
MAKSĀJUMI PAR TEHNIKAS PĀRVIETOŠANU

Maksājums tiek veikts  (ja tehnikas pārvietošanas attālums ir virs 5,500 km)

20. pielikums

Elektroniski parakstīts ziņojums 
par darbu apturēšanu 

(ja LVM nevar nodrošināt ar 
līgumā noteikto darbu apjomu)

16 km

Maksājums tiek veikts par 30 km

16 km

Maksājums tiek veikts par 10 km 

15 km

Maksājums tiek veikts  par 15 km (Esošais harvesters tiek aizvietots ar citu harvesteru no citas cirsmas) 

Tehnika tiek pārvesta 
uz apkopi

2019. gada 27. septembris

Maksājums tiek veikts pamattehnikas komplektam par  15 km un papildus piesaistītajam forvarderam par 7 
km, ja tehnika tiek pārvietota starp AS "Latvijas valsts meži" cirsmām.            

 (Ja LVM nepieciešams veikt papildus tehnikas piesaistīšanu)

15 km

7 km

1. piemērs

2. piemērs

3. piemērs

4. piemērs

5. piemērs
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Maksājums tiek veikts tehnikas komplektam par 15 km un 15 km
                (Gadījumos, ja LVM akceptē darbu pārtraukšanu cirsmā, nosūta tehniku uz citu cirsmu un pēc laika tehniku atgriež iepriekšējā 

cirsmā)

Līgums 
Nr.16 (KKC)

Līgums 
Nr.16 (KKC)

7 km

Maksājums tiek veikts tehnikas komplektam par 16 km               
 (Gadījumos, kad LVM vajadzība ir  nosūtīt tehniku uz citu cirsmu veidu, kur neveic maksāšanu par tehnikas pārvietošanu un pēc  laika 

tehniku atgriezt pamatlīguma cirtes veidā)

Līgums   Nr.9 
(BKC)

Maksājums tiek veikts pamattehnikas komplektam  par  15 km un papildus  piesaistītajam forvarderam par 7 km, 
ja tehnika tiek pārvietota no pakalpojumu sniedzēja bāzes vietas uz AS "Latvijas valsts meži" cirsmu.            

 (Ja LVM nepieciešams veikt papildus tehnikas piesaistīšanu.)

15 km

7 km

15 km

7 km

Maksājums tiek veikts pamattehnikas komplektam  par  15 km un papildus piesaistītajam forvarderam par 7 km, ja 
tehnika tiek pārvietota no citas atrašanās vietas uz AS "Latvijas valsts meži" cirsmu, bet pārvietošanas attālums 

nedrīkst būt lielāks par attālumu līdz bāzes vietai.

 (Ja LVM nepieciešams veikt papildus tehnikas piesaistīšanu.)

6. piemērs

7. piemērs

8. piemērs

9. piemērs
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