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Vispārīgie sadarbības noteikumi koksnes produktu iegādei PAŠPATĒRIŅAM un 
KOMERCDARBĪBAI* 2022. gadā. 

* Pretendents iegādājās koksnes produktus saimnieciskās darbības nodrošināšanai no standarta pārdošanas 
procedūrām atšķirīgos gadījumos, kas uzskaitīti termina “Komercdarbība” skaidrojumā. 

Atsevišķos gadījumos un pēc pieprasījuma AS “Latvijas valsts meži” koksnes produktu piegādes veic 
(1) mājsaimniecībām un pircējiem, kas produktus iegādājas pašpatēriņam/nekomerciāliem mērķiem (2) pircējiem, 
kas Nestandarta koksnes produktus iegādājas saimnieciskās darbības nodrošināšanai (3) pircējiem, kuriem gadam 
nepieciešamais LVM aprakstam atbilstošais koksnes produkta apjoms saimnieciskās darbības nodrošināšanai 
nepārsniedz 100 m3 (apaļajiem kokmateriāliem) vai 1000 ber.m3 (enerģētiskajai šķeldai), vai tas ir mazāks kā 
iespējams iegādāties citās publiski izsludinātās pārdošanas procedūrās (4) pircējiem, kas, paplašinot savu ražošanas 
procesu vai esoša enerģētiskās šķeldas pārstrādes procesa ietvaros, vēlas izmēģināt LVM piedāvātā koksnes produkta 
piemērotību pārstrādes procesam un gala produkta ražošanai un iegādājas apaļos kokmateriālus apjomā līdz 100 m3 
vai enerģētisko šķeldu apjomā līdz 1000 ber.m3. 

I. Noteikumos lietotie termini un skaidrojumi 
Dalībnieks – persona, kura ir saņēmusi LVM apliecinājumu par atbilstību uz koksnes produktu pircējiem 
attiecināmiem kritērijiem un ieguvusi tiesības piedalīties LVM organizētā pārdošanas procesā attiecīgā sadarbības 
piedāvājuma ietvaros. 
Finanšu līzings – finansējums jeb aizdevums ilgstošas lietošanas iekārtu/pamatlīdzekļu iegādei, kura laikā ar 
periodiskiem maksājumiem tiek segta iekārtu/pamatlīdzekļu iegādes vērtība, līzinga termiņa beigās kļūstot par to 
īpašnieku. 
Garantija – kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantija, kura nodrošina Pretendenta maksājumu saistības 
un kura izsniegta saskaņā ar Vienotajiem pieprasījuma garantijas noteikumiem (The ICC Uniform Rules for Demand 
Guarantees. 2010. gada redakcija, Starptautiskās tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758).  
Koksnes produkts -  (1) apaļie kokmateriāli – mizoti vai nemizoti koka stumbra nogriežņi, kuru garums pārsniedz 
vienu metru un tievgaļa caurmērs trīs centimetrus1 un (2) enerģētiskā šķelda – koksnes biomasa, kas mehāniski iegūta 
griežot ar asiem instrumentiem. Tā ir gabalu veidā ar noteiktu daļiņu izmēru, taisnstūrim līdzīgās formās un mazu 
biezumu salīdzinājumā ar citām dimensijām.2  
Kokvedēja krava – apmēram 30 m³ apaļo kokmateriālu apjoms, kas piegādāts ar apaļo kokmateriālu pārvadāšanai 
piemērotu transportlīdzekļu sastāvu (kravas kokvedējs ar piekabi), kas aprīkots ar kokmateriālu iekraušanai un 
izkraušanai paredzētu hidromanipulatoru, vai, apmēram, 85 ber.m3 enerģētiskās šķeldas apjoms, kas piegādāts ar 
beramas kravas pārvadāšanai piemērotu transportlīdzekļu sastāvu (vilcējs ar puspiekabi). 
Komercdarbība (šo noteikumu izpratnē) – saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā ar mērķi nopelnīt veic Pretendents, 
kurš no LVM plāno iegādāties (1) Nestandarta koksnes produktu pastāvīgai sadarbībai, pēc kura  ekonomiski 
pamatotā transportēšanas attālumā vai plānotajā ražošanas teritorijā nav pieprasījuma, t.i. LVM rīcībā nav 
informācijas par iespējamu konkurenci, un plānotais piegāžu apjoms būtiski neietekmē, tajā skaitā nesamazina 
ražošanā aizstājamo, LVM aprakstam atbilstošo koksnes produktu pārdošanas piedāvājumu un apjomus un nodrošina 
LVM noslēgto piegādes līgumu izpildes iespējas, (2) LVM aprakstam atbilstošus apaļos kokmateriālus apjomā līdz 
100 m3 vai enerģētisko šķeldu apjomā līdz 1000 ber.m3, kas vienlaicīgi nepārsniedz Pretendenta pārstrādes grupas 
apjomu un ir mazāks par apjomu, kuru iespējams iegādāties citās publiski izsludinātās pārdošanas procedūrās (3) 
apaļos kokmateriālus apjomā līdz 100 m3 vai enerģētisko šķeldu apjomā līdz 1000 ber.m3, lai izmēģinātu tā 
piemērotību jaunam pārstrādes procesam, esošam enerģētiskās šķeldas pārstrādes procesam vai atsevišķos gadījumos 
izmantotu to vienreizēju pasūtījumu izpildei. 
LVM – AS “Latvijas valsts meži”. 
LVM aprakstam atbilstošs koksnes produkts – apaļie kokmateriāli, kas tiek ražoti un piedāvāti atbilstoši “Koksnes 
produktu apraksts”, pieejams 1. pielikumā vai enerģētiskā šķelda, kas tiek ražota un piedāvāta atbilstoši “Enerģētiskās 
šķeldas specifikācija un kvalitātes apraksts” pieejams 2. pielikumā. 
Maksājumu saistību nodrošinājums – ne mazāk kā divus mēnešus pēc piegāžu termiņa beigām spēkā esoša bankas 
Garantija vai LVM kontā iemaksāta drošības nauda. 

