
PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMA APRAKSTS 
 
 

  2023 

PAKALPOJUMU 
PIEDĀVĀJUMA 
APRAKSTS 
AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” 



PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMA APRAKSTS 
 

1 
 

Saturs 
1. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMA PĀRSKATS ...................................................................................... 2 

2. VISPĀRĪGIE PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI ................................................................ 3 

3. PRODUKTS ....................................................................................................................................... 4 

3.1. APAĻO KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS IZVĒLE...................................................................... 4 

3.2. GARUMU PROCENTUĀLAIS DALĪJUMS .................................................................................... 5 

3.3. VIRSMĒRA PALIELINĀŠANA ..................................................................................................... 7 

3.4. APAĻO KOKMATERIĀLU ŠĶIROŠANA ....................................................................................... 8 

4. PIEGĀDES ......................................................................................................................................... 9 

4.1. PIEGĀŽU GRAFIKS PA PRODUKTIEM ....................................................................................... 9 

4.2. PIEGĀŽU APJOMA SADALĪJUMS PA CETURKŠŅIEM ................................................................ 9 

4.3. MAKSIMĀLAIS UN MINIMĀLAIS APJOMS MĒNESĪ AR PIEGĀŽU PRECIZITĀTI +/-20% ........... 10 

4.4. MAKSIMĀLAIS UN MINIMĀLAIS APJOMS MĒNESĪ AR PIEGĀŽU PRECIZITĀTI +/-10% ........... 11 

4.5. IZMAIŅAS PIEGĀŽU GRAFIKĀ ................................................................................................ 11 

5. DARBA LAIKS - KOKSNES PRODUKTU PIEŅEMŠANAS LAIKA IZVĒLE .............................................. 13 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMA APRAKSTS 
 

2 
 

1. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMA PĀRSKATS 
 PRODUKTS PIEGĀDES CITI 

PA
KA

LP
O

JU
M

S 
 

Sp
ec

ifi
kā

ci
ja

s i
zv

ēl
e 

Ga
ru

m
u 

pr
oc

en
tu

āl
ai

s d
al

īju
m

s 

Vi
rs

m
ēr

a 
pa

lie
lin

āš
an

a 

Ap
aļ

o 
ko

km
at

er
iā

lu
 šķ

iro
ša

na
 

Pi
eg

āž
u 

gr
af

ik
s p

a 
pr

od
uk

tie
m

 

Pi
eg

āž
u 

ap
jo

m
a 

sa
da

līj
um

s p
a 

ce
tu

rk
šņ

ie
m

 

M
ak

sim
āl

ai
s u

n 
m

in
im

āl
ai

s 
ap

jo
m

s m
ēn

es
ī a

r p
re

ci
zit

āt
i +

/-
20

%
 

M
ak

sim
āl

ai
s u

n 
m

in
im

āl
ai

s 
ap

jo
m

s m
ēn

es
ī a

r p
re

ci
zit

āt
i +

/-
10

%
 

 Iz
m

ai
ņa

s p
ie

gā
žu

 g
ra

fik
ā 

Da
rb

a 
la

ik
a 

izv
ēl

e 

Ilg
āk

a 
te

rm
iņ

a 
sa

da
rb

īb
a 

egles un priedes II šķiras 
zāģbaļķi X X X X  X X X X X 

priedes I šķiras zāģbaļķi     X X X X X X 

bērza finierkluči 18cm< X  X  X X X X X X 

jauktu koku tehnoloģiskā 
koksne      X X X X X 
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egles un priedes II šķiras 
zāģbaļķi X X X X X X X X X X 

priedes I šķiras zāģbaļķi     X X X X X X 

bērza finierkluči 16-17,9 cm X  X  X X X X X X 

bērza finierkluči 18cm< X  X  X X X X X X 

apses un melnalkšņa zāģbaļķi 
24cm<     X X X X X X 

skuju koku III šķiras zāģbaļķi 
18cm<, 
sauskaltušu skuju koku III šķiras 
zāģbaļķi 18cm< 

    X X X X X X 

lapu koku taras kluči 12 cm< 
skuju koku taras kluči 12 cm<   
sauskaltušu skuju koku taras 
kluči 12 cm< 

    X X X X X X 

egles un priedes mieti 6 -9.9 cm X    X X X X X X 

oša, ozola zāģbaļķi 18cm<          X 

priedes stabi 
priedes būvbaļķi 32cm<          X 

bērza, alkšņa kamīnmalka     X X X X X X 

jauktu koku malka      X X X X X 

oša, ozola kamīnmalka          X 

lapu koku tehnoloģiskā koksne, 
skuju koku tehnoloģiskā koksne          X 

 LVM Koksnes produktu 
aprakstam neatbilstoši produkti           X 
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Visi LVM Koksnes produktu 
aprakstā norādītie produkti          X 
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2. VISPĀRĪGIE PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI 
 

2.1. Pakalpojumu piedāvājums izstrādāts atbilstoši koksnes produktu pircēju (turpmāk – Pasūtītājs) 
vajadzībām un pieprasījumam. 

2.2. Pasūtītāja pieteiktā, vēlamā pakalpojuma pieejamība tiek vērtēta individuāli, vienlaicīgi 
nodrošinot pasūtītāja tiesības uz vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi. 

2.3. AS “Latvijas valsts meži” (LVM) patur tiesības atbilstoši individuālam izvērtējumam akceptēt vai 
noraidīt pakalpojuma piedāvājumu. 

