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Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība 

Reģ. Nr. 40008095086 

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

Biedru kopsapulces protokols Nr. 4-1/22-2 

2022. gada 2. decembris 

Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts,  

Dobeles iela 41, Jelgava 

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

nosūtīts biedrības biedriem sešas nedēļas pirms sapulces.  

Biedrības kopējais biedru skaits ir 18 (astoņpadsmit) biedri un 7 (septiņi) asociētie biedri. 

Sapulcē piedalās:  

Seši biedri: 

SIA “Gaujas Koks” (pilnvarots pārstāvis Dz. Apsītis), AS “Inčukalns Timber” (pārstāvis J. Kalnņš), SIA 

“VUDLANDE” (pārstāvis M. Zālītis, D. Sakalausks), AS “Latvijas Finieris” (pārstāvis A. Podnieks), 

SIA “LATGRAN” (pārstāvis M. Zvejnieks), SIA “Vika Wood” (pārstāvis I. Donis).  

Viens asociētais biedrs: 

SIA “Stiga RM” (pārstāvis J. Osis).  

Pieaicinātās personas:  

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

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

“Koksnes plūsmas datu centrs” valdes loceklis I. Kalmuks, SIA “PATA” (pārstāvis A. Strankaļs), AS 

“Latvijas valsts meži” (pārstāvis A. Meirāns), AS “PATA Saldus” (pārstāvis A. Strankaļs), SIA “Sodra 

Latvia” (pārstāvis Ž. Bacāns), SIA “Rīgas meži” (pārstāvis J. Ģērmanis). 

Biedru pilnsapulce nav lemttiesīga.  

Dienaskārtības jautājumi: 

1. Dienaskārtības apstiprināšana;  

2. Asociēto biedru statusa maiņa;  

3. Lēmumu izpildes kontrole; 

4. Vienotās konsultatīvās padomes sastāva izmaiņu apstiprināšana;  

5. Sortimentu kodu un klasifikatoru papildinājumi;  

6. Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasību/aprakstu apstiprināšana, t.sk. LVS 80:1997;  

7. SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” darbība 2022. gadā un attīstības ieceres 2023. gadā, t.sk. 

KpDC Frame;  

8. SIA “VMF LATVIA” darbība 2022. gadā un attīstības ieceres 2023. gadā, t.sk. Ziņojums par 

precizitātes rezultātiem 2022. gadā un precizitātes atskaišu formas (AUI un Grupveida); Mobilais 

FotoWeb;  

9. VKP darba plāns un kalendārais plāns 2023. gadam, atskaite par 2022. gadā paveikto, t.sk. 

Informācija par raukumiem 2023. gadam; Ziņojums Miza (Harvesteri, AUI, Rokas); LVS 

82:2020 aktualizēšanas darba plāns.   
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1. Dienaskārtības apstiprināšana  

No dienaskārtības izņemt punktu par asociētā biedra statusa maiņu, jo SIA “Jauda-koks” 01.12.2022. 

izstājās no biedrības. Pārējā dienaskārtība paliek bez izmaiņām.  

Lēmums: 

1.1. Pieņemt zināšanai. 

2. Lēmumu izpildes kontrole  

J. Magaznieks ziņo par līdz šim kopsapulcēs pieņemtajiem lēmumiem un to izpildes statusu. Visi 

iepriekšējās kopsapulcēs pieņemtie lēmumi ir izpildīti.  

Lēmums: 

2.1. Pieņemt zināšanai. 

3. Vienotās konsultatīvās padomes sastāva izmaiņu apstiprināšana  

J. Magaznieks ziņo par nepieciešamajām izmaiņām VKP sastāvā.  

Lēmums: 

3.1. Pieņemt zināšanai. 

4. Sortimentu kodu un klasifikatoru papildinājumi 

J. Magaznieks un I. Kalmuks ziņo par nepieciešamajiem papildinājumiem sortimentu kodiem un 

klasifikatoriem.  

Sanāksmes dalībnieki lūdz izvērtēt iznākumu no skujkoku II šķiras zāģbaļķu kvalitātes prasībām. Ja 

šķiru skaits netiks paplašināts, tad piedāvātie papildinājumi ir atbalstāmi. 

Lēmums: 

4.1.  Pieņemt zināšanai. 

5. Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasību/aprakstu apstiprināšana, t.sk. LVS 80:1997  

J. Magaznieks ziņo par līdz šim izstrādātajām apaļo kokmateriālu kvalitātes prasībām, par progresu 

darba grupās, kā arī par LVS 80:1997 jaunās struktūras piedāvājumu, reģistrēšanai 2023.gadā. 

Lēmums: 

5.1.  Pieņemt zināšanai.  

6. SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” darbība 2022. gadā un attīstības ieceres 2023. gadā, t.sk. 

KpDC Frame 

I.Kalmuks ziņo par  Koksnes plūsmas datu centra stratēģiju, paveikto 2022. gadā, KpDC Frame, kā 

arī par iecerēm 2023. gadam.  

Lēmums: 

6.1.  Pieņemt zināšanai.  

7. SIA “VMF LATVIA” darbība 2022. gadā un attīstības ieceres 2023. gadā, t.sk. Ziņojums par 

precizitātes rezultātiem 2022. gadā un precizitātes atskaišu formas (AUI un Grupveida); 

Mobilais FotoWeb 

J. Buļs ziņo par precizitātes rezultātiem 2022. gadā un AUI un grupveida precizitātes atskaišu formu, 

kā arī par Mobilā FotoWeb produktivitāti, grupveida uzmērīšanas attīstību, VMF LATVIA pakalpojumu 

produktivitāti un kopējām izmaksām.  
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Lēmums: 

7.1. Pieņemt zināšanai.  

8. VKP darba plāns un kalendārais plāns 2023. gadam, atskaite par 2022. gadā paveikto, t.sk. 

Informācija par raukumiem 2023. gadam; Ziņojums Miza (Harvesteri, AUI, Rokas); LVS 

82:2020 aktualizēšanas darba plāns 

J. Magaznieks ziņo par līdz šim paveikto 2022. gadā un iecerēm 2023. gadam, par raukumu 

izmaiņām (2022. gada raukumi pret 2023. gadam aprēķinātajiem raukumiem), izmaiņu satura 

piedāvājumu un darba plānu LVS 80:2020 aktualizēšanai.  

Lēmums: 

8.1. Pieņemt zināšanai.  

Sanāksme slēgta. 

Sapulces vadītājs ______________________________ Juris Menniks 

 

Protokolēja    _______________________________ Jānis Magaznieks 

 