 
1 Termins no https://likumi.lv/ta/id/98597-par-koku-un-apalo-kokmaterialu-uzskaiti-darijumos “Par koku un apaļo 
kokmateriālu uzskaiti darījumos” 
2 Termins tulkots no ISO 17225-1:2014 “Solid biofuels — Fuel specifications and classes” 

https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/1_pielikums_koksnes_produktu_apraksts.pdf
https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/2_pielikums_energetiskas_skeldas_kvalitates_apraksts.pdf
https://likumi.lv/ta/id/98597-par-koku-un-apalo-kokmaterialu-uzskaiti-darijumos
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Nestandarta koksnes produkts – produkts nav precīzi identificējams “Koksnes produktu apraksts”, pieejams 
1. pielikumā un “Apaļo kokmateriālu kvalitātes apraksts”, pieejams 3. pielikumā, vai  “Enerģētiskās šķeldas 
specifikācija un kvalitātes apraksts” pieejams 2. pielikumā. Koksnes produkts, kas atšķiras no LVM aprakstam 
atbilstoša koksnes produkta ar vienu īpašību (specifikācija, kvalitāte, suga, ražošanas process), vai produkts, kas 
nenozīmīgi atšķiras no LVM aprakstam atbilstoša koksnes produkta ar vairākām īpašībām, netiek uzskatīts par 
Nestandarta koksnes produktu. 
Norobežota teritorija – teritorija, kurā tiek veikta no cita uzņēmuma fiziski nepārprotami nodalīta saimnieciskā 
darbība. 
Pašpatēriņš – darījuma veids, kad no LVM iegādātais koksnes produkts tiek izmantots fiziskas vai juridiskas 
personas vajadzībām un apstrādātā vai neapstrādātā veidā netiek pārdots/nodots trešajai personai, tajā skaitā 
pakalpojuma trešajai personai sniegšanas ietvaros (neattiecas uz pakalpojumu sniegšanu atbilstoši valsts vai 
pašvaldību budžeta iestāžu funkcijām). 
Pretendents - persona, kura pieteikusies vai plāno pieteikties LVM koksnes produktu piegādēm attiecīgā sadarbības 
termiņa ietvaros. 
Saimnieciskā darbība – koksnes produkta izmantošana preču ražošanai, darbu izpildei, tirdzniecībai, pakalpojumu 
sniegšanai un cita veida darbībai par atlīdzību, izņemot pakalpojumu sniegšanu atbilstoši valsts vai pašvaldību 
budžeta iestāžu funkcijām (budžeta iestāde − valsts vai pašvaldības iestāde, atvasināta publiska persona, kuru pilnīgi 
finansē no valsts vai pašvaldības budžeta, kā arī pašvaldības aģentūra.) 
SPP – AS “Latvijas valsts meži” tiešsaistes pakalpojums ‘Sadarbības partneru portāls’ (tīmekļa vietne: https://www.e-
lvm.lv ). 

II. Pamatpiedāvājums 
1. Produkti 
Jauktu koku malka: 

Viena kalendārā gada laikā jauktu koku malku Pašpatēriņa vajadzībām Pretendentam ir iespēja iegādāties apjomā līdz  
1000 m3.  

Citi produkti: 

Pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas produktu iegādei Pašpatēriņam vai Komercdarbībai, LVM izvērtē iespēju 
piegādāt gan LVM aprakstam atbilstošus, gan Nestandarta koksnes produktus. 

LVM aprakstam atbilstoši koksnes produkti: 

1.1. Apaļie kokmateriāli tiek ražoti un piedāvāti atbilstoši “Koksnes produktu apraksts”, pieejams 1. pielikumā. 
Apraksts satur informāciju par garuma diapazonu, kādā attiecīgais produkts var tikt saražots, tievgaļa caurmēra 
novirzēm, maksimālo resgaļa vērtību un  minimālo virsmēru, kuru LVM nodrošina koksnes produktiem. 