2.4. Izvēloties pakalpojumus, apaļo kokmateriālu cenām tiek pieskaitīta pakalpojuma cena un var tikt 
veiktas izmaiņas līguma apjomā, ja apjoma samazinājums vai palielinājums aprēķināts un noteikts 
pakalpojuma piedāvājumā vai iespējamas izmaiņas apaļo kokmateriālu produktu iznākuma 
struktūrā, ja tādas noteiktas pakalpojuma piedāvājumā. 

2.5. Ja pasūtītājs vienlaicīgi izvēlas vairākus pakalpojumus, pakalpojumu cenas tiek summētas. 

2.6. LVM piedāvāto pakalpojumu piedāvājums un apraksts var tikt papildināts un precizēts.   

2.7. Pakalpojumu piedāvājuma pārskatā (1.sadaļa) norādītās pakalpojumu izvēles pieejamas tikai 
saskaņā ar Pakalpojumu piedāvājuma aprakstā norādītajiem pakalpojumu izvēles noteikumiem. 

2.8. Pakalpojumu cenas apstiprina LVM valde un pakalpojumu cenrāži Pasūtītājam pieejami vienlaicīgi 
ar pārdošanas piedāvājumu. 
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3. PRODUKTS 
3.1. APAĻO KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS IZVĒLE 
Pakalpojums pieejams produktu grupai: egles un priedes II šķiras zāģbaļķi 
Pakalpojuma piedāvājums spēkā ilgāka termiņa un īstermiņa sadarbībai 
Pakalpojuma izvēles noteikumi: 
- pasūtītājs var izvēlēties no references specifikācijas (1.tabula) atšķirīgus un/vai skaitliski 

mazāk, vai vairāk garumus, norādot vēlamo garumu veselos desmitos, ievērojot LVM Koksnes 
produktu aprakstā noteikto un LVM produktu piedāvājumu sadarbības periodu ietvaros: 

1.tabula 

 

- LVM pieņem izvērtēšanai pasūtītāja vēlamos garumus un informē pasūtītāju par pakalpojuma 
cenu un iespējamām līguma apjoma izmaiņām;  

- izvēloties pakalpojumu, apaļo kokmateriālu  cenām tiek pieskaitīta pakalpojuma cena un var 
tikt samazināts līguma apjoms, ja tāds ir aprēķināts vai iespējamas izmaiņas apaļo kokmateriālu 
produktu iznākuma struktūrā. Pakalpojuma cena netiek aprēķināta un piemērota, ja pasūtītājs 
papildu references specifikācijai izvēlas egles un priedes II šķiras zāģbaļķiem 10-13.9cm 
garumu 2.40m un/vai egles un priedes II šķiras zāģbaļķiem 14cm< (egles un priedes II šķiras 
zāģbaļķi 14-17.9cm,   egles un priedes II šķiras zāģbaļķi 18-27.9cm, egles un priedes II šķiras 
zāģbaļķi 28cm< ) garumu 3.00m. 

Pakalpojuma izpildes noteikumi: 

- izvēloties pakalpojumu, LVM nodrošina katra izvēlētā garuma piegādes ne mazāk kā 5% 
īpatsvarā, ja  pasūtītājs specifikācijas maiņu neveic biežāk kā vienu reizi trijos mēnešos. 

* viens no garumiem šajā intervālā ietilpst references specifikācijā 
 
Pakalpojums pieejams produktu grupai: egles un priedes mieti 
Pakalpojuma piedāvājums spēkā īstermiņa sadarbībai  
Pakalpojuma izvēles noteikumi: 
- pasūtītājs var izvēlēties no skuju koku mietu references garuma 3.30m atšķirīgus garumus - 

2.50m un/vai 3.00m un/vai 3.60m; 

- izvēloties pakalpojumu, atkarībā no izvēlēto garumu specifikācijas, konkrētajam produktam 
tiek pieskaitīta pakalpojuma cena, kas noteikta 2.tabulā:  

2.tabula 

Garumu specifikācija, m Egle, EUR/m3 Priede, EUR/m3 
2.50 un/vai 3.00 0 0 

3.30 (references garums) 0 0 
3.60 2.09 2.22 

2.50, 3.30, 3.60 1.05 1.11 
2.50, 3.00, 3.60 1.05 1.11 
3.00, 3.30, 3.60 1.05 1.11 

3.30, 3.60 1.05 1.11 
2.50, 3.60 1.05 1.11 

Egles un priedes II šķiras 
zāģbaļķu produkts References specifikācija, produkta garumi, m 

28 cm<  3.30 3.60 3.90 4.20 4.50 4.80 5.10 5.40 5.70 līdz 6.00* 
18-27.9 cm  3.30 3.60 3.90 4.20 4.50 4.80 5.10 5.40 5.70 līdz 6.00* 
14-17.9 cm  3.30 3.60 3.90 4.20 4.50 4.80 5.10     
10-13.9 cm 3.00 3.30 3.60 3.90 4.20 4.50 4.80      
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3.00, 3.60 1.05 1.11 
2.50, 3.00, 3.30, 3.60 1.05 1.11 

