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Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība 

Reģ. Nr. 40008095090 

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

Biedru pilnsapulces protokols Nr. 4-1/22-1 

2022.gada 10. jūnijā 

LLU Meža fakultāte, Akadēmijas iela 11, Jelgava 

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

biedrības biedriem sešas nedēļas pirms sapulces.  

Biedrības kopējais biedru skaits ir 9 (deviņi) biedri un 4 (četri) asociētie biedri. 

Sapulcē piedalās:  

Septiņi biedri:  

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (pilnvarots pārstāvis M. Ailts), SIA “PATA” (pārstāvis A. Strankaļs), 

AS “Latvijas valsts meži” (pilnvarots pārstāvis J. Meirāns, pilnvarots pārstāvis L. Ozola - Šmite), AS 

“PATA Saldus” (pārstāvis A. Strankaļs); SIA „Latvijas Finieris Mežs” (pilnvarots pārstāvis A. 

Podnieks), SIA “BILLERUDKORSNAS LATVIA” (pilnvarots pārstāvis D. Zālītis), SIA “Sodra Latvia” 

(pārstāvis Ž. Bacāns). 

Viens asociētais biedrs:   

SIA “Rīgas meži” (pārstāvis J. Zālītis, pārstāvis J. Ģērmanis).  

Pieaicinātās personas:  

SIA „Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” valdes loceklis J. Magaznieks, SIA 

“Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” projektu vadītāja S. Celma, SIA “VMF 

LATVIA” padomes loceklis M. Gaigals, SIA “VMF LATVIA” valdes priekšsēdētājs J. Buļs, SIA 

“Koksnes plūsmas datu centrs” valdes loceklis I. Kalmuks, SIA “Ingka Investments Management” 

uzņēmuma vadītājs J. Krūmiņš, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultātes dekāns L. 

Sisenis, Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība - SIA “Vika Wood” (I. Donis, H. Kronbergs), AS “Stora 

Enso Latvija” (M. Puslis), AS “Inčukalns Timber” (J. Kalniņš), SIA “Kurekss” (A. Apfelbaums), AS 

“Latvijas Finieris” (A. Podnieks), SIA “BSW Latvia” (J. Menniks), SIA “Piebalgas” (E. Ivanovs), SIA 

“LATGRAN” (D. Lūkins), SIA “ACA Timber” (A. Apfelbaums), SIA “Stiga RM” (J. Osis), SIA 

“KRAUSS” (G. Gulbis).  

Dienaskārtības jautājumi: 

1. Dekāna uzruna un prezentācija; 

2. Dienaskārtības apstiprināšana;  

3. Asociēto biedru statusa maiņa; 

4. Par MPKS “Ūsiņš” izslēgšanu no Biedrības;  

5. Lēmumu izpildes kontrole; 

6. SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” (turpmāk – LKUUV) 2021. gada 

darbības rezultāti, 2022. gada budžets, 2023. gada budžeta prognoze;  

7. Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības 2021. gada pārskats, 2022. gada budžets;  
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8. Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju izveidotās un pārvaldītās kokmateriālu uzmērīšanas un 

uzskaites sistēmas attīstības pamatnostādņu izpilde un ieceres labas pārvaldības un normatīvās 

vides atbalstam;  

9. SIA „VMF LATVIA" 2021. gada darbības rezultāti, uzdevumi 2022. gadam, ieceres;  

10. SIA „Koksnes plūsmas datu centrs" (turpmāk – KpDC) 2021. gada darbības rezultāti, vidēja 

termiņa attīstības stratēģija, uzdevumi 2022. gadam;  

11. LKUUV darba plāns 2022. gadam.  

1. Dekāna uzruna un prezentācija 

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultātes (turpmāk – LLU MF) dekāns L. Sisenis 

iepazīstina kopsapulces dalībniekus ar aktualitātēm LLU MF darbībā.   

2. Dienaskārtības apstiprināšana  

Lēmums: 

1.1. Dienaskārtība apstiprināta bez izmaiņām. 

3. Asociēto biedru statusa maiņa 

Ž. Bacāns ziņo par SIA “Rīgas meži” uzņemšanu biedru statusā. 

Lēmums: 

2.1. Uz SIA “Rīgas meži” iesnieguma pamata uzņemt SIA “Rīgas meži” Latvijas Kokmateriālu 

pārdevēju biedrības biedra statusā.  

Balsojums: 

PAR – 7, PRET – 0, ATTURAS – 0. 

