Mežizstrādes pakalpojumu līgumu cenu pārskatīšana

Darbu izcenojumi tiek pārskatīti reizi mēnesī, ja mēneša
vidējo dīzeļdegvielas cenu izmaiņu un mēneša patēriņa
cenu indeksa izmaiņu summa ir vismaz ±4%
Līguma termiņš un procedūras nosaukums

Janvāris 2019
Nav jāpārskata (2018.g.
decembris pret 2018.g.
jūlijuDD cenu izmaiņas +0.7%,
PCI izmaiņas +0.7%, summā
+1.4%)

2019.gada 2. janvāris - 2020(23).gada 31. decembris. (Mežizstrādes apaļo kokmateriālu
ražošana galvenajā cirtē un krājas kopšanas cirtē )_ID. Nr. AS LVM MS
RP_2018_95_Ak_), atvēršana 2018. gada 12. jūlijs

Februāris 2019

Marts 2019

Aprīlis 2019

Nav jāpārskata (2019.g.
Nav jāpārskata (2019.g.
Nav jāpārskata (2019.g. marts
janvāris pret 2018.g. jūliju DD februāris pret 2018.g. jūliju DD
pret 2018.g. jūliju DD cenu
cenu izmaiņas -2.3%, PCI
cenu izmaiņas -2.2%, PCI
izmaiņas -0.1%, PCI izmaiņas
izmaiņas +1.2%, summā -1.1%) izmaiņas +1.3%, summā -0.9%)
+2.4%, summā +2.3%)

Maijs 2019

Jūnijs 2019

Jūlijs2019

Augusts 2019

Ir jāpārskata (2019.g. aprīlis
pret 2018.g. jūliju DD cenu
izmaiņas +0.7%, PCI izmaiņas
+3.3%, summā +4.0%)

Nav jāpārskata (2019.g. maijs
pret 2019.g. aprīli DD cenu
izmaiņas +2.5%, PCI izmaiņas
+0.2%, summā +2.7%)

Nav jāpārskata (2019.g. jūnijs
pret 2019.g. aprīli DD cenu
izmaiņas +0.3%, PCI izmaiņas
+0.6%, summā +0.9%)

Nav jāpārskata (2019.g. jūlijs
pret 2019.g. aprīli DD cenu
izmaiņas -2.3%, PCI izmaiņas 0.4%, summā -2.7%)

Nav jāpārskata (2019.g.
Nav jāpārskata (2019.g.
Nav jāpārskata (2019.g.
Nav jāpārskata (2019.g.
Nav jāpārskata (2019.g.
augusts pret 2019.g. aprīli DD septembris pret 2019.g. aprīli oktobriss pret 2019.g. aprīli DD novembris pret 2019.g. aprīli
decembris pret 2019.g. aprīli
cenu izmaiņas -2.2%, PCI
DD cenu izmaiņas -1.6%, PCI
cenu izmaiņas -1.2%, PCI
DD cenu izmaiņas -2.3%, PCI
DD cenu izmaiņas -1.9%, PCI
izmaiņas -0.2%, summā -2.4%) izmaiņas -0.2%, summā -1.8%) izmaiņas +0.2%, summā -1.0%) izmaiņas +0.0%, summā -2.3%) izmaiņas -0.3%, summā -2.2%)

Ir jāpārskata (2020.g. janvāris Ir jāpārskata (2020.g. februāris Ir jāpārskata (2020.g. marts
Ir jāpārskata (2020.g. aprīlis
pret 2019.g. aprīli DD cenu
pret 2020.g. janvāri DD cenu pret 2020.g. februāri DD cenu pret 2020.g. martu DD cenu
izmaiņas +4.0%, PCI izmaiņas
izmaiņas -4.4%, PCI izmaiņas
izmaiņas -8.3%, PCI izmaiņas izmaiņas -14.3%, PCI izmaiņas +0.1%, summā +4.1%)
+0.1%, summā -4.3%)
+0.3%, summā -8.0%)
0.5%, summā -14.8%)

Nav jāpārskata (2019.g. jūlijs
pret 2019.g. aprīli DD cenu
izmaiņas -2.3%, PCI izmaiņas 0.4%, summā -2.7%)