Pakalpojums pieejams produktu grupai: bērza finierkluči 16-17.9cm un 18 cm< 
Pakalpojuma piedāvājums spēkā ilgāka termiņa un īstermiņa sadarbībai 
Pakalpojuma izvēles noteikumi: 
- pasūtītājs papildus references specifikācijas garumam 2.7 m var izvēlēties papildu garumu 

intervālā no 2.7 m līdz 5.4. m ar soli 1.35m vai 1.4m vai 1.45m vai 1.5m vai 1.55m vai 1.6m; 

- bērza finierklučiem 16-17.9cm pasūtītājs var izvēlēties papildu garumus, ja: 
• pasūtītājs vienlaicīgi ir nopircis bērza finierklučus 18cm< un izvēlas pakalpojumu - 

specifikācijas izvēle (papildu garumus); 
• izvēlas abām produktu grupām (bērza finierkluči 16-17.9cm un bērza finierkluči 18 cm<) 

sakritīgus garumus un produktu grupas tiek piegādātas kopā. 

- izvēloties pakalpojumu, apaļo kokmateriālu cenām tiek pieskaitīta pakalpojuma cena 
1.00EUR/m3. 

 

3.2. GARUMU PROCENTUĀLAIS DALĪJUMS 
 
Pakalpojums pieejams produktu grupai: egles un priedes II šķiras zāģbaļķi 
Pakalpojuma piedāvājums spēkā ilgāka termiņa un īstermiņa sadarbībai 
Pakalpojuma izvēles noteikumi: 
- pasūtītājs var izvēlēties un iesniegt LVM izvērtēšanai vēlamo egles un priedes II šķiras zāģbaļķu 

procentuālo sadalījumu pa garumiem; 

- katra garuma/garumu īpatsvars noteikts 3. tabulā norādītajās maksimālo un minimālo 
īpatsvaru vērtībās1: 

3.tabula 

Priede 

Caurmēra grupa/ garums (m) 
Specifikācijā norādāmo garumu īpatsvaru minimālās  un maksimālās vērtības 

(2.402) 
3.00 3.30 3.60 3.90 4.20 4.50 4.80 5.10 5.40 5.70 (6.10) 

28 cm< Min 20% 
Min 
5%  

 Min 
5%  

Min 
5%   

Min 
5%   Max 25% 

18-27,9 cm Min 20%  Min 
5%  

 Min 
5%  

Min 
5%   

 Min 
5%  Max 30% 

14-17,9 cm Min 30%  Min 
5%  

Min 
5%   

Min 
5%   Max 30%     

10-13,9 cm Min 30% 
 Min 
5%  

 Min 
5%  Max 25%       

Egle 

Caurmēra grupa/ garums (m) 
Specifikācijā norādāmo garumu īpatsvaru minimālās  un maksimālās vērtības 

(2.403) 
3.00 3.30 3.60 3.90 4.20 4.50 4.80 5.10 5.40 5.70 (6.10) 

28 cm< Min 20%  Min 
5%  

 Min 
5%  

Min 
5%   

Min 
5%   Max 30% 

18-27,9 cm Min 20% Min 
5%   

Min 
5%   

 Min 
5%  

Min 
5%   

Max 30% 

14-17,9 cm Min 30%  Min 
5%  

Min 
5%   

 Min 
5%  Max 40%     

 
1 ja pasūtītāja iesniegtais pieteikums neatbilst 3.tabulā norādītajām īpatsvaru vērtībām, iespēja nodrošināt pakalpojuma 
izpildi tiek vērtēta individuāli. 
2 garums 2.40 m attiecas uz caurmēra grupu 10-13.9cm 
3 garums 2.40 m attiecas uz caurmēra grupu 10-13.9cm 
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10-13,9 cm Min 30% Min 
5%   

Min 
5%   Max 35%       

 Min Minimāli 
 Max Maksimāli 

 
- ja pasūtītājs izvēlas kādu no garumiem, kurš nav iekļauts 3.tabulā (starpgarums), izvēlētais 

garums vērtēšanas procesā tiek attiecināts uz tuvāko 3.tabulā norādīto garuma vērtību; 

- pakalpojums pieejams, ja caurmēra grupas apjoms (ilgāka termiņa sadarbības ietvaros) vai 
nopirktais produkta apjoms (īstermiņa sadarbības ietvaros) vienā piegādes vietā ir vismaz 
500m3. Ilgāka termiņa sadarbībai izvērtējumu minimālā apjoma atbilstībai veic LVM, 
pamatojoties uz cirsmu izstrādes plānu konkrētajam ceturksnim; 

- pakalpojuma ietvaros iespējams izvēlēties noteiktu garumu skaitu atbilstoši nopirktajam 
apjomam, kas norādīti 4.tabulā: 

4.tabula  

Apjoms ceturksnī* Maksimālais garumu skaits Pakalpojuma izpildes 
precizitāte 
(procentpunkti) 

500 m3 – 999 m3 2 garumi specifikācijā +/-20% 
1000 m3 – 1499 m3 2 garumi specifikācijā +/-10% 
1500 m3 – 1999 m3 līdz 3 garumiem specifikācijā +/-10% 
2000 m3 – 2499 m3 līdz 4 garumiem specifikācijā +/-10% 
2500 m3 – 2999 m3 līdz 5 garumiem specifikācijā +/-10% 
3000 m3  – 3499 m3 līdz 6 garumiem specifikācijā +/-10% 

