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2.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

atklātā konkursā „Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos, 

2018. – 2020.gadā” 

id. AS LVM MS RP_2018_90_Ak 

 

1. Pakalpojuma mērķis un nepieciešamais gala rezultāts:  

 Noteiktā vietā, veidā, apjomā un termiņā iekrauti apaļie kokmateriāli un piegādāti gala patērētājam. 

2. Galveno kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumā iekļauto procesu uzskaitījums: 

2.1. informācijas sniegšana Pasūtītājam par vietu un laiku Transportēšanas darba uzdevumu izpildes uzsākšanai; 

2.2. katrā kokvedējā, izmantojot tajā uzstādīto elektronisko datu ievades ierīci, nodrošināta Pasūtītāja elektroniski 

nosūtīta Transportēšanas darba uzdevuma saņemšana, atvēršana un lietošana, elektroniskā pasta sūtījumu 

nosūtīšana un saņemšana, elektroniska maršruta (ģeogrāfiskā informācija) saņemšana, atvēršana un lietošana 

ģeogrāfiskās informācijas apstrādes programmā; 

2.3. Pasūtītāja definētu konkrētu apaļo kokmateriālu identificēšana un iekraušana kokvedēja sastāvā Pasūtītāja 

norādītajā(-ās) krautuvē(-ēs);  

2.4. iekrautās kravas iespējami precīza apjoma noteikšana, Pasūtītāja noteiktās informācijas par iekrauto kravu 

sagatavošana un ievadīšana Pasūtītāju kokvedēju atskaišu ievades sistēmā (turpmāk – Atskaišu ievades 

sistēma); 

2.5. pavadzīmju izdrukāšana, izmantojot kokvedējā uzstādīto drukas iekārtu, un noformēšana; 

2.6. kravu pārvadāšana no kokmateriālu krautuvēm līdz Pasūtītāja norādītajām piegādes vietām pa Latvijas 

Republikā esošiem autoceļiem saskaņā ar likumu Par autoceļiem un citiem ceļiem saskaņā ar Meža 

infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumos AS “Latvijas valsts meži” minēto (pieejams 

http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepirkumi/liguma-pielikumi/contractadd/46); 

2.7. piegādāto kravu izkraušana; 

2.8. kravas nodošanas dokumentu noformēšana un kravas uzmērīšanas uzraudzība (gadījumos, ja apaļo 

kokmateriālu uzmērīšana tiek veikta pēc grupveida uzmērīšanas metodes, nosakot tilpumu pēc kraujmēra, un 

kravas saņēmējs nodrošina tūlītēju kravas uzmērīšanu);  

2.9. atsevišķos gadījumos saskaņā ar Pasūtītāja Transportēšanas darba uzdevumu - kokmateriālu pārvešana (apaļo 

kokmateriālu pārvadāšana ar kokvedēju bez piekabes no kokmateriālu krautuves līdz Pasūtītāja norādītajai 

tuvākajai vietai, kur iespējams šos apaļos kokmateriālus pārkraut no kravas kokvedēja uz piekabi un šo apaļo 

kokmateriālu pārkraušana no kravas kokvedēja uz piekabi gadījumos, kad nav iespējama Pilnas kravas 

iekraušana kokmateriālu krautuvē) un/vai kokmateriālu šķirošana (atsevišķu, kvalitātes prasībām vai 

Pasūtītāja specifikācijai neatbilstošu apaļo kokmateriālu izšķirošana no pārējiem kokmateriāliem); 

2.10. saskaņā ar Transportēšanas darba uzdevumu kontrolmērījumu, kurus veic Uzmērītājs (apaļo kokmateriālu 

pārdevēju un pircēju pārvaldīts komersants, kas darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā), 

veikšanai nepieciešamo darbību nodrošināšana; 

2.11. koka vairogu un pagaidu šķērsojuma ūdenstecēs konstrukciju iekraušana, pārvadāšana un izkraušana 

Pasūtītāja norādītajā vietā; 

2.12. citu līgumā par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu paredzētu un Pasūtītāja uzdotu 

pienākumu veikšana. 

3. Pakalpojuma sniegšanā izmantojamie transportlīdzekļi: 

3.1. Pakalpojumu jāsniedz ar Pretendenta/Izpildītāja tiesiskā turējumā esošu normatīvajos aktos noteiktajām 

tehniskajām, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām atbilstošu (piemēram, tehniskā apskate, 

transportlīdzekļa civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana u.c.). apaļo kokmateriālu pārvadāšanai 

piemērotu transportlīdzekļu sastāvu (kravas kokvedēju ar piekabi), kas aprīkots ar kokmateriālu iekraušanai 

un izkraušanai paredzētu hidromanipulatoru (turpmāk – kokvedēja sastāvs).  