Nav jāpārskata (2019.g.
Nav jāpārskata (2019.g.
Nav jāpārskata (2019.g.
Nav jāpārskata (2019.g.
Nav jāpārskata (2019.g.
augusts pret 2019.g. aprīli DD septembris pret 2019.g. aprīli oktobriss pret 2019.g. aprīli DD novembris pret 2019.g. aprīli
decembris pret 2019.g. aprīli
cenu izmaiņas -2.2%, PCI
DD cenu izmaiņas -1.6%, PCI
cenu izmaiņas -1.2%, PCI
DD cenu izmaiņas -2.3%, PCI
DD cenu izmaiņas -1.9%, PCI
izmaiņas -0.2%, summā -2.4%) izmaiņas -0.2%, summā -1.8%) izmaiņas +0.2%, summā -1.0%) izmaiņas +0.0%, summā -2.3%) izmaiņas -0.3%, summā -2.2%)

Ir jāpārskata (2020.g. janvāris Ir jāpārskata (2020.g. februāris Ir jāpārskata (2020.g. marts
Ir jāpārskata (2020.g. aprīlis
pret 2019.g. aprīli DD cenu
pret 2020.g. janvāri DD cenu pret 2020.g. februāri DD cenu pret 2020.g. martu DD cenu
izmaiņas +4.0%, PCI izmaiņas
izmaiņas -4.4%, PCI izmaiņas
izmaiņas -8.3%, PCI izmaiņas izmaiņas -14.3%, PCI izmaiņas +0.1%, summā +4.1%)
+0.1%, summā -4.3%)
+0.3%, summā -8.0%)
0.5%, summā -14.8%)

2019.gada 23. jūlijs - 2024.gada 22. jūlijs (Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana par
mašinizētu enerģētiskās koksnes ražošanas pakalpojumu sniegšanu), ID_Nr._AS LVM MS
RP_2019_38_Ak), atvēršana 2019. gada 15. aprīlis

Septembris 2019

Oktobris 2019

Novembris 2019

Decembris 2019

Janvāris 2020

Februāris 2020

Marts 2020

Aprīlis 2020

Maijs 2020

2021.gada 14. decembra - 2022.gada 31. oktobrim (Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumi bojātu koku cirsmās 2021.-2023. gadā), (id. Nr. AS LVM MS
RP_2021_166_Ak), atvēršana 2021. gada 7.decembrī
2021.gada 27. septembris - 2026.gada 26. septembrim (Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšana ar mazjaudas tehniku kopšanas cirtē), (id. Nr. AS LVM MS
RP_2021_199_Ak), atvēršana 2021. gada 19.jūlijā.
2022.gada 03. janvāris - 2023.gada 02. janvārim „Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumi 2022.gadā” (id. Nr. AS LVM MS RP_2021_329_Ak), atvēršana 2021.gada
21.novembrī
2021.gada 28. decembris - 2022.gada 31.oktobrim(martam) „Apaļo kokmateriālu
ražošanas pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos”
(identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana 2021.gada 20.decembrī
2022.gada 03. janvāris - 2027.gada 02. janvārim (Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšana ar mazjaudas tehniku kopšanas cirtē), (id. Nr. AS LVM MS
RP_2021_341_Ak), atvēršana 2021. gada 29.novembrī
2022.gada 21. un 24. janvāris - 2022.gada 31.oktobrim „Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos” (identifikācijas
numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana 2022.gada 17.janvārī
2022.gada 13. janvāra- 2022.gada 31. oktobrim (2023.gada 30. jūnijam)
(Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana cirsmās uz zemas nestspējas
augsnēm 2019. – 2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos), VV_ID_Nr. AS LVM MS
RP_2019_39_Ak), atvēršana 2022. gada 5.janvārī
2022.gada 1. un 3. februāra - 2022.gada 31.martam(oktobrim) „Apaļo kokmateriālu
ražošanas pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos”
(identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana 2022.gada 27.janvārī
Informācijas avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

Darbu izcenojumi tiek pārskatīti reizi mēnesī, ja mēneša
vidējo dīzeļdegvielas cenu izmaiņu un mēneša patēriņa
cenu indeksa izmaiņu summa ir vismaz ±2%
Līguma termiņš un procedūras nosaukums

