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Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība 

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

Biedru sapulces protokols Nr. 4-1/21-2 

2021. gada 23. aprīlī 

Vebināra formātā 

 

Biedru informatīvo sapulci ir sasaukusi biedrības valde. Paziņojums par biedru sapulces 

sasaukšanu ir nosūtīts biedrības biedriem četras nedēļas pirms sapulces.  

 

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

 

Sapulcē piedalās:  

Pieci biedri:  

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (pārstāvis A. Muižnieks), SIA “PATA” (pārstāvis A. Strankaļs),  

AS “Latvijas valsts meži” (pārstāvji A. Balodis un A. Meirāns), AS “PATA Saldus” (pārstāvis 

G. Zommers); SIA „Latvijas Finieris Mežs” (pārstāvis A. Meilerts).  

 

Četri asociētie biedri:   

SIA “Sodra Latvia” (pārstāvis Ž. Bacāns), MPKS “Mežsaimnieks” (pārstāvis G. Rozentāls), SIA “Rīgas 

Meži” (pārstāvis Jānis Stankevičs); SIA "Sodra Mežs" (pārstāvis Raitis Līcītis). 

 

Pieaicinātās personas:  

SIA „VMF LATVIA” valdes priekšsēdētājs J. Buļs, Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības valdes 

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

J. Magaznieks, SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” projektu vadītāja 

K. Kenigsvalde.  

 

Darba kārtības jautājumi: 

1. Dienaskārtības apstiprināšana 

2. Kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas pārstrukturizēšanas iespējas kokmateriālu 

piegādēs 

3. Citi jautājumi 

1. Dienaskārtības apstiprināšana 

Dienaskārtība apstiprināta ar izmaiņām, papildus iekļaujot dienaskārtībā sekojošos jautājumus: 

- Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības 2020. gada pārskata revidenta pārvēlēšana 

- Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības valdes pārvēlēšana 

Lēmums: 

1.1. Dienaskārtību apstiprināta ar izmaiņām. 

Balsojums: 

PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0. 
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2. Kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas pārstrukturizēšanas iespējas kokmateriālu 

piegādēs 

A. Balodis iepazīstina ar uzmērīšanas pakalpojuma rēķinu apmaksas principu un informē, ka šīs 

sanāksmes mērķis ir pārrunāt un diskutēt par uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas principu un, iespējams, 

nonākot līdz vienotam nākotnes redzējumam. 

A. Balodis iepazīstina, kā attīstījusies kokmateriālu uzmērīšanas joma Latvijā. Uzmērīšanas 

pakalpojuma apmaksas jautājums bija būtisks, tādēļ AS “Latvijas valsts meži” pieņēma Zviedrijā 

pielietoto principu - veikt samaksu par uzmērīšanas pakalpojumu uz pusēm. A. Balodis informē, ka 

šobrīd uzmērīšanas pakalpojuma ziņā atrodamies citā izpratnes un attīstības līmenī – VMF LATVIA 

būtiski attīstījis savus procesus, izveidotas un sakārtotas uzmērīšanas pārvaldības institūcijas. Šobrīd 

uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas sistēma uz paritātes principa netiek praksē plaši pielietota un ir 

pietiekoši sarežģīta, ņemot vērā dažādu kokmateriālu pircēju atšķirības uzmērīšanā. 

A. Balodis izsaka priekšlikumu par principu, ka kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu apmaksā 

kokmateriālu pircējs, uzsverot, ka šāda principa piemērošana varētu samazināt arī kokmateriālu 

uzmērītāja izmaksas, jo nebūtu nepieciešams veikt pakalpojuma veikšanas stundu papildus sadalīšanu 

starp kokmateriālu pircēju un pārdevēju. 

A. Balodis informē, ka nākamie soļi priekšlikuma izskatīšanā būtu konceptuāla vienošanās Latvijas 

Kokmateriālu pārdevēju biedrības un Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības ietvaros par iecerētā 

priekšlikuma virzību un kokmateriālu uzmērīšanas trešās puse pakalpojuma standarta izstrāde līdz 2021. 

gada septembrim. 

J. Magaznieks jautā, vai uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas principa izmaiņas stātos spēkā ar 

2022. gadu? 

A. Balodis atbild, kā šādu mērķi būtu nepieciešams uzstādīt un informē, ka 2021. gada septembris 

būtu vēlākais termiņš 2022. gada kopīgās vīzijas veidošanai. 

