī gada sākumu ir informējis, ka nodrošinās e-pavadzīmju pieņemšanu to 

piegādes gadījumā. J. Buļs informē, ka vidēji uzmērītajam kokmateriālu apjomam stundā 

ir augoša tendence un ir mērķis arī turpmāk noturēt produktivitātes kāpumu. 

J. Buļs informē par nākotnes attīstības virzieniem saistībā ar attēlu tehnoloģiju 

izmantošanu – mobilo FotoWeb un stacionāro FotoWeb, uzsverot, ka šo pakalpojuma 

izmaksas ir divas reizes zemākas, salīdzinot ar uzmērīšanu ar rokas mērinstrumentiem.  

J. Buļs atgādina, ka uzmērīšanas pakalpojuma tarifs tiks mainīts pakāpeniski, 

pašreizējais tarifs būs spēkā līdz 2022. gada vidum, un informē par iemesliem individuālās 

uzmērīšanas ar AUI tarifa izmaiņām. J. Buļs informē, ka būtu vēlams uzmērīšanas 

pakalpojuma tarifus pārskatīt reizi 2 – 3 gados.  

J. Buļs informē, ka 2021. gada 9. decembrī tiešsaites sanāksmē plānots informēt 

Biedrības par jaunā tarifa piedāvājumu individuālai uzmērīšanai ar AUI, kas stāsies spēkā 

ar 2022. gada 1. jūliju.  

J. Buļs uzsver, ka uzmērīšanas pakalpojuma kvalitāte tiks aprakstīta VMF 

LATVIA tehniskajos noteikumos, kas stāsies spēkā ar 2022. gadu.  

VMF LATVIA klienti decembrī saņems informatīvu vēstuli par tarifa izmaiņām, 

kā arī klientiem tiks piedāvāti jauni līgumi – lai vienotos, ka pircējs apmaksā uzmērīšanas 

pakalpojumu, par tarifu izmaiņā, lai novērstu normatīvās vides atbilstības riskus, lai visiem 

klientiem piedāvātu vienotus pakalpojuma izpildes noteikumus (tehniskos noteikumus).  

I. Veikmanis jautā, vai, izmantojot stacionāro un mobilo FotoWeb, uzmērīšanā 

iespējams noteikt kokmateriālu kvalitāti? 

J. Buļs informē, ka stacionārā un foto uzmērīšana pielietojama kokmateriālu 

sortimentiem (t. sk. smalcinātajai koksnei), kas tiek uzmērīti kraujmērā. 

M. Gaigals jautā, vai izstrādātajam stacionārajam FotoWeb jau ir veikti 

kontrolsaiņu mērījumi un vai tie ietilpst precizitātes mērķu robežās?  

J. Buļs informē, ka ir pārmērīti 30 kontrolsaiņi un iegūtie rezultāti ir noteiktajos  

precizitātes mērķos.  

Lēmums: 

5.1. Pieņemt zināšanai. 

6. Informācija par SIA Koksnes plūsmas datu centrs darbību un stratēģiskajām iecerēm, 

t.sk. 2022. gadā  

I. Kalmuks informē par datu aprites automatizāciju – šobrīd testēšanas pārskats tiek 

sagatavots 1,2 minūtēs; KpDC 2020. gads pagājis pārslēdzot AUI uz informācijas 

sistēmām.  
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I. Kalmuks informē, ka šobrīd vēl ir trīs datu ievades sistēmas, kas tiks pabeigtas 

2022. gada aprīlī; mobilā FotoWeb datu plūsma būs automatizēta līdz šī gada beigām, 

uzsverot, ka testēšanas pārskats ir pieejams 1,2 minūtēs nevis pēc fotografēšanas, bet pēc 

mērījumu veikšanas.  

I. Kalmuks informē par KpDC iecerēm. Līdz šī gada 23. novembrim atskaites 

modulim notiek drošības testi pēc Eiropas drošības testu standarta IT&S (OWASP). 