              3500 m3 un vairāk 7 un vairāk garumi specifikācijā +/-10% 
 
Pakalpojuma izpildes noteikumi: 
- pēc informācijas par vēlamo garumu īpatsvaru saņemšanas LVM veic tās izvērtēšanu un, 

līgumā vienojoties, iekļauj vēlamos garumus un vēlamo īpatsvaru ražošanas uzstādījumos, 
nodrošina pakalpojuma izpildi līgumā noteiktajā periodā;  

- izvēloties pakalpojumu, apaļo kokmateriālu cenām tiek pieskaitīta pakalpojuma cena; 

- pakalpojuma izpildes precizitāte tiek noteikta (pakalpojums tiek uzskaitīts par izpildītu), ja 
garumu izpildes precizitāte ir 10 (desmit) procentpunkti no pasūtītā garumu procentuālā 
dalījuma. (Piemēram, ja pasūtīts 4,2 m garums 40% no kopējā attiecīgā produkta apjoma, tad 
pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu, ja faktiski piegādātais apjoms nav mazāks par 30% un 
nepārsniedz 50% no piegādātā apjoma.) Ja nopirktais apjoms ceturksnī ir 500m3 līdz 999m3, 
izpildes precizitāte ir 20 (divdesmit) procentpunkti no pasūtītā garumu procentuālā dalījuma; 

- pakalpojuma izpilde tiek noteikta 3 (trīs) mēnešu periodam un precizitāte tiek vērtēta pēc 
līgumā noteiktā termiņa beigām. Ja kādam no produktiem piegādātā garuma apjoms neatbilst 
līgumā noteiktajam, t.sk. 10 procentpunktu pieļaujamo precizitātes novirzi, LVM sagatavo 
pārrēķinu visam konkrētā produkta vai konkrētās caurmēra grupas apjomam un iesniedz 
pasūtītājam kredītrēķinu pakalpojuma vērtības apmērā; 

- pakalpojuma izvēles gadījumā nav pieļaujama specifikācijas maiņa periodā, uz kuru 
attiecināms pakalpojums. Ja specifikācijas maiņa šajā periodā ir nepieciešama un par to ir 
panākta vienošanās, pakalpojums tiek uzskatīts par pārtrauktu pēc pasūtītāja iniciatīvas, tā 
izpildes precizitāte netiek vērtēta un pārrēķins pakalpojuma vērtības apmērā netiek 
sagatavots. 
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3.3. VIRSMĒRA PALIELINĀŠANA 
 

Pakalpojums pieejams: egles un priedes II šķiras zāģbaļķiem, bērza finierklučiem 16-17.9cm, bērza 
finierklučiem 18 cm<  
Pakalpojuma piedāvājums spēkā ilgāka termiņa un īstermiņa sadarbībai 
Pakalpojuma izvēles noteikumi: 
- pasūtītājs var izvēlēties palielināt egles un/vai priedes II šķiras zāģbaļķu virsmēru (LVM Koksnes 

produktu aprakstā noteiktais virsmērs 8cm) par 1 (vienu) cm vai 2 (diviem) cm; 

- pasūtītājs var izvēlēties palielināt bērza finierkluču 16-17.9cm un/vai bērza finierkluču 18 cm< 
virsmēru (LVM Koksnes produktu aprakstā noteiktais virsmērs 5cm) par 1 (vienu) cm līdz 
5 (pieciem) cm; 

- produktu grupu (bērza finierkluči 16-17.9cm un bērza finierkluči 18 cm< vai egles II šķiras 
zāģbaļķi, priedes II šķiras zāģbaļķi) ietvaros pasūtītājs var izvēlēties vienu sakritīgu virsmēra 
vērtību. Izņēmums – ja produktu egles, priedes II šķiras zāģbaļķi 10-13.9 cm pēc pasūtītāja 
izvēles šķiro atsevišķi, šim produktam var izvēlēties atšķirīgu virsmēra vērtību;  

- izvēloties pakalpojumu, konkrētajam produktam tiek pieskaitīta pakalpojuma cena, kas 
noteikta 5. un 6.tabulā:  

5.tabula 

Suga Produkts Virsmēra palielinājums, EUR/m3 

  +1cm +2cm 

Priede 

10-13.9 cm 0.33 0.44 
14-17.9 cm 0.37 0.52 
18-27.9 cm 0.35 0.48 
28 cm< 0.35 0.48 

    

Egle 

10-13.9 cm 0.33 0.44 
14-17.9 cm 0.37 0.52 
18-27.9 cm 0.36 0.49 
28 cm< 0.36 0.49 

6.tabula 

Suga Produkts Virsmēra palielinājums, EUR/m3 
  +1cm +2cm +3cm + 4cm + 5cm 

Bērzs 
16 – 17.9cm 0.37 0.52 0.67 0.82 0.96 
18cm< 0.48 0.73 0.98 1.23 1.48 

 

- pakalpojumu var izvēlēties pirms līguma noslēgšanas vai līguma darbības laikā. Ja pakalpojumu 
pasūtītājs izvēlas līguma darbības laikā, pasūtītājam ir pienākums pieņemt visu apaļo 
kokmateriālu apjomu, kas saražots līdz specifikācijas maiņas brīdim atbilstoši iepriekšējai 
specifikācijai; 

- apaļo kokmateriālu ražošana ar palielināto virsmēru tiek uzsākta 5 (piecu) darba dienu laikā no 
pakalpojuma saskaņošanas dienas. 
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3.4. APAĻO KOKMATERIĀLU ŠĶIROŠANA 