4. Par MPKS “Ūsiņš” izslēgšanu no Biedrības 

Ž. Bacāns ziņo par MPKS “Ūsiņš” izslēgšanu no Biedrības, 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; 

Biedru kopsapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu, ievērojot Statūtu 6.9. punktu, izslēgt no Biedrības 

asociēto biedru.  

Lēmums: 

4.1. Izslēgt MPKS “Ūsiņš” no Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības, balstoties uz Biedrības 

Statūtu 3.12. punktu.  

Balsojums: 

PAR – 7, PRET – 0, ATTURAS – 0. 

5. Lēmumu izpildes kontrole  

S. Celma ziņo par līdz šim kopsapulcēs pieņemtajiem lēmumiem un to izpildes statusu. Visi 

iepriekšējās kopsapulcēs pieņemtie lēmumi ir izpildīti.  

Lēmums: 

5.1. Pieņemt zināšanai. 

6. SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” (turpmāk – LKUUV) 2021. 

gada darbības rezultāti, 2022. gada budžets, 2023. gada budžeta prognoze  
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J. Magaznieks ziņo par LKUUV 2021. gada ieņēmumu un izdevumu apjomiem pret sākotnēji 

plānoto budžetu, kā arī par plānoto 2022. un 2023. gadu budžetu.  

Lēmums: 

6.1.  Pieņemt zināšanai. 

7. Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības 2021. gada pārskats, 2022. gada budžets 

Ž. Bacāns ziņo par 2021. gada pārskata rezultātiem un 2022. gada ieņēmumu-izdevumu prognozi. 

Ž. Bacāns informē par vadības ziņojumu pie gada pārskata. A. Strankaļs informē par 2021. gada pārskata 

revīzijas rezultātiem. 

Ž. Bacāns izsaka priekšlikumu biedru naudas apmēru atstāt iepriekšējā gada līmenī - nevalstiskām 

organizācijām 300 EUR apmērā un pārējiem biedriem no pārdotā apjoma daudzuma: 

Pārdotais apjoms 2021. 

gadā, m3 
Biedru nauda, EUR 

līdz 1 000 000 700 

1 000 000 - 1 500 000 1400 

1 500 000 - 2 000 000 2100 

2 000 000 - 2 500 000 2800 

2 500 000 - 3 000 000 3500 

virs 3 000 000 4200 

Par 2022. gada pārskata revidentu Ž. Bacāns ierosina iecelt A. Strankaļu.  

Lēmumi: 

7.1.  Apstiprināt 2021. gada pārskatu; 

7.2.  Apstiprināt 2022. gada budžetu; 

7.2.1.  Apstiprināt Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības biedru maksas un iestāšanās 

maksas apmēru 2022. gadam, ņemot vērā tirgus un sociālekonomisko situāciju – 

iestāšanās maksa 700 EUR, biedru maksa – atkarībā no pārdotā apjoma; nevalstiskām 

organizācijām biedru un iestāšanās maksa 300 EUR; 

7.3.  Par 2022. gada pārskata revidentu ievēlēt A. Strankaļu.  

Balsojums: 

PAR – 7, PRET – 0, ATTURAS – 0. 

8. Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju izveidotās un pārvaldītās kokmateriālu 

uzmērīšanas un uzskaites sistēmas attīstības pamatnostādņu izpilde un ieceres labas 

pārvaldības un normatīvās vides atbalstam  

M. Gaigals ziņo par pamatnostādņu izpildi un iecerēm labai pārvaldībai un normatīvai videi. 

Biedrību attīstības pamatnostādņu galvenie mērķi ir īstenot pamatnostādnes un investēt, vadīt izmaiņu 

procesus efektivitātes palielināšanai, īstenot standartizāciju, īstenot pakalpojuma kopīgu pārvaldību. 

Balstoties uz KPMG Baltics (turpmāk KPMG) audita gala ziņojuma rezultātiem, viens no galvenajiem 

akcentiem bija uz sensitīvas stratēģiskās informācijas riskiem – šo risku izvērtēšana un mazināšana ir 

nepārtraukti notiekošs process.  KpDC ir nodrošinājis auditu par informācijas drošību un saņemts 

sertifikāts ISO 27001. KPMG sniedza rekomendācijas par minimumu, ko nepieciešams noteikt ārējā 

regulējumā. Ministru Kabineta noteikumi nenosaka, ar kādu informāciju nepieciešams dalīties un 

uzglabāt, kādai jābūt precizitātei, kas ir kokmateriālu uzmērīšana, par personālu un pārbaudēm, un 
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KPMG norāda, ka no likuma mandāta viedokļa tiesības visu iepriekš minēto ir noteikt tikai Ministru 

Kabinetam, nevis pašu noteikumiem. Ziņojums ietver piedāvājumu Ministru Kabineta noteikumu Nr. 