Decembrī šis atskaites modulis tiks publicēts un būs pieejams. Plānota komunikācijas 

nodrošināšana starp harvesteru un uzņēmumu, izmantojot platformu. Rēķinu 

funkcionalitāte norēķiniem par kokmateriāliem šobrīd atrodas analīzes fāzē.  

Vēl joprojām aktuāls ir jautājums par e–dokumentiem – transportēšanas dokumentiem un 

to saņemšana piegādes vietā. 

I. Kalmuks uzsver, ka līdz ar KpDC stratēģijas izstrādi būs pieejamas konsultācijas 

uzņēmumiem par IS risinājumiem kokmateriālu piegādes ķēdē. 

I. Kalmuks informē, ka IS DACE atskaites šobrīd darbojas, tajās iespējams salikt 

hierarhiju, kā lietotājs vēlas šo atskaiti redzēt. Atskaites būs pieejamas gan grafika, 

EXCEL, gan PDF formātā. 

I. Kalmuks iepazīstina ar regulu (eFTI Regulation) un uzsver, ka tas vairs nav tālā 

nākotnē, kad pārvietosimies ar digitālām pavadzīmēm. 

I. Kalmuks atzīmē, ka KpDC nopietni domā par informācijas sistēmu drošību. 

Šobrīd KpDC ir darbinieks, kas strādā ar šo jautājumu, ar mērķi 2022. gadā iziet 

starptautisko ISO 27001:2012 sertifikāciju par informācijas drošības pārvaldību. 

A. Podnieks komentē, ka AS “Latvijas Finieris” cer būt gatavi izmantot  

e-pavadzīmes un jautā, kāda ir AS “Latvijas valsts meži” (LVM) gatavība izmantot  

e-pavadzīmes? 

A. Balodis informē par sadarbības memorandu, kura rezultātā izveidota darba 

grupa ar mērķi sekmēt e-pavadzīmes ieviešanu. Šobrīd LVM ir izstrādes procesā ar savām 

informācijas sistēmām. A. Balodis īsi iepazīstina ar ieviešanas koncepta struktūru un 

darbībām; tuvākajā laikā tiks izstrādāts dokuments, lai apzinātu veicamās darbības  

e-pavadzīmes ieviešanas procesā un varētu tās veikt līdz brīdim, kad ieinteresētie 

dalībnieki lielākā skaitā būtu gatavi uzsākt šo procesu. 2022. gada sākumā varētu iezīmēt 

precīzāku laika plānojumu e-pavadzīmes ieviešanai; labākajā gadījumā e-pavadzīmes 

pielietošanu varētu uzsākt no nākamā gada otrā ceturkšņa vai pusgada. 

M. Gaigals pateicas KpDC par pakalpojumu (atskaišu modulis) abonēšanai 

pieejamību plašam tirgus dalībnieku lokam jau decembrī un jautā, vai plānots 

"iepazīšanās" periods un "iepazīšanās" cenas. 

I. Kalmuks informē, ka atskaišu modulis ir papildpakalpojums, kas uz 2 mēnešiem 

tiks piedāvāts bez maksas, lai veiktu tā testēšanu; plānotā papildpakalpojuma cena būs 5% 

no abonēšanas cenas, bet ne mazāka kā 5 eiro mēnesī. 

Lēmums: 

6.1. Pieņemt zināšanai. 

7. Trešās puses uzmērīšanas pakalpojuma izpildes kvalitātes kontrole  

J. Magaznieks informē, kas paveikts normatīvās vides pilnveidošanā nozares 

ietvaros. Informē par kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma juridisko auditu, 
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kura rezultātā noskaidrojies, ka nozarē nav legāli veidot brīvprātīgi piemērojamus 

standartus bez likumdevēja deleģējuma. Tādēļ sākotnēji plānotais kokmateriālu 

uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma standarts ir pārveidots par VMF LATVIA 

tehniskajiem noteikumiem. 