Janvāris 2019

Februāris 2019

Marts 2019

Aprīlis 2019

Maijs 2019

Jūnijs 2019

Jūlijs2019

Augusts 2019

Septembris 2019

Oktobris 2019

Novembris 2019

Decembris 2019

Janvāris 2020

Februāris 2020

Marts 2020

Aprīlis 2020

Maijs 2020

Janvāris 2019

Februāris 2019

Marts 2019

Aprīlis 2019

Maijs 2019

Jūnijs 2019

Jūlijs2019

Augusts 2019

Septembris 2019

Oktobris 2019

Novembris 2019

Decembris 2019

Janvāris 2020

Februāris 2020

Marts 2020

Aprīlis 2020

Maijs 2020

2022.gada 7. līdz 11.aprīlī - 2022.gada 31.oktobrim„Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos” (identifikācijas
numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana 2022.gada 1. aprīlī.
2022.gada 4. jūnija-2022.gada 30. novembrim „Aapaļo kokmateriālu ražošana
kopšanas cirtē 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2022_113_Ak),
atvēršana 2022.gada 27. maijs
2022.gada 6.-13. jūnija- 2023.gada jūnijam „Apaļo kokmateriālu ražošana bojātu koku
cirsmās 2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2022_61_Ak), atvēršana 2022.gada 25. aprīlis

Darbu izcenojumi tiek pārskatīti reizi mēnesī, ja mēneša
vidējā dīzeļdegvielas cena un/vai patēriņa cenu indekss
mainās par vismaz ±2%.
Līguma termiņš un procedūras nosaukums
2022.gada 26. -30.maijs - 2022.gada 30.septembrim, 31. oktobrim) „Apaļo
DD
kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā, slēdzot vispārīgo
vienošanos” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana 2022.gada
20. maijs
PCI

2022.gada 30., 25. maijs - 2022.gada 31. decembrim „Mašinizētu enerģētiskās koksnes
ražošanas pakalpojumu sniegšanu 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2019_250_Ak), atvēršana 2022.gada 6. maijs

2022.gada 17. jūnija-2022.gada 31. decembrim „Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšanu, veicot mežizstrādi galvenās cirtes cirsmās uz zemas nestspējas
augsnēm 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2019_39_Ak), atvēršana
2022.gada 13. jūnijs

2022.gada 4.Jūlija-2022.gada 31. decembrim „Mašinizētu enerģētiskās koksnes
ražošanas pakalpojumu sniegšanu 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2019_250_Ak), atvēršana 2022.gada 21. jūnijs

2022.gada 14.Jūlija-2022.gada 31. oktobrim „Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšanu, veicot mežizstrādi galvenās cirtes cirsmās uz zemas nestspējas
augsnēm 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2019_39_Ak), atvēršana
2022.gada 6. jūlijs

2022.gada 14.Jūlija-2022.gada 31. oktobrim „Apaļo kokmateriālu ražošana bojātu koku
cirsmās 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana
2022.gada 6. jūlijs

2022.gada 28.Jūlija-2022.gada 30. septembris „Apaļo kokmateriālu ražošana
atjaunošanas cirtē 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak),
atvēršana 2022.gada 26. jūlijs

2022.gada 22-25.Jūlija-2022.gada 31. decembrim „Mašinizētu enerģētiskās koksnes
ražošanas pakalpojumu sniegšanu 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2019_250_Ak), atvēršana 2022.gada 15. jūlijs

2022.gada 12. augusts-2022.gada 31. decembrim „Mašinizētu enerģētiskās koksnes
ražošanas pakalpojumu sniegšanu 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2019_250_Ak), atvēršana 2022.gada 4. augusts

DD

PCI

DD

PCI

DD

PCI

DD

PCI

DD

PCI

DD

PCI

DD

PCI

DD

PCI

2022.gada 22.augusts-2022.gada 31. oktobris(decembris) „Apaļo kokmateriālu
ražošana atjaunošanas cirtē 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2021_166_Ak), atvēršana 2022.gada 5. augusts

DD

PCI
Informācijas avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

Mežizstrādes pakalpojumu līgumu cenu pārskatīšana

Darbu izcenojumi tiek pārskatīti reizi mēnesī, ja mēneša
vidējo dīzeļdegvielas cenu izmaiņu un mēneša patēriņa
cenu indeksa izmaiņu summa ir vismaz ±4%
Līguma termiņš un procedūras nosaukums

Jūnijs 2020

Jūlijs 2020

Augusts 2020

Septembris 2020

2019.gada 2. janvāris - 2020(23).gada 31. decembris. (Mežizstrādes apaļo kokmateriālu
ražošana galvenajā cirtē un krājas kopšanas cirtē )_ID. Nr. AS LVM MS
RP_2018_95_Ak_), atvēršana 2018. gada 12. jūlijs