Pakalpojums pieejams: egles un priedes II šķiras zāģbaļķi 
Pakalpojuma piedāvājums spēkā ilgāka termiņa un īstermiņa sadarbībai 
Pakalpojuma izvēles noteikumi: 
- ilgāka termiņa sadarbības līgumos pretendents var izvēlēties pa sugām šķirotu egles un priedes 

II šķiras zāģbaļķu piegādes; 

- pakalpojuma izmantošanas noteikumi īstermiņa sadarbības ietvaros: 
• skuju koku II šķiras zāģbaļķu ražošana un to krautnēšana krautuvē pie ceļa tiek veikta vienā 

krautnējumā un kravu uzkraušanas, komplektēšanas vai piegādes procesā ir identificējama 
kā apaļo kokmateriālu produktu grupa – 7.tabula: 

7.tabula 

 

• Nosacījumi, izvēloties no pamata grupas atdalītu/šķirotu apaļo kokmateriālu piegādes4: 

o no vienas pamata grupas var veidot līdz 3 dažādām izvēlnēm, ieskaitot pamata grupu, 
kas veido atsevišķus krautnējumus; 

o vienu izvēlni veido suga (var būt vairākas), produkts (var būt vairāki), garums (var būt 
vairāki) un viena uzmērīšanas metode; 

o uzmērīšanas metodes izvēlne, kas nav norādīta pie pamata grupas, bet atbilst 
uzmērīšanas noteikumiem, veido atsevišķu krautnējumu; 

o izvēloties no pamata grupas atdalītu/šķirotu apaļo kokmateriālu piegādes, apaļo 
kokmateriālu cenām tiek pieskaitīta pakalpojuma cena, ko attiecina uz visu 
attiecīgās/nopirkās pamata grupas produktu grozu un apjomu; 

o pieļaujama atsevišķu nogriežņu sajaukšanās. 
 

- pakalpojumu var izvēlēties pirms līguma noslēgšanas vai līguma darbības laikā; 

- ja LVM akceptē šķirošanas pakalpojumu, apaļo kokmateriālu cenām tiek pieskaitīta 
pakalpojuma cena 1.00 EUR/m3. 
 
 
 
 

 
4 Piemērs: 
no pamata grupas, ko veido egles un priedes II šķiras zāģbaļķi 10-13.9cm, 14-17.9 cm, 18-27.9 cm un 28 cm< ar 
garumu skaitu 1<  katram produktam, var izvēlēties no pārējiem produktiem atdalītas egles zāģbaļķu 10-13,9 
cm ar garumu 3.60 m piegādes, paredzot, ka produkti tiks uzmērīti pēc grupveida uzmērīšanas metodes. Šajā 
gadījumā šķirošanas pakalpojumu attiecina uz visu nopirkto produktu grozu un apjomu, kas ietilpst pamata 
grupā. 

Produktu pamata grupa: 
skuju koku II šķiras zāģbaļķi 

Suga Produkts Uzmērīšanas metode Garumu 
skaits 

priede 
un 

egle 

10-13.9 cm 

Individuālā 
Viens vai 

vairāki 
garumi 

14-17.9 cm 

18-27.9 cm 

28 < cm 
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4. PIEGĀDES  
4.1. PIEGĀŽU GRAFIKS PA PRODUKTIEM 

Pakalpojums pieejams: pakalpojumu piedāvājumu pārskatā (1.sadaļa) norādītajiem produktiem 
Pakalpojuma piedāvājums spēkā ilgāka termiņa un īstermiņa sadarbībai 
Pakalpojuma izvēles noteikumi: 
- pasūtītājs var izvēlēties piegāžu grafikā noteikt apaļo kokmateriālu produktu: 

• viena vai vairāku produktu dalījumu pa piegāžu ceturkšņiem; 
un/vai  

• viena produkta dalījumu pa mēnešiem, nosakot produkta maksimālo minimālo apjomu 
mēnesī ar piegāžu precizitāti +/-20% (mēneša maksimālais un minimālais apjoms tiek 
aprēķināts attiecīgi + (plus) un – (mīnus) 20% no bāzes vērtības (apjoma)). Līgumos, kas 
noslēgti piegādēm I pusgadā, divus mēnešus no trim (marts, aprīlis vai maijs) var tikt 
piemērota papildu novirze 20 (divdesmit)% apmērā no līgumā noteiktā minimālā un 
maksimālā piegāžu apjoma; 

- LVM izvērtē pasūtītāja vēlamo apjoma dalījumu un akcepta gadījumā saistības par 
pakalpojuma izpildi tiek noteiktas līgumā; 

- izvēloties pakalpojumu, apaļo kokmateriālu  cenai tiek pieskaitīta pakalpojuma cena; 

- pakalpojuma cena tiek piemērota konkrētam produktam/-iem; 

- pakalpojumu var izvēlēties pirms līguma noslēgšanas. 