3.2. Katrs kokvedēja sastāvs ir aprīkots ar pretslīdēšanas palīglīdzekli (pretslīdēšanas sniega ķēdes, automātisko 

ķēžu padevēju, kaisāmo materiālu u.tml.) darbu veikšanai ziemas apstākļos un norobežojošiem vadkonusiem.  

3.3. Uz hidromanipulatora skaidri saskatāms uzraksts par bīstamās zonas minimālo rādiusu.  

http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepirkumi/liguma-pielikumi/contractadd/46
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3.4. Katrs kokvedēja sastāvs ir aprīkots ar hidromanipulatora balstu paliktņiem, kuru atbalsta laukums ir ne 

mazāks kā 1250cm2 (piem., apļa formas paliktnis ar rādiusu no 20cm, kvadrātveida paliktnis ar malas izmēru 

no 35cm utt.).  

3.5. Kravas kokvedējs atbilst „EURO IV drošo”, „EURO V drošo”, „EEV drošo”, „EURO VI drošo” vai 

augstākām kravas automobiļu ekoloģijas un drošības sertifikāta prasībām. Katrā uzaicinājumā atbilstoši 

plānotajam līgumam tiks precizēts pieļaujamais minimālais ekoloģijas un drošības sertifikāts („EURO IV 

drošo” vai „EURO V drošo”) 

3.6. No kravas kokvedēja CAN (Controller-Area Network) var nolasīt kravas kokvedēja odometra un tahogrāfa 

rādījumus. Kravas kokvedējs ir aprīkots ar FMS bloku (Fleet Management System) kravas kokvedēja CAN 

savietojamībai ar Pasūtītāja uzstādīto GPS (Global Positioning System) iekārtu.   

3.7. Kokvedēja sastāvam līguma darbības laikā ir spēkā esoša Lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauja, 

kas pieļauj dalāmu kokmateriālu kravu pārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekļu sastāva un kravas kopējās 

faktiskās masas apmēru līdz 52 (piecdesmit divām) tonnām. 

3.8. Katrs kokvedēja sastāvs ir aprīkots ar elektronisku datu ievades ierīci, kas atbilst šādām minimālajām 

prasībām: 

- datu ievades ierīce ir savietojama ar Pretendenta/Izpildītāja mobilo datu pārraides ierīci vai Pasūtītāja 

izsniegto mobilo datu pārraides ierīci. Datu pārraides nodrošināšanai Pasūtītājs izsniedz viedkarti (SIM karti) 

ar datu pārraides pieslēgumu; 

- triecieni/vibrācija: iebūvēta vai ārēja sistēma, lai nodrošinātu triecienu un vibrāciju samazināšanu uz 

iekārtas komponentēm; 

- pieļaujamā vides ietekme: darbības temperatūra: 0ºC…+40ºC; putekļu drošs; 

- iekārtas novietojums kabīnē (atbilstoši drošības noteikumiem): iekārta nostiprināta stacionārai lietošanai 

kokvedēja kabīnē. Novietojums ļauj veikt datu ievadi, drukas iekārtas pieslēgšanu vai informācijas 

saņemšanu, nemainot iekārtas novietojumu kokvedēja kabīnē; 

- akumulators: uzlādējams akumulators (baterija) iekārtas darbības nodrošināšanai strāvas pārrāvuma 

gadījumos; 

- pieslēgums strāvai: darba spriegums 12 VDC. Ja iekārta neatbalsta  darba spriegumu 12 VDC, to 

nepieciešams nodrošināt ar strāvas pārveidotāju, lai veiktu iekārtas barošanu no kokvedēja barošanas avota 

gan pie ieslēgta, gan izslēgta dzinēja aizdedzes stāvokļa, pieļaujami strāvas sprieguma kritumi dzinēja 

palaišanas laikā; 

- navigācija: iekārta aprīkota ar GPS uztvērēju un antenu, kas nodrošina navigācijas iespējas; 

- ekrāns: minimālā ekrāna izšķirtspēja 1024x768 pikseļi. 

Elektroniskai datu ievades iekārtai ir instalēta šāda programmatūra: 

- interneta pārlūkprogramma: Mozilla Firefox vai Google Chrome; 

- elektroniskā pasta programma; 

- programmatūra *.pdf formāta dokumentu atvēršanai; 

- ģeogrāfiskās informācijas programma: digitālā Latvijas autoceļu karte, kas nodrošina mērogu ne mazāk kā 

1:200000, digitālo karšu programma nodrošina iespēju kartē vizuāli attēlot ģeogrāfisko objektu atribūtu 

informāciju, attēlot, importēt un eksportēt ģeogrāfisko informāciju *.shp, *.txt un *kmz (ar iespēju attēlot 

objektus, kas sastāv no 200 punktiem un vairāk) failu formātā, maršrutēšanu starp diviem un vairāk 

objektiem kartē, GPS atbalstu. 