Nav jāpārskata (2020.g. maijs
pret 2020.g. aprīli DD cenu
izmaiņas -1.6%, PCI izmaiņas 0.4%, summā -2.0%)

Ir jāpārskata (2020.g. jūnijs
pret 2020.g. aprīli DD cenu
izmaiņas +7.2%, PCI izmaiņas 0.2%, summā +7.0%)

Nav jāpārskata (2020.g. jūlijs
pret 2020.g. jūniju DD cenu
izmaiņas +3.3, PCI izmaiņas
+0.2%, summā +3.5%)

Nav jāpārskata (2020.g.augusts
pret 2020.g. jūniju DD cenu
izmaiņas +2.7, PCI izmaiņas 0.3%, summā +2.4%)

2019.gada 23. jūlijs - 2024.gada 22. jūlijs (Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana par
mašinizētu enerģētiskās koksnes ražošanas pakalpojumu sniegšanu), ID_Nr._AS LVM MS
RP_2019_38_Ak), atvēršana 2019. gada 15. aprīlis

Nav jāpārskata (2020.g. maijs
pret 2020.g. aprīli DD cenu
izmaiņas -1.6%, PCI izmaiņas 0.4%, summā -2.0%)

Ir jāpārskata (2020.g. jūnijs
pret 2020.g. aprīli DD cenu
izmaiņas +7.2%, PCI izmaiņas 0.2%, summā +7.0%)

Nav jāpārskata (2020.g. jūlijs
pret 2020.g. jūniju DD cenu
izmaiņas +3.3, PCI izmaiņas
+0.2%, summā +3.5%)

Nav jāpārskata (2020.g.augusts
pret 2020.g. jūniju DD cenu
izmaiņas +2.7, PCI izmaiņas 0.3%, summā +2.4%)

Oktobris 2020
Nav jāpārskata
(2020.g.septembris pret
2020.g. jūniju DD cenu
izmaiņas +2.0, PCI izmaiņas 0.2%,
+1.8%)
Navsummā
jāpārskata

Novembris 2020
Nav jāpārskata
(2020.g.oktobris pret 2020.g.
jūniju DD cenu izmaiņas -1.8,
PCI izmaiņas -0.3%, summā 2.1%)
Nav jāpārskata

Decembris 2020
Nav jāpārskata
(2020.g.novembris pret
2020.g. jūniju DD cenu
izmaiņas -3.3, PCI izmaiņas 0.5%,
-3.8%)
Navsummā
jāpārskata

Janvāris 2021
Nav jāpārskata
(2020.g.decembris pret
2020.g. jūniju DD cenu
izmaiņas +0.3, PCI izmaiņas 0.6%,
-0.3%)
Navsummā
jāpārskata

(2020.g.septembris pret
2020.g. jūniju DD cenu
izmaiņas +2.0, PCI izmaiņas 0.2%, summā +1.8%)

(2020.g.oktobris pret 2020.g.
jūniju DD cenu izmaiņas -1.8,
PCI izmaiņas -0.3%, summā 2.1%)

(2020.g.novembris pret
2020.g. jūniju DD cenu
izmaiņas -3.3, PCI izmaiņas 0.5%, summā -3.8%)

(2020.g.decembris pret
2020.g. jūniju DD cenu
izmaiņas +0.3, PCI izmaiņas 0.6%, summā -0.3%)

Maijs 2021

Jūnijs 2021

Jūlijs 2021

Augusts 2021

Ir jāpārskata (2021.g. janvāris Ir jāpārskata (2021.g. februāris Ir jāpārskata (2021.g. marts
pret 2020.g. jūniju DD cenu
pret 2021.g. janvāri DD cenu pret 2021.g. februāri DD cenu
izmaiņas +6.1%, PCI izmaiņas - izmaiņas +5.7%, PCI izmaiņas
izmaiņas +3.5%, PCI izmaiņas
0.2%, summā +5.9%)
+0.4%, summā +6.1%)
+0.8%, summā +4.3%)

Februāris 2021

Marts 2021

Aprīlis 2021

Nav jāpārskata (2021.g.aprīlis
pret 2021.g. martu DD cenu
izmaiņas +0.6%, PCI izmaiņas
+0.9%, summā +1.5%)

