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Valsts mežu apsaimniekošanas a/s "Latvijas valsts meži" (LVM) apaļo kokmateriālu pārdošanas 

procesa atbilstību iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, mežsaimniecības nozares 

pamatnostādnēm, LVM vidēja termiņa stratēģijai un uzņēmuma īpašnieka ekonomiskajām interesēm, 

kā arī labajai biznesa praksei vērtēs zvērinātu advokātu birojs "Sorainen". 

LVM padomes priekšsēdētāja vietnieks Arnis Mužnieks norādīja, ka neatkarīgā audita secinājumi varētu būt 

redzmi jau šā gada jūlija nogalē. LVM padome, atbilstoši saņemtajam uzdevumam, ir sniegusi skaidrojumu 

LVM akciju turētājam par plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju un virkni apgalvojumu par tievās 

dimensijas koksnes pārdošanas jautājumiem, kā arī informējusi akciju turētāju par padomes uzsākto audita 

procesu. 
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Uzņēmuma padome atbalsta principus, kas paredz apaļo kokmateriālu sortimentu pārdošanu balstīt uz 

konkurences principiem un līdzvērtīgu attieksmi pret klientiem. Turklāt lēmumu pieņemšanai LVM un 

īpašniekam izdevīgākā rezultāta sasniegšanai ir jābalstās uz dažādu faktoru vispusīgu analīzi. 

Padziļināti iepazīstoties ar LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas procesu, uzņēmuma padome atzīst, ka LVM 

īsteno dažādus iekšējās kontroles sistēmas pasākumus risku mazināšanai un novēršanai. Tomēr, ievērojot 

kokmateriālu pārdošanas ļoti nozīmīgo ietekmi uz uzņēmuma darbības rezultātiem, lielo darījumu skaitu un 

komplicētās pārdošanas procedūras, LVM padome neatkarīgā specializētā auditā ir ietvērusi izvērtējumu 

apaļo kokmateriālu pārdošanas procesa atbilstībai iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, 

mežsaimniecības nozares pamatnostādnēm, LVM vidēja termiņa stratēģijai un uzņēmuma īpašnieka 

ekonomiskajām interesēm, kā arī labajai biznesa praksei. 

LVM padomes locekļi uzsver uzņēmuma apaļo kokmateriālu sortimentu pārdošanas izcilos rezultātus 

iepriekšējos gados, kas nodrošināja uzņēmuma stratēģiskā mērķa - palielināt ilgtermiņa peļņu un nodrošināt 

pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības - sasniegšanu. Piemērām, 2019. gadā sasniegts vēsturiski 

lielākais LVM apgrozījums - vairāk nekā 379 miljoni eiro. Uzņēmuma akcionāru sapulcē nolemts valstij 

izmaksāt vairāk nekā 76 milj. eiro: 60,9 milj. eiro dividendēs par valsts kapitāla izmantošanu un 15,2 milj. 

eiro uzņēmumu ienākuma nodoklī. 

LVM padome ir iepazinusies ar uzņēmuma valdes detalizētu skaidrojumu par apaļo kokmateriālu pārdošanas 

praksi. LVM padomes priekšsēdētājs Jurģis Jansons no auditoriem gaida nevis interpretācijas, bet konkrētus 

neatbilstību faktus, ja tādi ir. Patlaban padomes rīcībā, balstoties uz LVM valdes iesniegto ziņojumu, nav 

nekādu faktu, kas ļautu konstatēt apšaubāmus LVM darījumus ar konkrētu uzņēmumu. 

A. Muižnieks uzsvēra, ka audits parādīs, kā faktiski strādā LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas process. 

Viņš piebilda, ka šajā segmentā LVM ir vairāk nekā 10 000 līgumi ar pircējiem Latvijā, bet industriālajai 

koksnei ir aptuveni 100 pircēji. Savukārt LVM padomes loceklis Mārtiņš Gaigals atzina, ka pirms audita 

nebūtu pareizi minēt, kādas konkrētas daļas ir konkrētai uzņēmumu grupai, lai neietekmētu audita rezultātus.. 

J. Jansons piebilda, ka valsts normatīvie akti neregulē vienam uzņēmumam pārdodamo koksnes apjomu, to 

nosaka brīvās konkurences principi un piedāvāto līgumu izdevīgums. 



LVM padomes loceklis Elmārs Švēde sacīja, ka kopumā ir 16 tehnoloģiskās koksnes pircēji, no tiem četri ir 

lieli. M.Gaigals piebilda, ka visi līgumi par tehnoloģiskās koksnes pārdošanu tiks nodoti izvērtēšanai 

auditoram "Sorainen". 


