
 

  

 

02.12.2022. 

Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts 

Dobeles iela 41, Jelgava, Latvija, LV-3001 

Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības kopsapulces dienaskārtība 

10:00 – 10:10 

1. Dienaskārtības apstiprināšana  
Lēmumprojekts:  
1.1. Dienaskārtību apstiprināt bez izmaiņām.  

2. Lēmumu izpildes kontrole (ziņo S. Celma) 
Lēmumprojekts: 
2.1. Pieņemt zināšanai.  

10:10 – 10:20 

3. Vienotās konsultatīvās padomes sastāva izmaiņu apstiprināšana (ziņo J. Magaznieks) 
Lēmumprojekts:  
3.1. Apstiprināt VKP šādā sastāvā: 
…  

10:20 – 10:35 

4. Sortimentu kodu un klasifikatoru papildinājumi (ziņo J. Magaznieks, I. Kalmuks) 
Lēmumprojekts: 
4.1. Atbalstīt kodu un klasifikatoru papildinājumus;  
4.2. Aicināt KpDC ieviest un uzturēt kodu un klasifikatoru papildinājumus ar 01.02.2023.  

10:35 – 11:15 

5. Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasību/aprakstu apstiprināšana, t.sk. LVS 80:1997 (ziņo J. 
Magaznieks) 
Lēmumprojekti: 
5.1. Apstiprināt Skuju un lapu koku taras kluču, skuju koku III šķiras zāģbaļķu, sauskaltušu skuju koku 
taras kluču un sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķu kvalitātes prasības/aprakstu; 
5.2. Apstiprināt Apses un melnalkšņa zāģbaļķu kvalitātes prasības/aprakstu;  
5.3. Apstiprināt Bērza finierkluču prasības/aprakstu; 
5.4. Atbalstīt izstrādāto Kvalitātes prasību reģistrēšanu LVS;   
5.5. Aicināt organizēt VMF LATVIA darbinieku apmācības. 

11:15 – 11:45 Pārtraukums 

11:45 – 12:05 

6. SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” darbību 2022. gadā un attīstības ieceres 2023. gadā (ziņo I. 
Kalmuks) 
- KpDC Frame 

Lēmumprojekts: 
6.1. Pieņemt zināšanai.  

12:05 – 12:25 

7. SIA “VMF LATVIA” darbību 2022. gadā un attīstības ieceres 2023. gadā (ziņo J. Buļs) 
- Ziņojums par precizitātes rezultātiem 2022. gadā un precizitātes atskaišu formas (AUI un 

Grupveida) 
- Mobilais FotoWeb 

Lēmumprojekts: 
7.1. Pieņemt zināšanai.  

12:25 – 12:50 

8. VKP darba plāns un kalendārais plāns 2023. gadam, atskaite par 2022. gadā paveikto (ziņo J. 
Magaznieks) 
- Informācija par raukumiem 2023. gadam 
- Ziņojums Miza (Harvesteri, AUI, Rokas) 
- LVS 82:2020 aktualizēšanas darba plāns 

Lēmumprojekts:  
8.1. Apstiprināt 2023. gada VKP darba plānu.  

_____________________________ 

*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. 


