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Pretendenta raksturojums Informācija vai dokumenti atbilstības apliecināšanai Informācija par pieteikuma vērtēšanu 

RAŽOŠANAS UZŅĒMUMS 

1. 

Pretendents ir ražošanas uzņēmums*, kas iegūst vai pērk izejvielas –  

apaļos kokmateriālus un tos izmanto enerģijas vai gatavo izstrādājumu, 

piemēram, plātņu, granulu, presēto kokskaidu izstrādājumu, ražošanai. 
 

*-par ražošanas uzņēmuma pazīmi netiek uzskatīta: 

o enerģētiskās šķeldas ražošana realizācijai; 

o zāģēšanas/skaldīšanas/šķeldošanas pakalpojumu saņemšana. 

Pretendenta apliecinājums.  

PIEGĀDES VIETA 

2. 

Pretendenta  apaļo kokmateriālu piegādes vieta ir norobežota teritorija* 

Latvijas Republikā, kur atrodas apaļo kokmateriālu pārstrādei atbilstoša 

ražotne** - tehnoloģiskās iekārtas, kas nodrošina visa no LVM nopirktā 

apaļo kokmateriālu apjoma pārstrādi. 

 
* - “norobežota teritorija” šī kritērija izpratnē ir no cita uzņēmuma (kas nav pretendenta 

saistītais uzņēmums)  fiziski nepārprotami nodalīta saimnieciskās darbības veikšana. 

** - piegādes vieta/ražotne var būt pretendenta saistītā uzņēmuma tiesiskajā valdījumā. 

 

Ja pretendenta tiesiskā turējumā esoša attiecīgo apaļo kokmateriālu 

mehāniskai pārstrādei atbilstoša ražotne un tehnoloģiskās iekārtas 

atrodas un pārstrāde notiek ārpus Latvijas Republikas teritorijas, 

piegādes vieta ir norobežota vieta (laukums) Latvijas Republikas 

teritorijā, kur  apaļo kokmateriālu uzmērīšanu un kvalitātes atbilstības 

noteikšanu veic  Ministru kabineta 06.11.2007. noteikumu Nr.744 

„Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti”  prasībām 

atbilstošs un akreditēts, apaļo kokmateriālu pārdevēju un pircēju 

pārvaldīts komersants, kas darbojas koku un apaļo kokmateriālu 

uzmērīšanas jomā. 

 

Piegādes vietā tiek nodrošināta apaļo kokmateriālu pieņemšana, 

uzmērīšana un kvalitātes pārbaude, apaļo kokmateriālu glabāšana. 

Zeme, ēkas (nekustamais īpašums) piegādes vietā atrodas pretendenta 

īpašumā vai ilgtermiņa nomā. 

Tehnoloģiskās iekārtas piegādes vietā atrodas pretendenta īpašumā vai 

turējumā uz finanšu līzinga līguma pamata. 

Pretendenta sniegta informācija par piegādes vietas (ražotnes) adresi. 

 

Pretendenta apliecinājums, ka zeme un ēkas (nekustamais īpašums) piegādes 

vietā ir pretendenta īpašumā vai ilgtermiņa nomā. 

 

Pretendenta apliecinājums, ka tehnoloģiskās iekārtas piegādes vietā atrodas 

pretendenta īpašumā vai turējumā uz finanšu līzinga līguma pamata. 

Pēc LVM ierosinājuma pretendents nodrošina 

iespēju pārliecināties par piegādes vietas (-u) un 

ražotnes, tehnoloģisko iekārtu atbilstību un/vai 

sniedz atbildes uz papildu informācijas 

pieprasījumu, t.sk. iesniedz kritērija izpildi 

apliecinošu dokumentu kopijas (zemesgrāmatas vai 

nomas līguma kopijas). 

Finanšu līzings šīs prasības izpratnē ir 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. 
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*- plānotais darījumu piegāžu periods pārsniedz sešus mēnešus. 

 

Visu informāciju un/vai dokumentus iesniedz latviešu valodā. Informāciju un/vai dokumentus, kas sagatavoti citā valodā, iesniedz ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

3.  

 

Pretendents piegādes vietā ievēro likumā ”Par piesārņojumu” un citos 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās vides prasības.  

Pretendenta apliecinājums par atļauju piesārņojošai darbībai. 

Kritērija izpildi apliecinoša dokumenta kopija gadījumā, ja informācija par 

saskaņotām darbībām nav pieejama Vides pārraudzības valsts biroja datu bāzē 

http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas vai 

http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/c-kategorijas-apliecinajumi. 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA 

4. 

Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, tam nav 

pasludināts maksātnespējas process vai ierosināts tiesiskās aizsardzības 

process, nav apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, pret 

pretendentu nav uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu, 

nav uzsākts pretendenta likvidācijas process. 

 

LVM vērtē www.lursoft.lv  datu bāzēs publiski pieejamo informāciju. 

Ja pretendenta tiesiskā turējumā esoša apaļo kokmateriālu mehāniskai pārstrādei 

atbilstoša ražotne un tehnoloģiskās iekārtas atrodas un pārstrāde notiek ārpus 

Latvijas Republikas teritorijas, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram 

līdzvērtīgas  ārvalstu  kompetentas institūcijas izsniegts kritērija izpildi apliecinošs 

dokuments, kas izdots ne vēlāk kā 30 dienas pirms pieteikuma iesniegšanas. 

 

5.  

Pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trīs 

kalendārajos ceturkšņos pēdējo četru noslēgušos kalendāro ceturkšņu 

periodā atbilst minimālajam līmenim 670 EUR. 

LR Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk tekstā – VID) izziņa, kura satur 

informāciju par pretendenta nodarbināto darba ņēmēju  mēneša vidējiem darba 

ienākumiem  pirmajos trīs kalendārajos ceturkšņos pēdējo četru noslēgušos 

kalendāro ceturkšņu periodā. 

 

6. 

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. 

VID izziņa, kura izdota ne agrāk kā 30 dienas pirms pieteikuma iesniegšanas 

dienas 

vai 

LVM vērtē VID datu bāzē  https://www6.vid.gov.lv/ pieejamo informāciju par 

periodu - 30 dienas pirms pieteikuma iesniegšanas. 

Ja pretendents nav reģistrēts kā nodokļu maksātājs Latvijas Republikā, VID 

līdzvērtīgas ārvalstu  kompetentas institūcijas izsniegts kritērija izpildi apliecinošs 

dokuments, kas izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas 

dienas, ja dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

 

http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas
http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/c-kategorijas-apliecinajumi
http://www.lursoft.lv/
https://www6.vid.gov.lv/