Nav jāpārskata (2021.g.maijs
pret 2021.g. martu DD cenu
izmaiņas +1.8%, PCI izmaiņas
+1.4%, summā +3.2%)

Ir jāpārskata (2021.g. jūnijs
pret 2021.g. martu DD cenu
izmaiņas +3.1%, PCI izmaiņas
+1.7%, summā +4.8%)

Nav jāpārskata (2021.g.jūlijs
pret 2021.g. jūniju DD cenu
izmaiņas +1.7%, PCI izmaiņas
+0.4%, summā +2.1%)

Nav jāpārskata (2021.g.
Nav jāpārskata (2021.g.
augusts pret 2021.g. jūniju DD septembris pret 2021.g. jūniju
cenu izmaiņas +2.2%, PCI
DD cenu izmaiņas +2.0%, PCI
izmaiņas +0.7%, summā +2.9%) izmaiņas +1.8%, summā +3.8%)

Septembris 2021

Oktobris 2021

Ir jāpārskata (2021.g. janvāris Ir jāpārskata (2021.g. februāris Ir jāpārskata (2021.g. marts
pret 2020.g. jūniju DD cenu
pret 2021.g. janvāri DD cenu pret 2021.g. februāri DD cenu
izmaiņas +6.1%, PCI izmaiņas - izmaiņas +5.7%, PCI izmaiņas
izmaiņas +3.5%, PCI izmaiņas
0.2%, summā +5.9%)
+0.4%, summā +6.1%)
+0.8%, summā +4.3%)

Nav jāpārskata (2021.g.aprīlis
pret 2021.g. martu DD cenu
izmaiņas +0.6%, PCI izmaiņas
+0.9%, summā +1.5%)

Nav jāpārskata (2021.g.maijs
pret 2021.g. martu DD cenu
izmaiņas +1.8%, PCI izmaiņas
+1.4%, summā +3.2%)

Ir jāpārskata (2021.g. jūnijs
pret 2021.g. martu DD cenu
izmaiņas +3.1%, PCI izmaiņas
+1.7%, summā +4.8%)

Nav jāpārskata (2021.g.jūlijs
pret 2021.g. jūniju DD cenu
izmaiņas +1.7%, PCI izmaiņas
+0.4%, summā +2.1%)

Nav jāpārskata (2021.g.
Nav jāpārskata (2021.g.
augusts pret 2021.g. jūniju DD septembris pret 2021.g. jūniju
cenu izmaiņas +2.2%, PCI
DD cenu izmaiņas +2.0%, PCI
izmaiņas +0.7%, summā +2.9%) izmaiņas +1.8%, summā +3.8%)

2021.gada 14. decembra - 2022.gada 31. oktobrim (Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumi bojātu koku cirsmās 2021.-2023. gadā), (id. Nr. AS LVM MS
RP_2021_166_Ak), atvēršana 2021. gada 7.decembrī
Nav jāpārskata (2021.g.
septembris pret 2021.g. jūliju
DD cenu izmaiņas +0.2%, PCI
izmaiņas +1.4%, summā +1.6%)

2021.gada 27. septembris - 2026.gada 26. septembrim (Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšana ar mazjaudas tehniku kopšanas cirtē), (id. Nr. AS LVM MS
RP_2021_199_Ak), atvēršana 2021. gada 19.jūlijā.
2022.gada 03. janvāris - 2023.gada 02. janvārim „Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumi 2022.gadā” (id. Nr. AS LVM MS RP_2021_329_Ak), atvēršana 2021.gada
21.novembrī
2021.gada 28. decembris - 2022.gada 31.oktobrim(martam) „Apaļo kokmateriālu
ražošanas pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos”
(identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana 2021.gada 20.decembrī
2022.gada 03. janvāris - 2027.gada 02. janvārim (Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšana ar mazjaudas tehniku kopšanas cirtē), (id. Nr. AS LVM MS
RP_2021_341_Ak), atvēršana 2021. gada 29.novembrī
2022.gada 21. un 24. janvāris - 2022.gada 31.oktobrim „Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos” (identifikācijas
numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana 2022.gada 17.janvārī
2022.gada 13. janvāra- 2022.gada 31. oktobrim (2023.gada 30. jūnijam)
(Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana cirsmās uz zemas nestspējas
augsnēm 2019. – 2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos), VV_ID_Nr. AS LVM MS
RP_2019_39_Ak), atvēršana 2022. gada 5.janvārī
2022.gada 1. un 3. februāra - 2022.gada 31.martam(oktobrim) „Apaļo kokmateriālu
ražošanas pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos”
(identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana 2022.gada 27.janvārī
Informācijas avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