3.9. No visiem līguma saistību izpildē iesaistītajiem kokvedēju sastāviem nodrošina regulāru datu pārraidi, 

elektroniskā pasta saņemšanu un nosūtīšanu, izmantojot elektronisku datu ievades ierīci un 

Pretendenta/Izpildītāja vai Pasūtītāja izsniegto mobilo datu pārraides iekārtu un viedkarti (SIM karti), kas 

atbilst visām 3.9.punktā noteiktajām prasībām; 

3.10. Katrs pakalpojumu sniegšanā iesaistītais kokvedēja sastāvs balss sakaru nodrošināšanai pastāvīgi ir aprīkots 

ar viedtālruni (pastāvīgi viens konkrēts tālruņa numurs katram kokvedēja sastāvam), kas aprīkots vismaz ar 5 

megapikseļu fotokameru un žiroskopa funkciju, iekrautās kravas fotofiksācijas vajadzībām. 

3.11. Katrs kokvedēja sastāvs ir aprīkots ar drukas iekārtu. Kokvedēju sastāvos uzstādītajām drukas iekārtām 

jābūt adatu jeb punktmatricas printeriem (dot-matrix printeris), kas nodrošina iespēju drukāt vairākslāņu (3 

slāņi) dokumentus, un atbilst šādām minimālajām tehniskajām prasībām: 
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- izšķirtspēja 240 x 144 punktu collā (dpi - dots per inch); 

- adatu skaits: 9 gab.; 

- A4 formāta lapu drukāšana; 

- savietojams ar kokvedēja sastāvā uzstādīto elektronisko datu ievades ierīci. 

3.12. Katram pakalpojuma izpildē iesaistītajam kokvedējam līguma, kas noslēgti vispārīgās vienošanās ietvaros, 

darbības laikā ir normatīvajos aktos noteiktā kartībā izsniegta licences kartīte. 

4. Pakalpojuma sniegšanā iesaistītais personāls: 

4.1. pakalpojuma sniegšanā tiek piesaistīts atbilstošas kvalifikācijas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

nodarbināts personāls (kokvedēja sastāva vadītāji) vismaz 2 vai 3 personas darbam ar katru kokvedēja 
sastāvu (Katrā uzaicinājumā tiks precizēts noteiktais minimālais vadītāju skaits), kas atbildīgs par visu 

līgumā noteikto prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi; 

4.2. katram pakalpojuma izpildē iesaistītajam kokvedēja sastāva vadītājam jābūt prasmei, izmantojot kokvedēju 

sastāvā uzstādīto tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošo elektronisko datu ievades ierīci un tajā instalēto 

programmatūru, pieslēgties Atskaišu ievades sistēmai un ievadīt tajā nepieciešamo informāciju par katru 

iekrauto kravu, nosūtīt un saņemt elektroniskā pasta sūtījumus, lietot ģeogrāfiskās informācijas programmu, 

sazināties un rakstīt latviešu valodā.  

4.3. katram kokvedēja sastāva vadītājam līguma darbības laikā ir spēkā esoša speciālā caurlaide, kas 

nepieciešama, uzturoties pierobežas joslā (ja Kokmateriālu iekraušanas pamata reģions ir Ziemeļlatvijas un 

Austrumlatvijas reģions). 

5. Pakalpojumiem izvirzītās prasības:  

5.1. nodrošināt apaļo kokmateriālu iekraušanu un pārvadāšanu, kā arī izkraušanu piegādes vietā līgumā noteiktajā 

apjomā; 

5.2. ievērot kravas uzmērīšanas un nodošanas noteikumus; 

5.3. nodrošināt Pasūtītāja noteikto kokmateriālu marķējamo lapu lietošanas noteikumus; 

5.4. ievērot darba izpildes termiņus, kas paredzēti līgumā un Transportēšanas darba uzdevumā; 

5.5. nodrošināt kravas pavadzīmes pieņemšanu no Pasūtītāja, to aizpildīšanu atbilstoši normatīvo tiesību aktu un 

Pasūtītāja noteiktajām prasībām, uzskaiti Pasūtītāja noteiktajā kārtībā, atdošanu Pasūtītājam un atskaišu 

sniegšanu; 

