
  
 

 10.06.2022. 

LLU, Meža fakultātē, Akadēmijas ielā 11, Jelgavā 

Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības kopsapulces dienaskārtība 

10.00 – 10.15  Dekāna uzruna un prezentācija 
  1. Dienaskārtības apstiprināšana  
  2. Asociēto biedru statusa maiņa (ziņo Ž. Bacāns) 

Lēmumprojekts: 
2.1. Uz SIA “Rīgas meži” iesnieguma pamata uzņemt biedrības biedra statusā. 

  3. Par MPKS “Ūsiņš” izslēgšanu no Biedrības (ziņo Ž. Bacāns) 
  Balstoties uz Biedrības Statūtu 3.12. punktu, ja: 

 asociētais biedrs vairāk kā 3 (trīs) mēnešus nav nomaksājis biedru naudu; 
 asociētais biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

10.15 – 10.25 Biedru kopsapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu, ievērojot Statūtu 6.9. punktu, izslēgt no Biedrības asociēto 
biedru. 
Lēmumprojekts: 
3.1. Izslēgt MPKS “Ūsiņš” no Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības, balstoties uz Biedrības Statūtu 3.12. 
punktu.  

  4. Lēmumu izpildes kontrole (ziņo S. Celma) 
Lēmumprojekts:  
4.1.  Pieņemt zināšanai. 

10.25 – 10.40  5. SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” 2021. gada darbības 
rezultāti, 2022. gada budžets, 2023. gada budžeta prognoze (ziņo J. Magaznieks) 

 Lēmumprojekts: 
 5.1. Pieņemt zināšanai.   
10.40 – 11.00  6. Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības 2021. gada pārskats, 2022. gada budžets (ziņo 

Ž. Bacāns) 
Lēmumprojekti: 
6.1. Apstiprināt 2021. gada pārskatu; 
6.2. Apstiprināt 2022. gada budžetu; 

6.2.1. biedru maksas un iestāšanās maksas apmēru 2022. gadam, ņemot vērā tirgus un 
sociālekonomisko situāciju; 

6.3. Par 2022. gada pārskata revidentu ievēlēt … 
11.00 – 11.20  7. Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju izveidotās un pārvaldītās kokmateriālu 

uzmērīšanas un uzskaites sistēmas attīstības pamatnostādņu izpilde un ieceres labas 
pārvaldības un normatīvās vides atbalstam (ziņo M. Gaigals) 
Lēmumprojekts:  
7.1.  Pieņemt zināšanai. 

11.20 – 11.50 Pārtraukums (kafija un ekskursija Meža fakultātē) 

11.50 – 12.20  8. SIA „VMF LATVIA" 2021. gada darbības rezultāti, uzdevumi 2022. gadam, ieceres (ziņo J. 
Buļs)  
- VMF LATVIA precizitātes monitorings  
- Precizējumi VMF LATVIA instrukcijās un matricās lietojamā terminoloģijā 
Lēmumprojekts:  
8.1.  Pieņemt zināšanai. 



  
 

12.20 – 12.45  9. SIA „Koksnes plūsmas datu centrs" 2021. gada darbības rezultāti, vidēja termiņa attīstības 
stratēģija, uzdevumi 2022. gadam (ziņo I. Kalmuks) 
Lēmumprojekts:  
9.1.  Pieņemt zināšanai. 

12.45 – 13.00  10. LKUUV darba plāns 2022.gadam (ziņo J. Magaznieks) 
- Mizas projektā iegūto rezultātu ieviešanas plāns 
Lēmumprojekts:  
10.1.  Pieņemt zināšanai.  

_____________________________ 
*Lūgums ievērot zemāk minēto: 
Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības pasākumos, t.sk. Vienotās konsultatīvās padomes un 
darba grupu sanāksmēs no Konkurences likuma viedokļa nav pieļaujama apmaiņa ar tirgus dalībnieku sensitīvu un stratēģisku informāciju, 
kas nav publiski pieejama, piemēram: 

- informāciju saistītu ar cenām,  
- pasūtītāju sarakstiem, pārdošanu, tirdzniecības plāniem, 
- ražošanas izmaksām,  
- apjomiem, jaudām, kvalitāti un apgrozījumu,  
- riskiem, ieguldījumiem un tehnoloģijām,  
- pētniecības programmām un to rezultātiem. 

 

Sanāksmes dalībniekus, kas nav gatavi šos nosacījumus ievērot, lūdzam nekavējoties sanāksmi pamest. 