1.2. Enerģētiskā šķelda tiek ražota un piedāvāta atbilstoši “Enerģētiskās šķeldas specifikācija un kvalitātes apraksts” 
pieejams 2. pielikumā.  Apraksts satur informāciju par daļiņu izmēra sadalījumu un kvalitāti enerģētiskajai 
šķeldai, kas ražota no ciršanas atliekām vai apauguma un sīkkoksnes. 

Nestandarta koksnes produkti tiek ražoti saskaņā ar specifikāciju un kvalitātes aprakstu, par kuru savstarpēji 
vienojušies  Pretendents un LVM. 

2. Koksnes produktu kvalitāte 
2.1. Apaļo kokmateriālu kvalitāte aprakstīta dokumentā “Apaļo kokmateriālu kvalitātes apraksts”, kas pieejams 

3. pielikumā. 
2.2. Enerģētiskās šķeldas kvalitāte aprakstīta dokumentā “Enerģētiskās šķeldas specifikācija un kvalitātes apraksts”, 

kas pieejams 2. pielikumā. 

3. Sadarbības noteikumi Pašpatēriņam 
3.1. Līgumiem ar kopējo piegādes apjomu līdz trim Kokvedēja kravām piegādes tiek veiktas savstarpēji saskaņotā 

pieņemšanas laikā un termiņā. 
3.2. Piegāžu grafiks līgumiem ar termiņu, kas mazāks par 6 mēnešiem - apjoms tiek piegādāts līgumā noteiktajā 

piegāžu termiņā, neparedzot sīkāku detalizāciju. 

https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/1_pielikums_koksnes_produktu_apraksts.pdf
https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/3_pielikums_apalo_kokmaterialu_kvalitates_apraksts.pdf
https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/2_pielikums_energetiskas_skeldas_kvalitates_apraksts.pdf
https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/1_pielikums_koksnes_produktu_apraksts.pdf
https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/2_pielikums_energetiskas_skeldas_kvalitates_apraksts.pdf
https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/3_pielikums_apalo_kokmaterialu_kvalitates_apraksts.pdf
https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/2_pielikums_energetiskas_skeldas_kvalitates_apraksts.pdf
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3.3. Piegāžu grafiks līgumiem ar termiņu uz 6 mēnešiem tiek sagatavots pa ceturkšņiem un tiek savstarpēji 
saskaņots pirms līguma slēgšanas. Sagatavotais piegāžu grafiks ir LVM pamatpiedāvājums un tam nav paredzēta 
sīkāka detalizācija. 

3.4. Apmaksa veicama priekšapmaksas veidā, ievērojot šādus principus: 
3.4.1. priekšapmaksas rēķina summas noteikšanai jauktu koku malkas apjomam līdz 3 Kokvedēja kravām 

izmanto Kokvedēja kravas apjomu un jauktu koku malkas cenu no LVM cenrāža. 
3.4.2. ja Pretendents iegādājās koksnes produktus apjomā virs 3 Kokvedēja kravām, tas var ierosināt 

pēcapmaksas nosacījumu piemērošanu saskaņā ar Apmaksas nosacījumu piemērošanas principiem, kas 
pieejami 4. pielikumā. Šajā gadījumā pieteikumam jāpievieno informācija par kalendārajā gadā patērēto 
konkrētā koksnes produkta apjomu, kas tiks izmantots pārstrādes apjoma grupas noteikšanai 4.4. punktā 
noteiktajā kārtībā un Pretendenta operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gada 
pirmajiem 9 mēnešiem, vai 

ja Pretendents piesakās 
sadarbībai pēc: 

iesniedz informāciju par 
periodu: 

15.01.2022. no 01.01.2021 līdz 31.12.2021. 
15.04.2022. no 01.01.2021 līdz 31.03.2022. 
15.07.2022. no 01.01.2021 līdz 30.06.2022. 
15.10.2022. no 01.01.2021 līdz 30.09.2022. 

Ja Pretendents ir pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, vai to aģentūra, kas koksnes produktus iegādājas 
Pašpatēriņam, līgumā tiek noteikta 30 dienu pēcapmaksa bez Maksājumu saistību nodrošinājuma. 
3.5. Līgumiem ar kopējo apjomu, kas pārsniedz trīs Kokvedēja kravas, koksnes produktu pieņemšana jānodrošina 

24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Pretendents var izvēlēties pieņemšanas laiku, kas nav mazāks kā 8 h 
nepārtraukts periods (apaļajiem kokmateriāliem) vai 12 h (enerģētiskajai šķeldai) 5 dienas nedēļā no pirmdienas 
plkst. 8:00 līdz svētdienas plkst. 8:00, ja visu spēkā esošo līgumu vidējais piegāžu apjoms mēnesī nepārsniedz 
500 m3. Koksnes produktu pieņemšanas laiks tiek savstarpēji saskaņots piegādes līguma nosacījumu un termiņu 
saskaņošanas laikā. 

3.6. Apaļo kokmateriālu uzmērīšanu apmaksā un organizē LVM saskaņā  ar  Latvijas Republikas Ministru  kabineta  
2007. gada  6. novembra   noteikumiem Nr. 744 „Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti”. Apmaksa 
par uzmērīšanas pakalpojuma veikšanu tiek iekļauta V. nodaļā aprakstītajā LVM minimālajā cenā. 