744 papildināšanai – apaļo kokmateriālu uzmērīšana (kā noteikt tilpumu un arī kvalitāti, jeb atbilstību 

paredzētajai lietošanai), par akreditētu kokmateriālu uzmērītāju (pašlaik noteikumos ir vispārīga 

informācija, taču nav norādīta konkrēta loma un atbildība, kas akreditētam kokmateriālu uzmērītājam 

būtu jādara). Ziņojumā iekļauts  arī LVS 82 “Apaļo kokmateriālu uzmērīšana” papildinājumu 

piedāvājums, kas ietvertu kvalitātes vērtēšanas precizitātes prasības, ģenerālkopu definēšanu, mērīšanas 

ierīču un precizitātes pārbaužu informācijas saturu. Ziņojuma noslēgumā demonstrēts laika plāns 

Ministru Kabineta noteikumu Nr. 744 un LVS 82 papildinājumu virzīšanai un izpildei.  

Viens no Ministru Kabineta noteikumu Nr. 744 papildinājuma piedāvājumiem ir  apaļo kokmateriālu 

īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, kas veic saimniecisko darbību ar apaļajiem kokmateriāliem un kurš gadā 

uzskaita vairāk kā 50 tūkstošus kubikmetru apaļo kokmateriālu, pienākums ir uzskaitē izmantot tikai 

akreditēta komersanta apaļo kokmateriālu uzmērīšanas rezultātus vismaz 80% no gadā uzskaitīto apaļo 

kokmateriālu apjoma. 

Sanāksmes dalībnieki diskutē par nepieciešamību un tiesiskumu noteikt konkrētu kubikmetru 

apjomu un procentuālo apjomu, kad kokmateriāli būtu jāuzmēra tikai akreditētam komersantam.  

J. Meirāns jautā, ja mainīsies Ministru Kabineta noteikumi Nr. 744, vai tiks precizēts arī likums “Par 

koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos”? M. Gaigals atbild, ka Biedrības ir tiesīgas šādu 

uzdevumu dot, taču ir lūgums nesteigties ar uzdevumu došanu mainīt likumu, ja vēlas kvalitatīvas un 

salīdzinoši ātri īstenojamas pārmaiņas, jo KPMG juristi uzsver, ka, nemainot likumu, Ministru Kabineta 

noteikumu grozījumi nav pretrunā ar likumu – gluži otrādi: likumdevējs Ministru Kabinetam jau ir 

deleģējis šādas tiesības.  

J. Krūmiņš apsver, kāds ir pamatojums 50000 m3? M. Gaigals komentē, ka tāds apjoms tiek 

piedāvāts, izvērtējot meža īpašnieku un apaļo kokmateriālu pārstrādes industrijas struktūru un 

sagaidāmos pozitīvos ieguvumus no uzmērīšanas un uzskaites pilnveidošanas, kā arī, lai - no otras puses 

- neierobežotu konkurenci tirdzniecībā  ar apaļajiem kokmateriāliem. 

J. Osis jautā, vai ir aplēse, cik tirgus dalībniekiem ir līdz 50000 m3? M. Gaigals norāda, ka svarīgāki 

ir tie, kuri atrodas vistuvāk šim skaitlim.  

H. Kronbergs norāda uz to, ka svarīgi ir konkurēt ar cenu un kvalitāti, nevis ar kubikmetru apjomu. 

J. Kalniņš uzsver, ka nav pārliecības, vai ir tiesības noteikt konkrētu kubikmetru apjomu un 

procentuālo apjomu, tam būtu jābūt brīvprātīgam principam nevis piespiedu kārtā, un savstarpējs 

darījums un vēlme ir svarīgākais. M. Gaigals uzsver uz KPMG norādītajiem riskiem, ka savstarpējā 

noruna par to, kā jāmēra, var novest pie tirgus noslēgšanas jautājuma. 

