
PIRCĒJU RAKSTUROJOŠIE KRITĒRIJI JAUKTU KOKU SUGU MALKAS (TEHNOLOĢISKĀS MALKAS) PIEGĀDĒM ILGĀKA TERMIŅA SADARBĪBAI (LĪDZ 2020. GADA 30. SEPTEMBRIM) 

UZŅĒMĒJDARBĪBA 
Kritērija apliecinājumu sniedz pretendents Kritērija atbilstības pārbaudes 

avots 

Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, tam nav pasludināts maksātnespējas vai tiesiskās 
aizsardzības process, nav apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, pret pretendentu nav uzsākta tiesvedība 
par tā darbības izbeigšanu. 

 Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra datu bāze "Lursoft". 
 

Pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trīs kalendārajos ceturkšņos pēdējo četru 
noslēgušos kalendāro ceturkšņu periodā nav mazāki par 70 % (procentiem) no darba ņēmēju vidējiem darba 
ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc 
Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem. 

LR Valsts ieņēmumu dienesta (LR VID) izsniegta izziņa, kura 
satur informāciju par:  

 Pretendenta nodarbināto darba ņēmēju  mēneša vidējiem 
darba ienākumiem  pirmajos 3 kalendārajos ceturkšņos 
pēdējo 4 noslēgušos kalendāro ceturkšņu periodā; 

 nozari, kurā pretendents  klasificēts atbilstoši NACE 
2.red.klasifikācijas divu zīmju līmenim. 

 

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīves vieta, nav nodokļu*, tai 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro.  
* Neietver nekustamā īpašuma nodokli. 

LR VID izziņa (izsniegta 30 dienu periodā līdz iesniegšanai 
LVM), kura satur informāciju vai pretendentam ir/nav 
nodokļu, t.sk. sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādi, ar norādītu parādu summas apmēru gadījumā, ja 
pretendentam ir parādi. 

Ja pretendents neiesniedz LR VID 
izziņu, LVM vērtēšanas brīdī izmanto 
VID publiskojamo datu bāzē pieejamo 
informāciju: 
(https://www6.vid.gov.lv/). 
 

RAŽOŠANA   

Pretendents ir ražošanas/pārstrādes uzņēmums*, kas tehnoloģisko malku izmanto enerģijas vai gatavo 
izstrādājumu, piemēram, plātņu, granulu, presēto kokskaidu izstrādājumu, ražošanai.  
*Enerģētisko šķeldu ražošana realizācijai netiek uzskatīta par pārstrādes uzņēmuma pazīmi. 

Pretendenta rakstisks apliecinājums ar ietvertu informāciju 
par pēdējos trīs gados ražotnē pārstrādāto apaļo 
kokmateriālu apjomu. 

 

PIEGĀDES VIETA   

Pretendenta tehnoloģiskās malkas piegādes vieta ir norobežota teritorija* Latvijas Republikā, kur atrodas 
tehnoloģiskās malkas mehāniskai pārstrādei atbilstoša ražotne un kur tiek nodrošināta tehnoloģiskās malkas 
pieņemšana, uzmērīšana un kvalitātes pārbaude, tehnoloģiskās malkas glabāšana.  
*“norobežota teritorija” šī kritērija izpratnē ir no cita uzņēmuma fiziski nepārprotami nodalīta saimnieciskās darbības veikšana. 

Ja ražotne atrodas un pārstrāde notiek ārpus Latvijas Republikas teritorijas - piegādes vieta ir norobežota vieta (laukums) LR teritorijā, kur tiek 
nodrošināta tehnoloģiskās malkas pieņemšana, uzmērīšana un kvalitātes atbilstības pārbaude, tehnoloģiskās malkas glabāšana. Tehnoloģiskās 
malkas uzmērīšanu un kvalitātes atbilstības noteikšanu veic uzmērītājs (LR Ministru kabineta 2007. gada 6. novembra noteikumu Nr.744  prasībām 
atbilstošs un akreditēts, apaļo kokmateriālu pārdevēju un pircēju pārvaldīts komersants, kas darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas 
jomā). 
 

Pretendenta rakstisks apliecinājums.  

Piegādes vietā tiek ievērotas likumā ”Par piesārņojumu” un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās 
vides prasības. 

Pretendenta rakstisks apliecinājums, kurā ietverta 
informācija par piesārņojošās darbības kategoriju piegādes 
vietā. 
C kategorijas piesārņojošās darbības veikšanas gadījumā – 
LR Valsts vides dienesta izsniegts apliecinājums. 

A un B kategorijas piesārņojošās 
darbības veikšanas gadījumā –  
http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnoj
ums/a-b-atlaujas. 
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