4. Sadarbības noteikumi Komercdarbībai 
4.1. Līgumiem ar kopējo piegādes apjomu līdz trim Kokvedēja kravām piegādes tiek veiktas savstarpēji saskaņotā 

pieņemšanas laikā un termiņā. 
4.2. Piegāžu grafiks līgumiem ar termiņu, kas mazāks par 6 mēnešiem apjoms tiek piegādāts līgumā noteiktajā 

piegāžu termiņā, neparedzot sīkāku detalizāciju.  
4.3. Piegāžu grafiks līgumiem ar termiņu uz 6 mēnešiem tiek sagatavots pa ceturkšņiem un tiek savstarpēji 

saskaņots pirms līguma slēgšanas. Sagatavotais piegāžu grafiks ir LVM pamatpiedāvājums un tam nav paredzēta 
sīkāka detalizācija. 

4.4. Katram Pretendentam tiek noteikts/aprēķināts maksimālais piegāžu apjoms. To nosaka, ievērojot šādus 
principus: 

- tiek izveidotas pārstrādes apjoma grupas, ievērojot zemāk norādītās pārstrādes apjoma robežas: 
Pretendenta koksnes produktu pārstrādes apjoms 2020. gadā, m3 
(apaļajiem kokmateriāliem) vai ber/ m3 (enerģētiskajai šķeldai) 

Pārstrādes apjoma 
grupas intervāls, 

m3 vai ber/ m3 no līdz 
1 1000 500 

1001 10 000 1000 
10 001 20 000 2000 
20 001 50 000 5000 
50 001 100 000 10 000 

100 001 8 50 000 
- Pretendenta pārstrādes apjoma grupa tiek noteikta pamatojoties uz datiem par 2020. gadā pārstrādāto apaļo 

kokmateriālu apjomu vai enerģētiskās šķeldas pārstrādāto apjomu, ja Pretendents iegādājās enerģētisko 
šķeldu. Ja Pretendents pārstrādi uzsācis pēc 2020. gada janvāra, pārstrādes apjoma grupa tiek noteikta 
pamatojoties uz datiem par vidējo faktisko pārstrādāto apaļo kokmateriālu apjomu mēnesī; 

- maksimālais piegāžu apjoms Pretendentam gadā nepārsniedz 100% no visu attiecīgajā pārstrādes apjoma 
grupā esošo Pretendentu vidējā aritmētiskā pārstrādes gada apjoma. 

4.4.1. Pretendentam sākotnēji aprēķinātais maksimālais piegāžu apjoms tiek fiksēts uz sadarbības periodu un netiek 
koriģēts jaunu Pretendentu pievienošanās gadījumā. 

https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/4_pielikums_apmaksas_nosacijumu_piemerosanas_principi.pdf
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4.5. Apmaksas noteikumi (pēcapmaksas dienu skaits ar vai bez maksājumu saistību nodrošinājuma) tiek noteikti un 
piemēroti atbilstoši “Apmaksas nosacījumu piemērošanas principi”, pievienoti 4. pielikumā, vērtējot Pretendenta 
sadarbības ilgumu ar LVM un Pretendentam noteikto maksimālo piegāžu apjomu. Pēc Pretendenta iniciatīvas 
piegādes līgumā var tikt noteikta priekšapmaksa, ja priekšapmaksa tiek veikta vienā maksājumā, piegādes līguma 
termiņš nepārsniedz 2 mēnešus un iegādāto kokmateriālu apjoms nepārsniedz 500 m3. 

4.6. Koksnes produktu pieņemšana jānodrošina 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Pretendents var izvēlēties 
pieņemšanas laiku, kas nav mazāks kā 8 h nepārtraukts periods (apaļajiem kokmateriāliem) vai 12 h 
(enerģētiskajai šķeldai) 5 dienas nedēļā no pirmdienas plkst. 8:00 līdz svētdienas plkst. 8:00, ja visu spēkā esošo 
līgumu vidējais piegāžu apjoms mēnesī nepārsniedz 500 m3. 

4.7. Pretendents nodrošina apaļo kokmateriālu uzmērīšanu atbilstoši “Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas 
noteikumi” pieejami 5. pielikumā vai atbilstoši sadarbības piedāvājumā norādītajām prasībām. 

4.8. Pretendents nodrošina enerģētiskās šķeldas uzmērīšanu atbilstoši “Enerģētiskās šķeldas uzmērīšanas 
noteikumi” pieejami 11. pielikumā. 