Lēmums: 

8.1.  Pieņemt zināšanai.  

9. SIA „VMF LATVIA" 2021. gada darbības rezultāti, uzdevumi 2022. gadam, ieceres 

J. Buļs ziņo par 2021. gada darbības rezultātiem un stratēģisko mērķu izpildi – produktivitātes 

mērķis bija samazināt izmaksas par 5% un palielināt produktivitāti par 5%, kas neizdevās. Uzņēmuma 

darbības rezultāts 2021. gadam ir peļņa 220000 EUR apmērā, taču realitātē peļņa ir krietni mazāka, 

balstoties uz saņemtā ES fondu finansējuma apjomu un dividenžu izmaksu. Uzņēmumā izlīdzinās 

darbinieku skaits, jo attīstās tehnoloģijas (Mobilais FotoWeb un ir iecere drīzumā sākt izmantot KpDC 

Frame). Kopējā klientu apmierinātība 2021. gadā ir novērtēta ar 4,3 ballēm (5 baļļu sistēmā). Ziņojumā 
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iekļauts apkopojums mērķu izpildei par apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes kontroli ar 

automatizētu uzmērīšanas ierīci un ar rokas mērinstrumentiem, grupveida tilpuma un kvalitātes 

noteikšanas precizitātes mērķu izpilde.  

Ziņojumā iekļauti VMF LATVIA 2022. gada stratēģiskie un precizitātes mērķi, VMF LATVIA 

stratēģija 2021. – 2023. gadam, uzdevumi 2022. gadam, kā arī pakalpojumu veidi un tarifi sākot ar 2022. 

gada 1. jūliju. VMF LATVIA interneta mājas lapā, kā katru gadu,  ir publicēts arī izvērsts uzņēmuma 

Padomes ziņojums. 

Ziņojuma otrā daļa ir par VMF LATVIA precizitātes monitoringu, tā mērķi, kā arī tiek prezentētas 

jaunās precizitātes atskaišu formas.  

A.Apfelbaums uzskata, ka jauno tarifu ieviešana ar 1. jūliju būtu pārsteidzīgi. 

A.Podnieks uzskata, ka, lai atvieglinātu VMF LATVIA kokmateriālu uzmērītāju dzīvi, vajadzētu 

nodrošināt pilnu darba slodzi un vienu darba vietu, taču jaunajā situācijā kokmateriālu uzmērītāju būs 

mazāk un slodze paliek tā pati, būs daudz virsstundu. J. Buļs apstiprina, ka tādi riski pastāv, piemēram, 

ka klients VMF LATVIA kokmateriālu uzmērītājam dod mazāk darba. A. Podnieks piebilst, ka klienti 

negrib augstākas pakalpojuma izmaksas, tādēļ sāks kalkulēt darba stundas.  

J. Osis norāda, ka kokmateriālu piegādātājs nekad nepiegādā kokmateriālus VMF LATVIA 

kokmateriālu uzmērītāju tiešajā darba laikā. Šajā gadījumā būtu jādomā par diviem risinājumiem – vai 

piegādātājs piegādā kokmateriālus VMF LATVIA kokmateriālu uzmērītāja tiešajā darba laikā, 

nodrošinot maksimālu darbinieku kapacitāti, vai VMF LATVIA kokmateriālu uzmērītājs tiek izsaukts, 

kad ir piegādāti kokmateriāli. J. Buļs piebilst, ka nevajadzētu sasteigt lēmumu, taču produktivitātes 

celšana ir nepieciešama un to iespējams izdarīt, mainot tarifu plānu no EUR/stundā uz EUR/m3. 

Vairāki sanāksmes dalībnieki uzskata, ka jaunais tarifu princips individuālajā uzmērīšanā ar 

automatizētām ierīcēm stacionārās vietās nestrādās, tas radīs papildus stresu darba organizācijā, jo klienti 

varētu domāt, ka tad, kad ir kokmateriāli, tad kokmateriālu uzmērītājam būs ko darīt, taču, kad 

kokmateriālu nebūs, tad darbinieks varēs braukt mājās. Sanāksmes dalībnieki kā alternatīvu ieteica 

izvērtēt vienkārši tarifa pieaugumu, lai pakalpojums būtu rentabls, kvalitatīvs un ilgtspējīgs augošu 

izmaksu apstākļos, bet vēl nemainīt tarifa struktūru. J. Buļs piekrīt, ka nav nepieciešamas stresa situācijas 

un ka VMF LATVIA mērķis ir strādāt produktīvi un kvalitatīvi.  