G. Rozentāls, A. Muižnieks atbalsta uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas principa priekšlikumu, 

kad par uzmērīšanu maksā pircējs. 

J. Stankevičs informē par SIA “Rīgas Meži” līdzšinējo pozitīvo pieredzi, strādājot pēc principa, ka 

uzmērīšanas pakalpojuma izmaksas sedz pircējs.  

A. Strankaļs komentē, ka gadījumos, kad tiek noteikti stingri uzmērīšanas nosacījumi, tas rada 

būtiskas papildus izmaksas un tādēļ būtu svarīgi radīt mehānismu, lai neradītu pārlieku lielu izmaksu 

slogu pircējam. 

G. Rozentāls jautā, vai ir daudz kokmateriālu pārdevēju, kuri apmaksā uzmērīšanas pakalpojumu, 

izmantojot paritātes principu. 

J. Buļs informē, ka vēl bez AS “Latvijas valsts meži” ir neliels skaits citu kokmateriālu pārdevēju, 

kas uzmērīšanas pakalpojuma izmaksas dala uz pusēm ar pircēju. VMF LATVIA strādā, lai uzmērīšanas 

pakalpojuma izmaksas samazinātu un noturētu pašreizējā līmenī un šobrīd būtu ļoti svarīgi mainīt 

uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas principu. 

A. Muižnieks komentē, ka pieņemot lēmumu ir svarīgi saprast, vai vēlamies, lai visiem tiek 

piemērota vienāda uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas sistēma un vai mainot sistēmu netiks zaudēta 

kādu no pakalpojuma sastāvdaļām. 

A. Strankaļs atbalsta ierosinātās izmaiņas uzmērīšanas pakalpojuma apmaksā. 
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Lēmums: 

2.1. Atbalstīt priekšlikumu, ka kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma apmaksu kokmateriālu 

piegādēs veic kokmateriālu pircējs; 

2.2. Virzīt kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas priekšlikumu izskatīšanai VKP 

un Biedrību kopsapulcē. 

Balsojums: 

PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0. 

3. Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības 2020. gada pārskata revidenta pārvēlēšana 

G. Rozentāls informē, ka saistībā ar vadības maiņu SIA “Rīgas Meži” aktualizējams jautājums par 

Latvijas Kokmateriālu 2020. gada pārskata revidentu, par kuru bija ievēlēts SIA “Rīgas Meži” pārstāvis 

Juris Buškevics un informē, ka iespējamas divas alternatīvas – pārvēlēt revidentu, vai lūgt J. Buškevicu 

veikt revidenta darbu. 

Biedri diskutē par revidenta pārvēlēšanu un vienojas, ka nepieciešams ievēlēt jaunu Latvijas 

Kokmateriālu pārdevēju biedrības 2020. gada pārskata revidentu. J. Magaznieks informē, ka biedrības 

vārdā jautājumā par gada pārskata revidēšanu uzrunāts SIA “PATA” pārstāvis A. Strankaļs. G. Rozentāls 

jautā, vai A. Strankaļs piekristu kļūt par Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības 2020. gada pārskata 

revidentu. A. Strankaļs informē, ka viņš piekrīt ieņemt šo amatu. 

Lēmumi: 

3.1. No 2020. gada pārskata revīzijas pienākumu veikšanas atcelt Juri Buškevicu; 

3.2. Par 2020. gada pārskata revidentu ievēlēt Aldi Strankaļu. 

Balsojums: 

PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0. 

4. Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības valdes pārvēlēšana 

Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības valdes loceklis G. Rozentāls informē par atkāpšanos no 

valdes locekļa amata.  

Biedri pateicas G. Rozentālam par līdz šim paveikto Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības 

labā. 

A. Balodis izvirza Žaņa Bacāna kandidatūru Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības valdes 

locekļa amata pienākumu pildīšanai. Ž. Bacāns informē, ka viņš piekrīt ieņemt šo amatu. 

Lēmums: 

4.1.Par Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības valdes locekli ievēlēt Žani Bacānu (p.k. 

291074-10034). 

Balsojums: 

PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0. 

Sanāksme slēgta. 

Sapulces vadītājs ______________________________ Grigorijs Rozentāls 

Protokolēja    _______________________________ Kristīne Kenigsvalde 

 