Pakalpojuma izpildes noteikumi: 

- pakalpojuma izpildes precizitāte ceturksnī tiek noteikta (pakalpojums tiek uzskaitīts par 
izpildītu), pieļaujot, ka novirze no ceturksnī paredzētā apaļo kokmateriālu produkta piegāžu 
apjoma ir +/-15% vai +/-100 m3 (novirze +/- 100 m3 piemērojama gadījumā, ja aprēķinātie +/-
15% (piecpadsmit procenti) ir mazāk kā 100 m3). Piegāžu grafikā noteiktā produkta apjoma 
piegādes pieļaujamās novirzes apmērā var tikt veiktas vienu mēnesi pēc piegāžu perioda 
beigām, 

- pakalpojuma izpildes precizitāte mēneša grafikam tiek  noteikta (pakalpojums tiek uzskaitīts 
par izpildītu),  ja  piegādes  tiek  nodrošinātas  līgumā  noteiktā  minimālā  un  maksimālā   
apjoma ietvaros; 

- pakalpojuma izpildes precizitāte tiek vērtēta pēc līgumā noteiktā piegāžu termiņa beigām. Ja 
piegādes nav nodrošinātas piegādes grafikā noteiktajā kārtībā un apjomā, t.sk., ievērojot 
pieļaujamās novirzes, LVM sagatavo kredītrēķinu attiecīgā pakalpojuma vērtības apmērā par 
piegādāto apjomu periodā (ceturksnī),  kurā LVM nav nodrošinājusi pakalpojuma izpildi. 

 
4.2. PIEGĀŽU APJOMA SADALĪJUMS PA CETURKŠŅIEM 

Pakalpojums pieejams: pakalpojumu piedāvājumu pārskatā (1.sadaļa) norādītajiem produktiem 
Pakalpojuma piedāvājums spēkā ilgāka termiņa un īstermiņa sadarbībai 
Pakalpojuma izvēles noteikumi: 
- pasūtītājs var izvēlēties sev vēlamo piegāžu apjoma sadalījumu pa ceturkšņiem; 

- LVM izvērtē pasūtītāja vēlamo apjoma dalījumu un akcepta gadījumā saistības par 
pakalpojuma izpildi tiek noteiktas līgumā; 

- izvēloties pakalpojumu, apaļo kokmateriālu  cenai tiek pieskaitīta pakalpojuma cena; 

- pakalpojumu var izvēlēties pirms līguma noslēgšanas. 

Pakalpojuma izpildes noteikumi: 
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- pakalpojuma izpildes precizitāte tiek noteikta (pakalpojums tiek uzskaitīts par izpildītu), 
pieļaujot, ka līguma izpildes vērtējumā var tikt piemērota konkrētajā līgumā noteiktā novirzi; 

- piegāžu grafikā noteiktā produkta apjoma piegādes pieļaujamās novirzes apmērā var tikt 
veiktas vienu mēnesi pēc piegāžu perioda beigām; 

- pakalpojuma izpildes precizitāte tiek vērtēta pēc līgumā noteiktā piegāžu termiņa beigām. Ja 
piegādes nav nodrošinātas piegādes grafikā noteiktajā kārtībā un apjomā, t.sk., ievērojot 
pieļaujamās novirzes, LVM sagatavo kredītrēķinu attiecīgā pakalpojuma vērtības apmērā par 
piegādāto apjomu periodā (ceturksnī),  kurā LVM nav nodrošinājusi pakalpojuma izpildi. 

 
4.3. MAKSIMĀLAIS UN MINIMĀLAIS APJOMS MĒNESĪ AR PIEGĀŽU PRECIZITĀTI +/-20% 

Pakalpojums pieejams: pakalpojumu piedāvājumu pārskatā (1.sadaļa) norādītajiem produktiem 
Pakalpojuma piedāvājums spēkā ilgāka termiņa un īstermiņa sadarbībai 
Pakalpojuma izvēles noteikumi: 
- pasūtītājs var izvēlēties LVM piedāvātu piegāžu grafika dalījumu pa mēnešiem, kurā mēneša 

maksimālais un minimālais apjoms tiek aprēķināts attiecīgi + (plus) un – (mīnus) 20% no bāzes 
vērtības (apjoma) vai 100 m3, ja + (plus) un – (mīnus) 20% no bāzes vērtības (apjoma) ir mazāk 
kā 100 m3 
vai 

- pasūtītājs iesniedz priekšlikumu piegāžu grafika dalījumam pa mēnešiem, kurā mēneša 
maksimālais un minimālais apjoms tiek aprēķināts attiecīgi + (plus) un – (mīnus) 20% no bāzes 
vērtības (apjoma) vai 100 m3, ja + (plus) un – (mīnus) 20% no bāzes vērtības (apjoma) ir mazāk 
kā 100 m3; 

- LVM izvērtē iespēju nodrošināt pakalpojumu saistībā ar nopirkto kopējo apjomu un akcepta 
gadījumā saistības par pakalpojuma izpildi tiek noteiktas līgumā; 

- Pakalpojumu var izvēlēties: 
• ilgāka termiņa sadarbības ietvaros pirms piegādes līguma vai vienošanās par piegāžu 

grafiku noslēgšanas, attiecinot to uz visu piegāžu periodu (pusgadu), 
• īstermiņa sadarbības ietvaros attiecinot uz līguma darbības termiņu.   

- izvēloties pakalpojumu, apaļo kokmateriālu  cenai tiek pieskaitīta pakalpojuma cena; 

- vienlaicīgi pasūtītājs nevar izvēlēties pakalpojumu -  piegāžu apjoma sadalījums pa ceturkšņiem 
(4.2.sadaļa). 