III. Pakalpojumi 
5. LVM pircējiem piedāvā pakalpojumus, kurus pircējs var izmantot, lai pielāgotu LVM pamatpiedāvājumu savām 

vajadzībām. Pakalpojumu piedāvājums un pakalpojuma izvēles noteikumi tiek detalizēti aprakstā, pieejams 
8. pielikumā. Jebkura pakalpojuma sniegšana pircējam tiek izvērtēta un pakalpojumiem tiek piemērota 
pakalpojuma cena. Pašpatēriņa un Komercdarbības sadarbībai LVM piedāvā šādus papildu pakalpojumus: 

5.1.1. Piegādes: 
- “Piegāžu apjoma sadalījums pa ceturkšņiem” - pircējiem tiek piedāvāts izvēlēties vēlamo piegāžu apjoma 

sadalījumu pa ceturkšņiem; 
- “Maksimālais un minimālais apjoms mēnesī ar piegāžu precizitāti +/-20%” vai “Maksimālais un minimālais 

apjoms mēnesī ar piegāžu precizitāti +/-10%” - pircējiem tiek piedāvāts izvēlēties LVM piedāvātu vai pircēja 
pasūtītu piegāžu grafika dalījumu pa mēnešiem (mēneša maksimālais un minimālais apjoms) ar definētu 
precizitāti no bāzes apjoma vērtības; 

- “Izmaiņas piegāžu grafikā” - pircējiem tiek piedāvāts noslēgta piegādes līguma darbības laikā iesniegt 
pieteikumu izmaiņām piegāžu grafikā. 

5.1.2. “Darba laiks – koksnes produktu pieņemšanas laika izvēle”. Pircēji var izvēlēties ierobežot koksnes 
produktu pieņemšanas laiku. 

IV. Uz koksnes produktu pircējiem attiecināmie kritēriji 
PAŠPATĒRIŅA un KOMERCDARBĪBAS sadarbībai 

Pretendentam, kas koksnes produktus iegādājas Pašpatēriņam, jāatbilst šādiem uz koksnes produktu pircējiem 
attiecināmiem kritērijiem: (1) Pretendentam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēt 
tiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar 
filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 
ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas var ietekmēt 
piegādes līguma izpildi, kā arī pretendents nav reģistrēts zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā, (2) ja 
Pretendents ir juridiska persona, tam ir jābūt reģistrētam normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, tam nevar būt 
pasludināts maksātnespējas process vai ierosināts tiesiskās aizsardzības process, tam nav apturēta vai pārtraukta 
saimnieciskā darbība, pret pretendentu nav uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu un nav uzsākts pretendenta 
likvidācijas process. 

Lai noslēgtu līgumu par apaļo kokmateriālu piegādēm Komercdarbībai 2022. gadā, Pretendentiem jānodrošina 
atbilstība visiem uz apaļo kokmateriālu produktu pircējiem attiecināmiem kritērijiem (uz apaļo kokmateriālu 
produktu pircējiem attiecināmie kritēriji, iesniedzamie dokumenti un veicamās darbības kritēriju izpildei apkopotas 
6. pielikumā). Ja Pretendents vēlas iegādāties Nestandarta koksnes produktus, pašu kapitāla un darbinieku vidējo 
darba ienākumu līmeņi tiek pielīdzināti tādiem pašiem attiecīgo kritēriju līmeņiem, kādi ir noteikti Pretendentiem, 
kas iegādājās skuju koku tehnoloģisko koksni, lapu koku tehnoloģisko koksni, kamīnmalku vai jauktu koku malku.  

Lai noslēgtu līgumu par enerģētiskās šķeldas piegādēm Komercdarbībai 2022. gadā, Pretendentiem jānodrošina 
atbilstība visiem uz koksnes produktu pircējiem attiecināmiem kritērijiem. Pretendents apliecina atbilstību uz apaļo 
kokmateriālu produktu pircējiem attiecināmiem kritēriji, iesniedzot aizpildītu un parakstītu finanšu piedāvājuma 
formu, pievienojot tai visus nepieciešamos pielikumus. Finanšu piedāvājuma forma pieejama 10. pielikumā. 

https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/4_pielikums_apmaksas_nosacijumu_piemerosanas_principi.pdf
https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/5_pielikums_apalo_kokmaterialu_uzmerisanas_noteikumi.pdf
https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/11_pielikums_energetiskas_skeldas_uzmerisanas_noteikumi.pdf
https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/8_pielikums_pakalpojumu_piedavajuma_apraksts.pdf
https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/6_pielikums_uz_pircejiem_attiecinamie_kriteriji_pasp_kom.pdf
https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/10_pielikums_energetiskas_skeldas_pieteikuma_veidlapa.docx
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V. Koksnes produktu pārdošanas veidi 
Pretendents jauktu koku malku Pašpatēriņam kalendārajā gadā var  iegādāties vienā no 6. vai 7. punktā 
piedāvātajiem pārdošanas veidiem. 

6. Pašpatēriņam - jauktu koku malka apjomā līdz 3 Kokvedēja kravām kalendārajā gadā tiek pārdota ar 
piegāžu termiņu līdz 3 mēnešiem. 
Cena EUR/m³ tiek noteikta saskaņā ar spēkā esošo LVM cenrādi uz pieteikuma iesniegšanas brīdi. Cenas tiek 
noteiktas katram kalendārajam ceturksnim un tās tiek publicētas LVM mājas lapā https://www.lvm.lv/biznesa-
partneriem/produkti/koksnes-produkti/malka/malka-majsaimniecibam#. 
Lai iegādātos jauktu koku malku, Pretendentam ir jāaizpilda elektroniskā veidlapa, kas pieejama LVM mājas 
lapā https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/produkti/koksnes-produkti/malka/malka-majsaimniecibam#, 
“PIETEIKTIES MALKAS IEGĀDEI”. 

