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Apaļo kokmateriālu specifikācijas sagatavošanas principi 
 

Apaļo kokmateriālu produkts 
Apmaksas garumu 

intervāls 

Egles mieti 6-9.9 cm 

Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 6-9.9 cm un pieļaujamo novirzi caurmērā 

„+” (plus) 2 cm 

Virsmērs 10 cm 

2,5 – 3,6 m** 

Egles II šķiras zāģbaļķi 10-13.9 cm 

Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 10-13.9 cm un pieļaujamo novirzi caurmērā 

„+” (plus) 2 cm 

Virsmērs 7 cm 

 

3,0 – 4,2 (4,8*) m** 

Egles II šķiras zāģbaļķi 14-17.9 cm 

Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 14-17.9 cm un pieļaujamo novirzi caurmērā 

„+” (plus) 2 cm 

Virsmērs 7 cm 

3,0 – 4.8 (5,1, 5,4*) m** 

Egles II šķiras zāģbaļķi 18-27.9 cm  

Apaļie kokmateriāli ar  caurmēru tievgalī 18-27.9 cm pieļaujamo novirzi caurmērā 

„+” (plus) un “-“ (mīnus) 2 cm. 

Virsmērs 7 cm 

3,6 – 6,0 m** 

Egles II šķiras zāģbaļķi 28 cm< 

Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 28 cm< un pieļaujamo novirzi caurmērā “-“ 

(mīnus) 2 cm; maksimālais caurmērs neierobežots. 

Virsmērs 7 cm   

3,0 – 6,0 m** 

Priedes mieti 6-9.9 cm 

Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 6-9.9 cm un pieļaujamo novirzi caurmērā 

„+” (plus) 2 cm. 

Virsmērs 10 cm 

2,5 – 3,6 m** 

Priedes II šķiras zāģbaļķi 10-13.9 cm 

Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 10-13.9 cm un pieļaujamo novirzi caurmērā 

„+” (plus) 2 cm. 

Virsmērs 7 cm 

3,0 – 4,2 (4,8*) m** 

Priedes II šķiras zāģbaļķi 14-17.9 cm 

Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 14-17.9 cm un pieļaujamo novirzi caurmērā 

“+” (plus) 2 cm. 

Virsmērs 7 cm 

3,0 – 4,8 (5,1, 5,4*)  m** 

Priedes II šķiras zāģbaļķi 18-27.9 cm  

Apaļie kokmateriāli ar  caurmēru tievgalī 18-27.9 cm pieļaujamo novirzi caurmērā 

„+” (plus) un „-“ (mīnus) 2 cm. 

Virsmērs 7 cm 

3,6 – 6,0 m** 

Priedes II šķiras zāģbaļķi 28 cm< 

Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 28 cm< un pieļaujamo novirzi caurmērā „-“ 

(mīnus) 2 cm; maksimālais caurmērs neierobežots.   

Virsmērs 7 cm 

3,0 – 6,0 m** 

Priedes I šķiras zāģbaļķi 28< cm 

Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 28 cm< un pieļaujamo novirzi caurmērā „-“ 

(mīnus) 2 cm; maksimālais caurmērs neierobežots.   

Virsmērs 7 cm 

3,0 – 6,0 m ar garumu 

gradāciju 30 cm vai 

viens garums 3,0 m  

Bērza finierkluči 18 cm< 

Apaļie kokmateriāli ar lobīšanas cilindru 18 cm< un pieļaujamo lobīšanas cilindra 

novirzi „-“ (mīnus) 2 cm ; maksimālais lobīšanas cilindrs ne mazāks kā 70 cm. 

Virsmērs 10 cm 

2,7 m 

Bērza zāģbaļķi 18 cm< 2,7; 3,0 m 
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**iekavās norādīto garumu var izvēlēties tikai kā papildu garumu 

** apmaksas garumu intervāla ietvaros Pasūtītājam ir iespējams izvēlēties savām ražošanas vajadzībām 

atbilstošus garumus, ievērojot nosacījumu, ka Pasūtītāja iesniegtā specifikācija tiek salīdzināta un cenota pret 

references specifikāciju. 

 

Pasūtītājs pārdošanas procedūrā piedāvājis/izsolēs nosolījis cenu par apaļajiem kokmateriāliem, kas 

ražoti atbilstoši references specifikācijai. References specifikācijā ir iekļauti garumi, kuru ražošana un 

to piegāde nodrošina ekonomiski pamatotu stumbra sagarumošanu un pārvadāšanu, t.sk. nodrošinot 

pilnas kravas apjomu, ko ierobežo kokvedēja gabarīti un/vai maksimālā kravnesība. LVM references 

specifikācija 2017.gada I pusgadam: 

Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 18 cm< un pieļaujamo novirzi caurmērā „-

“2 cm.; maksimālais caurmērs ne mazāks kā 70 cm 

Virsmērs 10 cm 

Apses zāģbaļķi 24 cm<  

Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 24 cm< un pieļaujamo novirzi caurmērā „-“ 

(mīnus) 2 cm; maksimālais caurmērs neierobežots 

Virsmērs 10 cm 

 

2,4; 3,0 m 

 

Melnalkšņa zāģbaļķi 24 cm<  

Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 24 cm< un pieļaujamo novirzi caurmērā „-“ 

(mīnus) 2 cm; maksimālais caurmērs neierobežots 

Virsmērs 10 cm 

 

2,4; 3,0 m 

 

Lapu koku taras kluči 12-23.9 cm 

Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 12-23.9 cm un pieļaujamo novirzi caurmērā 