A.Podnieks uzskata, ka jaunie tarifi sodīs pārstrādes vietas par kokmateriālu uzmērītāja 

nenodarbināšanu.  

J. Buļs piebilst, ka jaunais tarifs, spēkā no 2022. gada 1. jūlija, būtu stabils un nemainīgs 2 gadus.  

H. Kronbergs uzsver, ka nepieciešams kvalitatīvs kokmateriālu uzmērītāja darbs, kvalitatīvs 

pakalpojums, par ko arī attiecīgi nepieciešams norēķināties.  

Lēmums: 

9.1.  Pieņemt zināšanai.  

10. KpDC 2021. gada darbības rezultāti, vidēja termiņa attīstības stratēģija, uzdevumi 2022. 

gadam 

I.Kalmuks ziņo par KpDC stratēģiju, vispārējiem darbības mērķiem, kokmateriālu plūsmas e-

dokumentu komunikācijas platformas DACE darbību, kokmateriālu uzmērīšanas datu ievadi, saņemšanu 

un apstrādi, citu pakalpojumu attīstību un uzņēmuma darbības mērogu un rezultātiem. KpDC interneta 

mājas lapā ir publicēts arī izvērsts uzņēmuma Padomes ziņojums. 
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A.Podnieks jautā, kad KpDC Frame varētu būt gatavs kā produkts? I. Kalmuks norāda, ka š.g. 

septembrī. 

A.Apfelbaums jautā, ar ko saistīta Kokvedēja atskaites (KVA) lēnā attīstība? I. Kalmuks norāda, ka 

dažādiem klientiem ir dažādas vēlmes un tas nepaātrina procesu. 

M. Gaigals norāda, ka KpDC Frame iekārtas rasējums, specifika utt. ir jau šodien pieejami, taču 

svarīga ir iekārtas atrašanās vieta. VMF LATVIA ir akreditējies uzmērīšanai ar KpDC Frame. Ir gan 

produkts, gan pakalpojums, taču ir vēl nepieciešama vieta ierīcei pie klienta vai terminālī, kas, protams, 

nes līdzi citus procesus.  

A.Podnieks pārjautā vai, ja “šodien” pasūta ierīci, tad septembrī varēs sākt lietot tehnoloģiju? I. 

Kalmuks atbild, ka, ja klients ir izlēmis, tad rudenī būs tehnoloģija.  

M. Gaigals norāda, ka tirgū ir pieejams Mobilais FotoWeb pakalpojums, kurš ir sekmīgs, un ir 

indikācija, ka, ceļot produktivitāti, cena uz nākamo gadu necelsies, kā arī KpDC Frame izmaksas ir 

zināmas. 

J. Meirāns jautā, kad ir izdevīgi uzmērīt ar stacionāru attēlu ieguves iekārtu KpDC Frame? I. 

Kalmuks atbild, ka VMF LATVIA ir veikti aprēķini, pie kādiem apjomiem un citiem kritērijiem 

atmaksājas ierīces izmantošana, kas katram uzņēmumam būs atšķirīgi. Līdz ar to VMF LATVIA ir 

gatava piedāvāt šāda pakalpojuma tarifu, ja kāds izvēlēsies investēt KpDC Frame. J. Meirāns piebilst, ka 

ir iespējams un nepieciešams aprēķināt, kurā brīdī ir ieguvums no uzmērīšanas ar KpDC Frame. I. 

Kalmuks uzsver, ka aprēķinos ir iekļaujami arī papildus ieguvumi – piemēram - pie nosacījumiem, kad 

piegādātājs izvirza nosacījumus nokraut kokmateriālus atsevišķi.   

Lēmums: 

10.1. Pieņemt zināšanai.  

11. LKUUV darba plāns 2022. gadam 

J. Magaznieks ziņo par plānoto uzdevumu apjomu, kas paveicams 2022. gadā, un sagaidāmajiem 

rezultātiem. Ziņojums ietver informāciju par apaļo kokmateriālu kvalitātes noteikšanas automatizāciju, 

izmantojot mākslīgo intelektu, uzmērot ar automātisku uzmērīšanas ierīci. Projekta finansējums nāktu 

no Meža nozares kompetences centra un VMF LATVIA nesadalītās peļņas.  

Lēmums: 

11.1. Pieņemt zināšanai.  

 

 

Sanāksme slēgta. 

Sapulces vadītājs ______________________________ Žanis Bacāns 

 

Protokolēja    _______________________________ Santa Celma 


