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28.09.2022. 

Skaistkalnes iela 1, Rīga 

VKP sanāksmes dienaskārtība**  

13:00 – 13:02 1. Dienaskārtības apstiprināšana 
13:02 – 13:05 2. Lēmumu izpildes kontrole (ziņo S. Celma) 

Lēmumprojekts: 
2.1. Pieņemt zināšanai 

13:05 – 13:20 3. Ziņojums par raukuma aprēķinu 2023. gadam, atbilstoši metodikai “Procedūra Nr. VKP3/2018 
“Faktisko raukumu piemērošana, uzmērot apaļos kokmateriālus individuāli ar uzmērīšanas 
paņēmienu tievgaļa caurmēra mērījums, izmantojot raukumu”” (ziņo J. Magaznieks) 
Lēmumprojekts: 
3.1. Pieņemt zināšanai un publiskot raukumus 2023. gadam.  

13:20 – 13:40 4. Ziņojums par darba grupu darbību un rezultātiem  (ziņo J. Magaznieks) 
Lēmumprojekti: 
4.1. Apstiprināt Skuju un lapu koku taras kluču, priedes un egles III šķiras zāģbaļķu, sauskaltušu skuju 

koku taras kluču un sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķu kvalitātes prasības/aprakstu; 
4.2. Apstiprināt Apses un melnalkšņa zāģbaļķu kvalitātes prasības/aprakstu;  
4.3. Apstiprināt Bērza finierkluču prasības/aprakstu; 
4.4. Aicināt organizēt VMF LATVIA darbinieku apmācības.  

13:40 – 13:55 5. Kodu un klasifikatoru papildinājumi (ziņo J. Magaznieks) 
Lēmumprojekts: 
5.1. Atbalstīt kodu un klasifikatoru papildinājumus;  
5.2. Aicināt KpDC ieviest un uzturēt kodu un klasifikatoru papildinājumus. 

13:55 – 14:10 6. MK noteikumu Nr. 744 grozījumi (ziņo J. Magaznieks, M. Gaigals) 
Lēmumprojekts: 
6.1. Pieņemt zināšanai 

14:10 – 14:30 7. Jaunu VKP darba grupu izveide (ziņo J. Magaznieks) 
- Smalcinātās koksnes tilpuma noteikšanas prasību (tehnisko noteikumu) darba plāna 

apstiprināšana  
- LVS 82 darba grupas izveidošana 
Lēmumprojekti: 
7.1. Apstiprināt smalcinātās koksnes tilpuma noteikšanas prasību (tehnisko noteikumu) darba grupas 

izveidošanu; 
7.2. Apstiprināt LVS 82 darba grupas izveidošanu; 
7.3. Uzdot J. Magazniekam sasaukt un organizēt 7.1. un 7.2. lēmumā minētās darba grupas.  

14:30 – 15:00 Pārtraukums  
15:00 – 15:15 8. Kontrolmērījumu procesa attīstības koncepcijas darba plāns (ziņo J. Magaznieks, J. Buļs) 

Lēmumprojekts: 
8.1. Apstiprināt kontrolmērījumu procesa attīstības koncepcijas darba plānu.  

15:15 – 15:30 9. Individuālās uzmērīšanas precizitātes atskaites (ziņo J. Buļs) 
Lēmumprojekts: 
9.1.  Atbalstīt Apaļo kokmateriālu individuālās uzmērīšanas ar automātisko uzmērīšanas ierīci precizitātes 

atskaites formu.  
15:30 – 15:45 10. Precizējumi VMF LATVIA instrukcijās un matricās lietojamā terminoloģijā (ziņo J. Buļs) 

Lēmumprojekts: 
10.1. Pieņemt zināšanai. 

15:45 – 16:00 11. Rekomendācijas mizas metodikai (ziņo J. Magaznieks) 
Lēmumprojekts: 
11.1. … 

________________________________________________________ 
**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, kuri nav gatavi šos nosacījumus ievērot, lūdzam nekavējoties sanāksmi pamest.  