7. Pašpatēriņam - jauktu koku malka no 4 Kokvedēja kravām līdz 1000 m3 kalendārajā gadā vai cits LVM 
aprakstam atbilstošs vai Nestandarta koksnes produkts tiek pārdots ar piegāžu termiņu līdz 6 mēnešiem. Cena 
EUR/m³ (EUR/ber.m3 vai EUR/MWh enerģētiskajai šķeldai) tiek noteikta, salīdzinot Pretendenta iesniegto cenu 
piedāvājumu ar LVM minimālo pārdošanas cenu. 
Lai uzsāktu pārdošanas procedūru, Pretendentam jāaizpilda, jāparaksta Veidlapa PAŠPATĒRIŅAM, pieejama 
7. pielikumā, un tā jānosūta uz e-pasta adresi piedavajumi@lvm.lv. 

8. Komercdarbībai - LVM aprakstam atbilstošs vai Nestandarta koksnes produkts tiek pārdots ar piegāžu 
termiņu līdz 6 mēnešiem. Cena EUR/m³ (EUR/ber.m3 vai EUR/MWh enerģētiskajai šķeldai) tiek noteikta 
salīdzinot Pretendenta iesniegto cenu piedāvājumu ar LVM minimālo pārdošanas cenu. Pretendenta pieteikums 
tiek pieņemts un izskatīts, ja: 

- Pretendents pastāvīgai sadarbībai vēlas iegādāties Nestandarta koksnes produktu, pēc kura ekonomiski 
pamatotā transportēšanas attālumā nav pieprasījuma, t.i. LVM rīcībā nav informācijas par iespējamu 
konkurenci un plānotais piegāžu apjoms būtiski neietekmē, tajā skaitā nesamazina ražošanā aizstājamo, 
LVM aprakstam atbilstošo koksnes produktu pārdošanas piedāvājumu un apjomus un nodrošina LVM 
noslēgto piegādes līgumu izpildes iespējas. Lai apzinātu tirgus pieprasījumu un iespējamo konkurenci 
un nodrošinātu ražošanas plānošanas iespējas, Nestandarta koksnes produktu iegādei pastāvīgai 
sadarbībai Pretendenti var pieteikties līdz 2022. gada 21. janvārim (lai noslēgtu piegādes līgumu 
piegādēm 2022. gada I pusgadā) un 2022. gada 10. jūnijam (lai noslēgtu piegādes līgumu piegādēm 
2022. gada II pusgadā); 

- Pretendents vēlas iegādāties LVM aprakstam atbilstošus apaļos kokmateriālus apjomā līdz 100 m3 vai 
enerģētisko šķeldu apjomā līdz 1000 ber.m3, kas vienlaicīgi nepārsniedz Pretendenta kalendārā gada 
pārstrādes apjomu un ir mazāks par apjomu, kuru iespējams iegādāties citās publiski izsludinātās 
pārdošanas procedūrās; 

- Pretendents vēlas iegādāties apaļos kokmateriālus apjomā līdz 100 m3 vai enerģētisko šķeldu apjomā 
līdz 1000 ber.m3, lai izmēģinātu tā piemērotību jaunam pārstrādes procesam, esošam enerģētiskās 
šķeldas pārstrādes procesam vai, atsevišķos gadījumos, izmantotu to vienreizēju pasūtījumu izpildei. 

Tirgus pieprasījuma un iespējamās konkurences apzināšanu ekonomiski pamatotā transportēšanas attālumā LVM 
veic vienu reizi kalendārajā pusgadā, izvērtējot saņemtos pieteikumus par konkrētā koksnes produkta iegādi. Ja 
apkopojot saņemtos pieteikumus, secināms, ka attiecīgā produkta iegādei pieteikušies vairāki pretendenti, koksnes 
produkta pārdošana tiek organizēta, izvērtējot Pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus (cenu piedāvājumu 
pārdošanas procedūra) vai dokumentētu sarunu veidā. 

8.1. Lai iegūtu tiesības iegādāties apaļos kokmateriālus Komercdarbībai 2022. gadā, Pretendentam jākļūst par 
SPP lietotāju (detalizēta informācija pieejama vietnē: Kā kļūt par lietotāju) un jāapliecina atbilstība uz koksnes 
produktu pircējiem attiecināmiem kritērijiem ĪSTERMIŅA sadarbībai, iepazīstoties ar noteikumiem un 
iesniedzot pieteikumu elektroniski SPP. 
Pēc LVM apstiprinājuma par atbilstību uz koksnes produktu pircējiem attiecināmiem kritērijiem saņemšanas, 
SPP, sadaļā “Saziņa”, norādot saziņas tēmu “Komercdarbībai” un saziņas jomu “Finanšu piedāvājums” 
jāiesniedz 9. pielikuma formā sagatavots finanšu piedāvājums. 

