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Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība 

Reģ. Nr. 40008095086 

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

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

2021. gada 10. jūnijs 

Vebināra formātā 

 

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

sasaukšanu ir nosūtīts biedrības biedriem četras dienas pirms sapulces.  

Biedrības kopējais biedru skaits ir 19 (deviņpadsmit) biedri un 8 (astoņi) asociētie biedri. 

 

Sapulcē piedalās:  

Desmit biedri: 

SIA “Vika Wood” (pārstāvis I. Donis), AS “Stora Enso Latvija” (pārstāvis M. Puslis), AS “Inčukalns 

Timber” (pārstāvis J. Kalniņš), SIA “Kurekss” (pārstāvis A. Apfelbaums), AS “Latvijas Finieris” 

(pārstāvis A. Podnieks), SIA “Latvāņi” (pārstāve L. Grīnberga), SIA “BSW Latvia” (pārstāvis J. 

Menniks), SIA “Piebalgas” (pārstāvis E. Ivanovs), SIA "Metsa Forest Latvia" (pārstāvis J. Antoņēvičs), 

SIA “LATGRAN” (pārstāvis M. Zvejnieks). 

  

Pieci asociētie biedri: 

SIA “Stiga RM” (pārstāvis J. Osis), SIA "ERTE Grupa" (pārstāvis A. Punkstiņš), SIA “Vudlande” 

(pārstāvis D. Sakalausks), SIA “KRAUSS” (pārstāvis G. Gulbis), SIA “Smiltene Impex” (pārstāvis 

V. Ciršs). 

 

Pieaicinātās personas:  

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

“Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” projektu vadītāja K. Kenigsvalde,  

AS “Latvijas valsts meži”  apaļkoksnes piegādes direktors A. Balodis. 

 

Darba kārtības jautājumi: 

1. Dienaskārtības apstiprināšana 

2. Kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas pārstrukturizēšanas iespējas kokmateriālu 

piegādēs 

1. Dienaskārtības apstiprināšana 

Lēmums: 

1.1. Dienaskārtību apstiprināta bez izmaiņām. 

2. Kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas pārstrukturizēšanas iespējas kokmateriālu 

piegādēs 

A. Balodis iepazīstina ar vēsturisko situāciju, kā veidojusies uzmērīšanas pakalpojuma apmaksa 

kokmateriālu piegādēs, uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas iespēju salīdzinājumu. Šobrīd uzmērīšanas 

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



 

2 no 2 
 

sarežģīta, ņemot vērā dažādu kokmateriālu pircēju atšķirības uzmērīšanā. Šādas sistēmas uzturēšana un 

administrēšana rada papildus izmaksas. A. Balodis izsaka priekšlikumu par principu, ka kokmateriālu 

uzmērīšanas pakalpojumu apmaksā kokmateriālu pircējs, uzsverot, ka jaunās sistēmas izstrāde ļautu 

samazināt izmaksas un automatizēt sistēmu, ļautu pircējam veikt izmaiņas savā pusē, neietekmējot 

iepirkuma līgumā pielīgtās summas. 

A. Balodis ierosina, ka jaunais uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas princips varētu stāties spēkā ar 

2022. gada 1. janvāri. 

A. Podnieks ierosina turpmāk par lielākām plānotām izmaiņām izvērst diskusiju savlaicīgāk, lai 

būtu pietiekami daudz laika apsvērt lēmumu. 

Lēmums: 

2.1. Atbalstīt priekšlikumu, ka kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma apmaksu kokmateriālu 

piegādēs veic kokmateriālu pircējs. 

Balsojums: 

PAR – 10, PRET – 0, ATTURAS – 0. 

 

Sanāksme slēgta. 

Sapulces vadītājs ______________________________ Juris Menniks 

Protokolēja    _______________________________ Kristīne Kenigsvalde 

 

 

 