„+” (plus) 8 cm  

Virsmērs 10 cm 

 

2,4 (3,0*) m 

 

Skuju koku taras kluči 12-17.9 cm 

Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 12-17.9 cm un pieļaujamo novirzi caurmērā 

„+” (plus) 14 cm 

Virsmērs 10 cm 

 

2,4; (3,0*) m 

 

Skuju koku III šķiras zāģbaļķi 18cm< 

 Apaļie kokmateriāli ar caurmēru tievgalī 18 <cm un pieļaujamo novirzi caurmērā „-“ 

(mīnus) 2 cm; maksimālais caurmērs neierobežots  

Virsmērs 10 cm 

 

2,4; 3,0 m 

 

Apaļo kokmateriālu produkti 
References specifikācija, produkta garumi cm 

Skuju koku II šķiras zāģbaļķi 28 cm< 
 

330 360 390 420 450 480 510 540 
570 

(600) 

Skuju koku II šķiras zāģbaļķi 18-27,9 cm 
 

330 360 390 420 450 480 510 540 
570 

(600) 

Skuju koku II šķiras zāģbaļķi 14-17,9 cm  330 360 390 420 450 480 510 
  

Skuju koku II šķiras zāģbaļķi 10-13,9 cm 300 330 360 390 420 450 480    

Mieti 6-9,9 cm 

250 

un/vai 

300 
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Ja Pasūtītājs vēlas pasūtīt no references specifikācijas atšķirīgus un/vai skaitliski mazāk garumus, 

Pasūtītāja piedāvātajām/izsolē nosolītajām apaļo kokmateriālu cenām piegādes līguma slēgšanas 

gadījumā tiek pieskaitīta Piegādātāja izdevīguma samazināšanās vērtība. Pieskaitījuma vērtību 

aprēķina Piegādātājs pirms piegādes līguma noslēgšanas, izmantojot simulācijas rīku. Veicot 

aprēķinus, iespējamas izmaiņas apaļo kokmateriālu produktu iznākuma struktūrā un gadījumos, kad 

atbilstoši aprēķiniem ir samazinājies konkrētā produkta īpatsvars kopējā apjomā par 10% un vairāk, 

izsolē nosolītais (līguma) apjoms pirms līguma slēgšanas tiek atbilstoši samazināts. Saskaņā ar 

Piegādātāja uzkrāto datu apkopojumu, apjoma samazināšana tiek veikta gadījumos, kad Pasūtītājs ir 

nosolījis vienu no vienas sugas produktiem: 
Suga Produkts Specifikācija 

Egle 10-13.9 cm 1 garums intervālā no 3.6m 

Priede 10-13.9 cm 1 garums intervālā no 3.6m 

Egle 14-17.9 cm 1 garums intervālā no 3.6m 

Priede 14-17.9 cm 1 garums 4.8 m 

Egle 18-27.9 cm 1 garums intervālā no 4.8 m 

Priede 18-27.9 cm 1 garums intervālā no 5.4 m 

Egle 28< cm 1-3 garumi intervālā no 4.8m 

Priede 28< cm 1-3 garumi intervālā no 4.8 m 

Piegādātājs patur tiesības lemt par apjoma samazināšanu produktiem/produktu grupām, kuri nav 

uzskaitīti tabulā, ja atbilstoši nopirktā produkta/produktu groza specifikācijas izvērtējumam apjoma 

samazinājums ir 10% un vairāk. 

  

References specifikācijas principi nav attiecināmi uz priedes I šķiras zāģbaļķiem 28< cm, skuju koku 

III šķiras zāģbaļķiem, lapu koku/skuju koku taras klučiem, apses zāģbaļķiem 24< cm, bērza 

finierklučiem 18cm< un bērza zāģbaļķiem 18cm<. 

 

Papildu noteikumi attiecībā uz apaļo kokmateriālu specifikāciju: 

 
1. specifikācijā norādītie garumi attiecas uz visu attiecīgo apaļo kokmateriālu produktu kopumā – 

nav pieļaujama garumu norādīšana pa caurmēra pakāpēm viena apaļo kokmateriālu produkta 

ietvaros; 

2. visus garumus, ko Pasūtītājs norādījis specifikācijā, piegādātājs iekļauj ražošanas uzstādījumos, 

negarantējot noteiktu katra pasūtītā garuma īpatsvaru piegādēs; Pasūtītājam ir iespēja vienu no 

pasūtītajiem garumiem norādīt kā prioritāru, izņemot priedes I šķiras zāģbaļķiem 28< cm;  

garuma prioritāte references specifikācijas tabulā norādītajiem produktiem var samazināt LVM 

izdevīgumu stumbra sagarumošanas rezultātā, attiecīgi informācija par prioritāti var mainīt 

simulēšanas rezultātu attiecībā uz apjomu un pieskaitījuma pie cenas vērtību;   

3. ja Pretendents iesniedzis piedāvājumu par vairāku apaļo kokmateriālu produktu piegādēm, 

maksimālais caurmērs specifikācijā visiem produktiem ir vienāds un nav mazāks kā maksimālais 

caurmērs apaļo kokmateriālu produktam ar lielāko tievgaļa caurmēra vērtību; 

4. skuju koku I un II šķiras zāģbaļķiem virsmērs nepārsniedz 7 cm, pārējiem apaļo kokmateriālu 

produktiem 10 cm. 

5. Maksimālais garums specifikācijā norādāms atbilstoši tehnoloģisko iekārtu maksimālajām 

iespējām (minimālā vērtība: garākais garums, kam pieskaitīti 0.4 m). 

 