8.2. Lai iegūtu tiesības iegādāties enerģētisko šķeldu Komercdarbībai 2022. gadā, Pretendents apliecina atbilstību 
uz koksnes produktu pircējiem attiecināmiem kritērijiem, iepazīstas ar noteikumiem un nosūta aizpildītu un 

https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/produkti/koksnes-produkti/malka/malka-majsaimniecibam
https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/produkti/koksnes-produkti/malka/malka-majsaimniecibam
https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/produkti/koksnes-produkti/malka/malka-majsaimniecibam
https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/7_pielikums_veidlapa_paspaterinam.docx
mailto:piedavajumi@lvm.lv
https://www.e-lvm.lv/#/help/faq/1002/1001
https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/9_pielikums_finansu_piedavajum_forma.xlsx
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parakstītu pieteikuma veidlapu uz e-pasta adresi piedavajumi@lvm.lv. Pieteikuma veidlapa enerģētiskajai 
šķeldai pieejama 10. pielikumā. 

VI. LVM tiesības un pienākumi 
9. LVM ir tiesības: 

9.1. pieņemt motivētu lēmumu izbeigt pārdošanu vai lemt par pārdošanas veida maiņu; 
9.2. neizskatīt finanšu piedāvājumus, kas saņemti no Dalībniekiem, kuri nav apmaksājuši:  

- visus LVM izrakstītos rēķinus par saņemtajiem apaļajiem kokmateriāliem vai enerģētiskās šķeldas 
piegādēm, kam iestājies apmaksas termiņš; 

- LVM izrakstītos rēķinus par piegādes līgumu ietvaros veiktajos kontrolmērījumos fiksētajām novirzēm; 
- LVM piemērotu līgumsodu un/vai soda naudu, un/vai aprēķinātos zaudējumus, kam iestājies apmaksas 

termiņš. 
9.3. neizskatīt finanšu piedāvājumus, kas saņemti no Pretendenta, ar kuru iepriekšējo 12 kalendāro mēnešu laikā 

ir izbeigts ar Dalībnieku noslēgts piegādes līgums, pamatojoties uz piegādes līgumā noteikto saistību 
neizpildi vai nepienācīgu izpildi no Pretendenta puses; 

9.4. neizskatīt finanšu piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka 9.2. - 9.3. punktā noteiktajam aprakstam atbilst 
Pretendenta saistītais uzņēmums (mātes uzņēmums, meitas uzņēmums); 

9.5. neizskatīt finanšu piedāvājumu jebkurā posmā līdz līguma noslēgšanai, ja tiek konstatēts, ka Pretendents 
neatbilst kādam no kritērijiem (IV. nodaļa) vai tas sniedzis nepatiesu informāciju; 

9.6. neizskatīt finanšu piedāvājumu jebkurā posmā līdz līguma noslēgšanai, ja LVM nosūtījis Pretendentam 
pretenziju par noslēgta piegādes līguma saistību neizpildi un Pretendents nav izpildījis pretenzijā izvirzītās 
prasības;  

9.7. izdarīt grozījumus šajos un citos pārdošanas noteikumos, informējot Pretendentus šo noteikumu VIII. nodaļas 
noteiktajā kārtībā. 

10. LVM lēmums par Pretendenta finanšu piedāvājumu neizskatīšanu tiek pieņemts atbilstoši 9. punkta 
noteikumiem: 
- fiksējot ienākošos naudas pārskaitījumus LVM banku norēķinu kontos uz datumu, kad saņemts Pretendenta 

piedāvājums (Pretendents ir atbildīgs par norēķinu veikšanu termiņā, kas nodrošina naudas ienākšanu LVM 
bankas kontā ne vēlāk kā konkrētā rēķina  apmaksas dienā); 

- apkopojot LVM rīcībā esošos pierādījumus līguma izbeigšanai, kas ir pamats Pretendenta izslēgšanai no 
dalības pārdošanas procedūrā; 

- konstatējot, ka Pretendents ir saistītais uzņēmums komersantam, uz kuru attiecināmi 9.2. – 9.6. punkta 
noteikumi neatkarīgi no tā, vai attiecīgais komersants ir vai nav iesniedzis piedāvājumu pārdošanas 
procedūrā. 

11. Gadījumā, ja pārdošanas procesā izskatāmu jautājumu neregulē noteikumi un/vai normatīvie akti, LVM ir tiesības 
pieņemt motivētu lēmumu saskaņā ar LVM stratēģiskajiem mērķiem un saimnieciskajām interesēm. 

12. LVM ir pienākums pēc pieprasījuma sniegt informāciju Pretendentiem par pārdošanas organizēšanas kārtību un 
paredzamiem  sadarbības nosacījumiem. 

13. LVM izmanto Pretendenta piedāvājumā sniegto informāciju ar mērķi izvērtēt Pretendenta atbilstību kritērijiem, 
lai sagatavotu, noslēgtu un administrētu līgumu par koksnes produktu piegādēm, kā arī saglabātu sniegto 
informāciju, ciktāl tā nav publiski pieejama, tās konfidencialitāti, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

VII. Pretendenta tiesības un pienākumi 
14. Pretendentam ir tiesības uz vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi. 