J. Magaznieks informē, kā pilnveidojušies uzmērīšanas procesi. VMF LATVIA 

kontrolmērnieki tiek uzraudzīti, veicot kontroles kontrolmērījumus. 

J. Magaznieks informē par priekšlikumu izveidot VMF LATVIA uzraudzību no 

ārpuses, ar mērķi uzlabot kokmateriālu tilpuma noteikšanas un kvalitātes novērtēšanas 

pakalpojuma uzticamību un pircēju un apliecināt pārdevēju kopīgi izvirzīto precizitātes 

mērķu sasniegšanu. J. Magaznieks izsaka priekšlikumu  šo procesu iesākt ar datu ievades 

un apstrādes kvalitātes uzraudzību un precizitātes atskaišu sagatavošanu; uzraudzības 

konceptuāls piedāvājums ¼ VMF LATVIA uzmērīto kontroles kontrolsortimentus varētu 

pārmērīt LKUUV3 ar eksperta piesaisti. 

A. Balodis lūdz paskaidrot, kādēļ nepieciešamas šāda veida izmaiņas.  

J. Magaznieks atbild, ka juridiskā audita rezultātā secināts, ka VMF LATVIA ir 

labi organizēta procesu iekšējā uzraudzība, savukārt no konkurences viedokļa būtu 

nepieciešama arī ārējā uzraudzība. 

A. Balodis lūdz precizēt, vai plānotā ārējā uzraudzība ir nozares sistēmas ietvaros. 

J. Magaznieks apstiprina, ka ārējā uzraudzība plānota nozares sistēmas ietvaros. 

M. Ailts jautā, vai no juridiskā viedokļa Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs 

nav trešā puse, kas veic izvērtējumu no malas.  

J. Magaznieks informē, ka akreditācijas birojs to dara esošās normatīvās vides 

ietvarā, neietverot sadaļu par kvalitatīvā tilpuma vērtēšanu.  

J. Menniks komentē, ka juridiskais audits informējis, ka vēlams reizēm veikt arī 

uzmērīšanas pakalpojuma trešās puses auditu.  

L. Stukovenko komentē, ka ir svarīga šāda arējā uzraudzība, lai nodrošinātu 

tiesisku uzmērīšanu. 

Lēmums: 

7.1. Lūgt J. Magaznieku izpētīt iespējas, lai izveidotu VMF LATVIA pakalpojuma 

izpildes kvalitātes ārējo uzraudzību un nākt ar ziņojumu 2021. gada decembra VKP 

sanāksmē.  

Balsojums 

PAR – 6, PRET – 0, ATTURAS – 0. 

8. Informācija par Vienotās konsultatīvās padomes attīstības projektu gaitu 

 - VMF LATVIA stacionārā FotoWeb pilotprojekti 

MNKC  projekts “Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas” 

J. Buļs informē, ka VMF LATVIA mērķis, veidojot pilotprojektus, ir samazināt 

uzmērīšanas pakalpojumu izmaksas un padarīt pakalpojumus efektīvākus. Informē par 

automatizētiem risinājumiem grupveida uzmērīšanā - stacionāru ierīci, kas nodrošina 

attālinātu un automatizētu datu ieguvi par kokmateriālu kravām.  

 
3 SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” 
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J. Buļs uzsver ieguvumus automatizēto tehnoloģiju pielietošanai uzmērīšanā – 

stacionārais FotoWeb: kokmateriālu kravu satura fiksēšana piegādes brīdī, nepārtraukta 

kokmateriālu kravu plūsma, iespēja efektīvi vadīt apaļo kokmateriālu noliktavu, 

samazinātas uzmērīšanas pakalpojuma izmaksas. 

J. Buļs iepazīstina ar precizitātes mērķiem kokmateriālu grupveida uzmērīšanā. Ar 

stacionāro FotoWeb uzmērīto 32 kontrolsaiņu rezultāti iekļaujas izvirzītajos precizitātes 

mērķos. 