 
Pakalpojuma izpildes noteikumi: 
- pakalpojuma izpildes precizitāte tiek  noteikta (pakalpojums tiek uzskaitīts par izpildītu),  ja  

piegādes  tiek  nodrošinātas  līgumā  noteiktā  minimālā  un  maksimālā apjoma ietvaros; 

- līgumos, kas noslēgti piegādēm I pusgadā, divus mēnešus no trim (marts, aprīlis vai maijs) var 
tikt piemērota papildu novirze 20 (divdesmit)% apmērā no līgumā noteiktā minimālā un 
maksimālā piegāžu apjoma; 

- pakalpojuma izpildes precizitāte tiek vērtēta pēc līgumā noteiktā piegāžu termiņa beigām. Ja 
piegādes nav nodrošinātas piegādes grafikā noteiktajā kārtībā un apjomā, t.sk., ievērojot 
pieļaujamās novirzes, LVM sagatavo kredītrēķinu attiecīgā pakalpojuma vērtības apmērā par 
piegādāto apjomu mēnesī, kurā LVM nav nodrošinājusi grafika izpildi. 
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4.4. MAKSIMĀLAIS UN MINIMĀLAIS APJOMS MĒNESĪ AR PIEGĀŽU PRECIZITĀTI +/-10% 

Pakalpojums pieejams: pakalpojumu piedāvājumu pārskatā (1.sadaļa) norādītajiem produktiem 
Pakalpojuma piedāvājums spēkā ilgāka termiņa un īstermiņa sadarbībai 
Pakalpojuma izvēles noteikumi: 
- pasūtītājs var izvēlēties LVM piedāvātu piegāžu grafika dalījumu pa mēnešiem, kurā mēneša 

maksimālais un minimālais apjoms tiek aprēķināts attiecīgi + (plus) un – (mīnus) 10% no bāzes 
vērtības (apjoma) vai 100 m3, ja + (plus) un – (mīnus) 10% no bāzes vērtības (apjoma) ir mazāk 
kā 100 m3 
vai 

- pasūtītājs iesniedz priekšlikumu piegāžu grafika dalījumam pa mēnešiem, kurā mēneša 
maksimālais un minimālais apjoms tiek aprēķināts attiecīgi + (plus) un – (mīnus) 10% no bāzes 
vērtības (apjoma) vai 100 m3, ja + (plus) un – (mīnus) 10% no bāzes vērtības (apjoma) ir mazāk 
kā 100 m3; 

- LVM izvērtē iespēju nodrošināt pakalpojumu saistībā ar nopirkto kopējo apjomu un akcepta 
gadījumā saistības par pakalpojuma izpildi tiek noteiktas līgumā; 

- Pakalpojumu var izvēlēties: 
• ilgāka termiņa sadarbības ietvaros pirms piegādes līguma vai vienošanās par piegāžu 

grafiku noslēgšanas, attiecinot to uz visu piegāžu periodu (pusgadu), 
• īstermiņa sadarbības ietvaros attiecinot uz līguma darbības termiņu;  

- izvēloties pakalpojumu, apaļo kokmateriālu  cenai tiek pieskaitīta pakalpojuma cena. 

 
Pakalpojuma izpildes noteikumi: 
- pakalpojuma izpildes precizitāte tiek  noteikta (pakalpojums tiek uzskaitīts par izpildītu),  ja  

piegādes  tiek  nodrošinātas  līgumā  noteiktā  minimālā  un  maksimālā apjoma ietvaros; 

- līgumos, kas noslēgti piegādēm I pusgadā, divus mēnešus no trim (marts, aprīlis vai maijs) var 
tikt piemērota papildu novirze 15 (piecpadsmit)% apmērā no līgumā noteiktā minimālā un 
maksimālā piegāžu apjoma; 

- pakalpojuma izpildes precizitāte tiek vērtēta pēc līgumā noteiktā piegāžu termiņa beigām. Ja 
piegādes nav nodrošinātas piegādes grafikā noteiktajā kārtībā un apjomā, t.sk., ievērojot 
pieļaujamās novirzes, LVM sagatavo kredītrēķinu attiecīgā pakalpojuma vērtības apmērā par 
piegādāto apjomu mēnesī, kurā LVM nav nodrošinājusi grafika izpildi. 

 
4.5. IZMAIŅAS PIEGĀŽU GRAFIKĀ 

Pakalpojums pieejams: pakalpojumu piedāvājumu pārskatā (1.sadaļa) norādītajiem produktiem 
Pakalpojuma piedāvājums spēkā ilgāka termiņa un īstermiņa sadarbībai 
Pakalpojuma izvēles noteikumi: 
- pasūtītājs noslēgta līguma darbības laikā var iesniegt pieteikumu izmaiņām piegāžu grafikā 

ceturksnim vai piegāžu grafikā – maksimālais un minimālais apjoms mēnesī ar piegāžu 
precizitāti +/-20% vai +/-10% (ja pakalpojums Minimālais un maksimālais apjoms mēnesī 
nopirkts un nostiprināts noslēgtajā līgumā), saglabājot līgumā noteiktās apjoma novirzes; 

- pasūtītājs pieteikumu izmaiņām piegāžu grafikā ceturksnim var iesniegt ne vēlāk kā līdz pirmā 
ceturkšņa otrā mēneša 15.datumam; 

- pasūtītājs pieteikumu izmaiņām piegāžu grafikā - maksimālais un minimālais apjoms mēnesī ar 
piegāžu precizitāti +/-20% vai +/-10% var iesniegt ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 15.datumam 
un attiecinot izmaiņas uz nākamo (nākamajiem) mēnesi (mēnešiem); 