15. Pretendentam līdz lēmuma pieņemšanas brīdim par apstiprinātu LVM piedāvājumu ir tiesības mainīt savu 
piedāvājumu vai atsaukt to līdz abpusējam līguma parakstīšanas brīdim. 

16. Pretendentam ir pienākums: 
16.1. rūpīgi iepazīties un ievērot šajā dokumentā un citos LVM pārdošanas noteikumos iekļautos nosacījumus; 
16.2. jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar LVM kontaktpersonu; 
16.3. pilnībā segt ar pieteikuma un/vai finanšu piedāvājumu iesniegšanu saistītās izmaksas, neatkarīgi no 

pieteikuma un/vai finanšu piedāvājumu izvērtēšanas rezultātiem; 
16.4. nodrošināt papildu vai precizējošas informācijas iesniegšanu, ja to paredz grozījumi, kas veikti atbilstoši 

9.7. punktam; 
16.5. gadījumos, kuros Pretendents nodrošina uzmērīšanu - līdz piegādes līguma noslēgšanas brīdim informēt 

Piegādātāju par izvēlēto Uzmērītāju atbilstoši 5. pielikuma noteikumiem; 

mailto:piedavajumi@lvm.lv
https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2022/2022_01_07_vsn_paspaterinam/10_pielikums_energetiskas_skeldas_pieteikuma_veidlapa.docx
https://www.lvm.lv/images/lvm/koksnes_produkti/aktualitates_un_piedavajumi/2021/2021_10_04_istermina_vsn/5_pielikums_apalo_kokmaterialu_uzmerisanas_noteikumi.pdf
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16.6. gadījumos, kuros Pretendents nodrošina uzmērīšanu - apmaksāt no Uzmērītāja saņemto uzmērīšanas un 
kvalitātes atbilstības vērtēšanas pakalpojumu  pilnā apmērā. 

17. Pretendents ir atbildīgs: 
17.1. par godīgas konkurences ievērošanu; 
17.2. par noteikumiem atbilstošu dokumentu, datu un informācijas iesniegšanu SPP, piedavajumi@lvm.lv un LVM 

mājas lapā; 
17.3. par SPP, piedavajumi@lvm.lv un LVM mājas lapā iesniegtās informācijas patiesumu un dokumentu kopiju 

pareizību; 
17.4. ka informācijas iesniedzējs SPP, piedavajumi@lvm.lv un LVM mājas lapā ir persona, kurai normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā ir publiski reģistrētas pārstāvības tiesības vai ir Pretendenta pilnvarojums pārstāvēt 
uzņēmumu; 

17.5. par pieteikuma un/vai finanšu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu skaidri salasāmā latviešu valodā; 
17.6. par Pretendenta apliecināta tulkojuma latviešu valodā iesniegšanu, ja Pretendents iesniedz ārvalstīs izsniegtus 

dokumentus; 
17.7. par komercnoslēpumu saturošas informācijas neizpaušanu pieteikumam pievienoto dokumentu kopijās. 

VIII. Informācijas apmaiņa 
18. Sadarbības noteikumi tiek publicēti un interesentiem lejupielādei pieejami LVM mājas lapā 

http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/produkti/koksnes-produkti/aktualitates-un-piedavajumi. 

19. LVM nodrošina uz pārdošanas procesu attiecināmo noteikumu grozījumu un/vai papildu informācijas par 
pārdošanas procesu ievietošanu LVM mājas lapā interneta vietnē: http://www.lvm.lv/biznesa-
partneriem/produkti/koksnes-produkti/aktualitates-un-piedavajumi. Ar brīdi, kad informācija ievietota LVM 
mājas lapā, uzskatāms, ka ieinteresētās personas ir saņēmušas informāciju par grozījumiem noteikumos un/vai 
papildu informāciju par pārdošanas piedāvājumu. 

20. LVM nav atbildīga par tehniskām problēmām, kas kavē vai ierobežo elektroniskās informācijas apmaiņu. 

21. Kontaktinformācija saziņai: Tālrunis Nr. 25749671, elektroniskā pasta adrese z.dalke@lvm.lv vai, sazinoties ar 
savu LVM kontaktpersonu. 

 

Pielikumi: 
1. Koksnes produktu apraksts; 
2. Enerģētiskās šķeldas specifikācija un kvalitātes apraksts; 
3. Apaļo kokmateriālu kvalitātes apraksts; 
4. Apmaksas nosacījumu piemērošanas principi; 
5. Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas noteikumi; 
6. Uz apaļo kokmateriālu produktu pircējiem attiecināmie kritēriji PAŠPATĒRIŅAM un 

KOMERCDARBĪBAI 2022. gadā; 
7. Pieteikums koksnes produktu iegādei PAŠPATĒRIŅAM 2022. gadā; 
8. Pakalpojumu piedāvājuma apraksts; 
9. Finanšu piedāvājuma forma KOMERCDARBĪBAI; 
10. Pieteikums enerģētiskās šķeldas iegādei KOMERCDARBĪBAI 2022. gadā; 
11. Enerģētiskās šķeldas uzmērīšanas noteikumi. 
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