Darbu izcenojumi tiek pārskatīti reizi mēnesī, ja mēneša
vidējo dīzeļdegvielas cenu izmaiņu un mēneša patēriņa
cenu indeksa izmaiņu summa ir vismaz ±2%
Līguma termiņš un procedūras nosaukums

Jūnijs 2020

Jūlijs 2020

Augusts 2020

Septembris 2020

Oktobris 2020

Novembris 2020

Decembris 2020

Janvāris 2021

Februāris 2021

Marts 2021

Aprīlis 2021

Maijs 2021

Jūnijs 2021

Jūlijs 2021

Augusts 2021

Septembris 2021

Oktobris 2021

Jūnijs 2020

Jūlijs 2020

Augusts 2020

Septembris 2020

Oktobris 2020

Novembris 2020

Decembris 2020

Janvāris 2021

Februāris 2021

Marts 2021

Aprīlis 2021

Maijs 2021

Jūnijs 2021

Jūlijs 2021

Augusts 2021

Septembris 2021

Oktobris 2021

2022.gada 7. līdz 11.aprīlī - 2022.gada 31.oktobrim„Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos” (identifikācijas
numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana 2022.gada 1. aprīlī.
2022.gada 4. jūnija-2022.gada 30. novembrim „Aapaļo kokmateriālu ražošana
kopšanas cirtē 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2022_113_Ak),
atvēršana 2022.gada 27. maijs
2022.gada 6.-13. jūnija- 2023.gada jūnijam „Apaļo kokmateriālu ražošana bojātu koku
cirsmās 2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2022_61_Ak), atvēršana 2022.gada 25. aprīlis

Darbu izcenojumi tiek pārskatīti reizi mēnesī, ja mēneša
vidējā dīzeļdegvielas cena un/vai patēriņa cenu indekss
mainās par vismaz ±2%.
Līguma termiņš un procedūras nosaukums
2022.gada 26. -30.maijs - 2022.gada 30.septembrim, 31. oktobrim) „Apaļo
DD
kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā, slēdzot vispārīgo
vienošanos” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana 2022.gada
20. maijs
PCI

2022.gada 30., 25. maijs - 2022.gada 31. decembrim „Mašinizētu enerģētiskās koksnes
ražošanas pakalpojumu sniegšanu 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2019_250_Ak), atvēršana 2022.gada 6. maijs

2022.gada 17. jūnija-2022.gada 31. decembrim „Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšanu, veicot mežizstrādi galvenās cirtes cirsmās uz zemas nestspējas
augsnēm 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2019_39_Ak), atvēršana
2022.gada 13. jūnijs

2022.gada 4.Jūlija-2022.gada 31. decembrim „Mašinizētu enerģētiskās koksnes
ražošanas pakalpojumu sniegšanu 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2019_250_Ak), atvēršana 2022.gada 21. jūnijs

2022.gada 14.Jūlija-2022.gada 31. oktobrim „Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšanu, veicot mežizstrādi galvenās cirtes cirsmās uz zemas nestspējas
augsnēm 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2019_39_Ak), atvēršana
2022.gada 6. jūlijs

2022.gada 14.Jūlija-2022.gada 31. oktobrim „Apaļo kokmateriālu ražošana bojātu koku
cirsmās 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana
2022.gada 6. jūlijs

2022.gada 28.Jūlija-2022.gada 30. septembris „Apaļo kokmateriālu ražošana
atjaunošanas cirtē 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak),
atvēršana 2022.gada 26. jūlijs

2022.gada 22-25.Jūlija-2022.gada 31. decembrim „Mašinizētu enerģētiskās koksnes
ražošanas pakalpojumu sniegšanu 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2019_250_Ak), atvēršana 2022.gada 15. jūlijs

2022.gada 12. augusts-2022.gada 31. decembrim „Mašinizētu enerģētiskās koksnes
ražošanas pakalpojumu sniegšanu 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2019_250_Ak), atvēršana 2022.gada 4. augusts

DD

PCI

DD

PCI

DD

PCI

DD

PCI

DD

PCI

DD

PCI

DD

PCI

DD

PCI

2022.gada 22.augusts-2022.gada 31. oktobris(decembris) „Apaļo kokmateriālu
ražošana atjaunošanas cirtē 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2021_166_Ak), atvēršana 2022.gada 5. augusts