- LVM izvērtē pasūtītāja vēlamās izmaiņas un, akcepta gadījumā, saistības par pakalpojuma 
izpildi tiek noteiktas, slēdzot atbilstošu vienošanos; 
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- izvēloties pakalpojumu, apaļo kokmateriālu cenai tiek pieskaitīta pakalpojuma cena, 
piemērojot pieskaitījumu atlikušajam piegāžu perioda apjomam; 

- pakalpojuma maksa var netikt piemērota izmaiņām piegāžu grafikā, kuras attiecinātas uz vienu 
vai diviem pēc kārtas esošiem mēnešiem, ja apjoms, uz kuru attiecināmas izmaiņas, 
nepārsniedz: 

• īstermiņa sadarbības līgumiem - pusi no līguma vidējā mēneša apjoma; 
• ilgāka termiņa sadarbības līgumiem – pusi no vidējā mēneša apjoma pusgadā. 

Pakalpojuma izpildes noteikumi: 

- pakalpojuma izpildes precizitāte piegāžu grafikā ceturksnim tiek noteikta (pakalpojums tiek 
uzskaitīts par izpildītu), pieļaujot, ka novirze no ceturksnī paredzētā apaļo kokmateriālu 
produkta piegāžu apjoma ir +/-15% vai +/-100 m3 (novirze +/- 100 m3 piemērojama gadījumā, 
ja aprēķinātie +/-15% (piecpadsmit procenti) ir mazāk kā 100 m3). Piegāžu grafikā noteiktā 
produkta apjoma piegādes pieļaujamās novirzes apmērā var tikt veiktas vienu mēnesi pēc 
piegāžu perioda beigām; 

- pakalpojuma izpildes precizitāte piegāžu grafikā – maksimālais un minimālais apjoms mēnesī 
tiek  noteikta (pakalpojums tiek uzskaitīts par izpildītu),  ja, piegādes  tiek  nodrošinātas  līgumā  
noteiktā  minimālā  un  maksimālā   apjoma ietvaros un noteikto līguma  apjoma  noviržu  
ietvaros.   

- pakalpojuma izpilde tiek vērtēta pēc līgumā noteiktā piegāžu perioda, kurā tiek piemērots 
pakalpojums, beigām. Ja pakalpojums nav izpildīts, LVM izsniedz pasūtītājam kredītrēķinu 
attiecīgā pakalpojuma vērtības apmērā par piegādāto apjomu mēnesī/mēnešos,  kurā LVM nav 
nodrošinājusi grafika izpildi. 
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5. DARBA LAIKS - KOKSNES PRODUKTU PIEŅEMŠANAS LAIKA IZVĒLE 
 
Pakalpojums pieejams: visiem produktiem, summējot visu ar pasūtītāju noslēgto līgumu apjomus 
piegādes vietā 
Pakalpojuma izvēles noteikumi: 
- pasūtītājs var izvēlēties ierobežot apaļo kokmateriālu pieņemšanas laiku, nodrošinot apaļo 

kokmateriālu pieņemšanu ne mazāk kā 8.tabulā norādīto laiku. Izvēloties pakalpojumu, apaļo 
kokmateriālu  cenai tiek pieskaitīta pakalpojuma cena, kas noteikta 8.tabulā (neattiecas uz 
gadījumiem, kad vidējais piegāžu apjoms mēnesī nepārsniedz 500 m3): 

8.tabula 

Ceturkšņa vidējais piegādes apjoms 
mēnesī (piegāžu periods - ceturksnis) 
vai piegādes apjoms mēnesī (piegāžu 

periods - mēnesis) 

Minimālais pieņemšanas laiks Pakalpojuma 
cena EUR/m3 

501-1500m3 

8-12 h (nepārtraukts periods) 5 dienas nedēļā no pirmdienas 
plkst.8:00 līdz svētdienas plkst.8:00 1.21 

8-12 h (nepārtraukts periods) 6 dienas nedēļā no pirmdienas 
plkst.8:00 līdz svētdienas plkst.8:00 0.95 

24 h 5 dienas nedēļā no pirmdienas plkst.8:00 līdz sestdienas 
plkst.8:00 0.60 

24 h 6 dienas nedēļā no pirmdienas plkst.8:00 līdz svētdienas 
plkst.8:00 0.29 

1501-3500m3 

12 h (nepārtraukts periods) 6 dienas nedēļā no pirmdienas 
plkst.8:00 līdz svētdienas plkst.8:00 0.95 

24 h 5 dienas nedēļā no pirmdienas plkst.8:00 līdz sestdienas 
plkst.8:00 0.60 

24 h 6 dienas nedēļā no pirmdienas plkst.8:00 līdz svētdienas 
plkst.8:00 0.29 

3501-7000m3 

24 h 5 dienas nedēļā no pirmdienas plkst.8:00 līdz sestdienas 
plkst.8:00 0.60 

24 h 6 dienas nedēļā no pirmdienas plkst.8:00 līdz svētdienas 
plkst.8:00 0.29 

>7001m3 24 h 6 dienas nedēļā no pirmdienas plkst.8:00 līdz svētdienas 
plkst.8:00 0.29 

 
- pakalpojumu var izvēlēties pirms līguma noslēgšanas vai līguma darbības laikā. 
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