J. Buļs informē, ka šī gada novembra beigās plānota Latvijas Nacionālā 

akreditācijas biroja vizīte, lai varētu akreditēt stacionārā FotoWeb pakalpojumu. Iecere 

saistībā ar stacionāro FotoWeb ir īstenot divus šādus pilotprojektus ostu terminālos; 

iepazīstina ar procesa īstenošanas soļiem. 

M. Gaigals lūdz komentēt, kāds ir zemākais izmaksu līmenis šādam projektam. 

J. Buļs informē, ka jo lielāks būs uzmērītais apjoms, jo cenu līmenis būs zemāks. 

- VMF LATVIA projekts MIZA 
 MNKC projekts "Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu 

izpēte un jaunu vienādojumu un to korekciju sagatavošana" 

J. Magaznieks informē, ka ir noslēdzies MIZAS projekts - izvērtēti faktiski 

izmantotie un teorētiski iespējamie mizas redukcijas vienādojumi, izstrādāti un novērtēti 

harvesteru un automātisko uzmērīšanas ierīču mizas redukcijas vienādojumi, izvērtēta 

mizas vairuma novērtēšanas ietekme uz tilpuma noteikšanas precizitāti, iegūtas mizas 

dubultbiezuma un vairuma izmaiņu matemātiskās sakarības. 

J. Magaznieks informē, ka visi klātesošie ir laipni aicināti uz MIZAS projekta 

sanāksmi 15. novembrī plkst. 10.00 – 12.00, kurā tiks sniegta plašāka informācija par 

MIZAS projekta rezultātiem. 

 

- LKUUV projekts SADARBĪBA (ziņo J. Magaznieks) 
 LAD projekts “Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai 

mežsaimniecības attīstībai Latvijā” 

J. Magaznieks informē par Sadarbības projekta ietvaros no šī gada marta paveikto 

un, ka šī gada septembrī projektu konkursā tika ir iesniegta jauna Sadarbības projekta ideja. 

Lēmums: 

8.1. Pieņemt zināšanai. 

9. Izmaiņas Vienotās konsultatīvās padomes reglamentā  

J. Magaznieks informē par plānotajām izmaiņām VKP reglamentā, ierosinot 

iekļaut I. Kalmuku VKP sastāvā, veicot attiecīgās izmaiņas VKP reglamentā: 

“8. VKP 11 locekļu sastāvā kopīgi apstiprina biedrības. 

8.1. Biedrības katra pilnvaro 4 pārstāvjus un to aizvietotājus – valdes loceklis un 3 biedrību 

pārstāvji un to aizvietotāji 

8.2. Bez balsstiesībām – 2 VMF LATVIA pārstāvji – valdes priekšsēdētājs un par stratēģiju 

atbildīgais padomes loceklis un Koksnes plūsmas datu centra pārstāvis – valdes loceklis” 
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Lēmums: 

9.1. Apstiprināt VKP reglamentu. 

Balsojums: 

PAR – 6, PRET – 0, ATTURAS – 0. 

 

10. Vienotās konsultatīvās padomes sastāva izmaiņu apstiprināšana  

J. Magaznieks ziņo par izmaiņām VKP sastāvā. 

Lēmums: 

10.1. Apstiprināt VKP šādā sastāvā: 

Ž. Bacāns, J. Menniks, A. Balodis, A. Meirāns, A. Podnieks, I. Virsis, A. Strankaļs, 

J. Mierkalns, A. Apfelbaums, I. Donis, I. Āboliņš , J. Krūmiņš, V. Vāvere-Ozola, 

M. Zvejnieks, J. Buļs, M. Gaigals, I. Kalmuks. 

Balsojums: 

PAR – 6, PRET – 0, ATTURAS – 0. 

 

Sanāksme slēgta. 

Sapulces vadītājs ______________________________ Žanis Bacāns 

 

Protokolēja    _______________________________ Kristīne Kenigsvalde 

 