5.6. nodrošināt ar kravas pārvadāšanu saistīto dokumentu nodošanu Pasūtītājam pēc iepriekšējās dienas 

Transportēšanas darba uzdevuma izpildes ne vēlāk kā 6 (sešu) kalendāro dienu laikā;  

5.7. kontrolēt, lai kravā netiktu iekrauti Pasūtītāja noteiktajai kvalitātei neatbilstoši apaļie kokmateriāli; 

5.8. nodrošināt katrā reisā maksimāli pieļaujamā apaļo kokmateriālu apjoma iekraušanu; 

5.9. katram reisam izvēlēties īsāko Transportēšanas darba uzdevuma izpildes maršrutu, ja Pasūtītājs nav noteicis 

konkrētu kravas pārvadāšanas maršrutu; 

5.10. pārvadājumu laikā nepapildināt kravu ar citas izcelsmes apaļajiem kokmateriāliem; 

5.11. nodrošināt visu Transportēšanas darba uzdevumā norādīto kokmateriālu iekraušanu Pasūtītāja norādītajās 

krautuvēs, kurās netiek nokomplektēta Pilna krava gadījumos, ja Pilnas kravas komplektēšana paredzēta, 

veidojot saliktās kravas no vairākiem kokmateriālu produktiem vai vairākām krautuvēm; 

5.12. nodrošināt operatīvu informācijas apmaiņu līgumā noteiktajā kārtībā; 

5.13. nodrošināt pieslēgšanos Atskaišu ievades sistēmai, izmantojot kokvedēju sastāvā uzstādīto 3.8.punkta 

prasībām atbilstošu elektronisko datu ievades ierīci un tajā instalēto programmatūru, ievadīt tajā 

nepieciešamo informāciju par katru iekrauto kravu; 

5.14. nodrošināt elektroniskā pasta sūtījumu nosūtīšanu, saņemšanu un atvēršanu, ģeogrāfiskās informācijas 

programmas lietošanu;  

5.15. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par apaļo kokmateriālu atlikumiem krautuvēs, norādot apaļo 

kokmateriālu nosaukumu, apjomu un krautuves identifikācijas kodu; 

5.15. nodrošināt krautuves vietas sakārtošanu pēc kokmateriālu iekraušanas; 

5.16. nodrošināt uzstādītās GPS (globālās pozicionēšanas sistēmas) iekārtas netraucētu darbību; 

5.17. nodrošināt pretslīdēšanas palīglīdzekļu (pretslīdēšanas sniega ķēžu, automātisko ķēžu padevēju kaisāmo 
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materiālu vai izmanto riepu spiediena kontroles sistēmu) izmantošanu pakalpojumu sniegšanai ziemas apstākļos; 

5.18. Ja vispārīgās vienošanās ietvaros plānotā līguma darbības termiņš būs vismaz deviņi mēneši, uzaicinājumā 

iesniegt piedāvājumu var tikt noteikta prasība nodrošināt, ka katram kokvedēja sastāvam visā līguma 

darbības laikā ir noteikta un līguma 2.pielikumā norādīta viena konkrēta vieta - maiņas centrs - no kuras tiks 

rēķināts attālums līdz kokvedēju vadītāju maiņas vietām. Maiņas centram jābūt norādītam tā reģiona 

teritorijā, kurā kokvedēja sastāvam jāsniedz pakalpojumi saskaņā ar līgumu. 

5.19. nodrošināt, ka katram kokvedēja sastāvam visā līguma darbības laikā ir noteikta un līguma 2.pielikumā 

norādīta viena konkrēta bāzes vieta – pastāvīga stāvvieta, kas piemērota ilglaicīgai kokvedēja sastāva 

novietošanai un no kuras tiks uzskaitīts apmaksājamais attālums, atsākot darbus pēc Transportēšanas darba 

uzdevuma izpildes pārtraukuma vai Transportēšanas darba uzdevuma izsniegšanas apturēšanas. Bāzes vietai 

jābūt norādītai tā reģiona teritorijā, kurā kokvedēja sastāvam saskaņā ar līgumu jāsniedz pakalpojumi. 

6. Prasības attiecībā uz vides aizsardzību un darba aizsardzību: 

Pakalpojumu sniegšanas laikā pārvadātājam jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību 

aktos noteiktās prasības, t.sk., ugunsdrošības prasības, darba aizsardzības prasības, Pasūtītāja noteiktās 

prasības „Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi”, „Prasības vides piesārņojuma 

samazināšanai” un „Piegādes ķēdes rokasgrāmata pakalpojumu sniedzējiem” noteiktās prasības. 

 