DD

PCI
Informācijas avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

Mežizstrādes pakalpojumu līgumu cenu pārskatīšana

Darbu izcenojumi tiek pārskatīti reizi mēnesī, ja mēneša
vidējo dīzeļdegvielas cenu izmaiņu un mēneša patēriņa
cenu indeksa izmaiņu summa ir vismaz ±4%
Līguma termiņš un procedūras nosaukums

Maijs 2022

Jūnijs 2022

2019.gada 2. janvāris - 2020(23).gada 31. decembris. (Mežizstrādes apaļo kokmateriālu
ražošana galvenajā cirtē un krājas kopšanas cirtē )_ID. Nr. AS LVM MS
RP_2018_95_Ak_), atvēršana 2018. gada 12. jūlijs

Ir jāpārskata (2021.g. oktobris
Nav jāpārskata (2021.g.
Nav jāpārskata (2021.g.
Nav jāpārskata (2022.g.
Ir jāpārskata (2022.g. februāris Ir jāpārskata (2022.g. marts
pret 2021.g. jūniju DD cenu novembris pret 2021.g. oktobri decembris pret 2021.g. oktobri janvāris pret 2021.g. oktobri
pret 2021.g. oktobri DD cenu pret 2022.g. februāri DD cenu
izmaiņas +11.4%, PCI izmaiņas DD cenu izmaiņas +2.5%, PCI
DD cenu izmaiņas -2.6%, PCI
DD cenu izmaiņas -0.8%, PCI
izmaiņas +5.5%, PCI izmaiņas izmaiņas +20.3%, PCI izmaiņas
+3.0%, summā +14.4%)
izmaiņas +1.1%, summā +3.6%) izmaiņas +1.4%, summā -1.2%) izmaiņas +1.4%, summā +0.6%)
+3.1%, summā +8.6%)
+3.3%, summā +23.6%)

Novembris 2021

Decembris 2021

Janvāris 2022

Ir jāpārskata (2022.g. aprīlis
pret 2022.g. martu DD cenu
izmaiņas +5.7%, PCI izmaiņas
+2.2%, summā +7.9%)

Ir jāpārskata (2022.g. maijs
pret 2022.g. aprīli DD cenu
izmaiņas +4.2%, PCI izmaiņas
+4.0%, summā +8.2%)

Ir jāpārskata (2022.g. jūnijs pret Nav jāpārskata (2022.g. jūlijs pret
Ir jāpārskata (2022.g. augusts pret 2022.g.
2022.g. maiju DD cenu izmaiņas 2022.g. jūniju DD cenu izmaiņas jūniju DD cenu izmaiņas -10.5%, PCI izmaiņas
+5.9%, PCI izmaiņas +2.4%,
2.9%, PCI izmaiņas +2.2%,
+2.6%, summā -7.9%)
summā +8.3%)
summā -0.7%)

2019.gada 23. jūlijs - 2024.gada 22. jūlijs (Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana par
mašinizētu enerģētiskās koksnes ražošanas pakalpojumu sniegšanu), ID_Nr._AS LVM MS
RP_2019_38_Ak), atvēršana 2019. gada 15. aprīlis

Ir jāpārskata (2021.g. oktobris
Nav jāpārskata (2021.g.
Nav jāpārskata (2021.g.
Nav jāpārskata (2022.g.
Ir jāpārskata (2022.g. februāris Ir jāpārskata (2022.g. marts
pret 2021.g. jūniju DD cenu novembris pret 2021.g. oktobri decembris pret 2021.g. oktobri janvāris pret 2021.g. oktobri
pret 2021.g. oktobri DD cenu pret 2022.g. februāri DD cenu
izmaiņas +11.4%, PCI izmaiņas DD cenu izmaiņas +2.5%, PCI
DD cenu izmaiņas -2.6%, PCI
DD cenu izmaiņas -0.8%, PCI
izmaiņas +5.5%, PCI izmaiņas izmaiņas +20.3%, PCI izmaiņas
+3.0%, summā +14.4%)
izmaiņas +1.1%, summā +3.6%) izmaiņas +1.4%, summā -1.2%) izmaiņas +1.4%, summā +0.6%)
+3.1%, summā +8.6%)
+3.3%, summā +23.6%)

Ir jāpārskata (2022.g. aprīlis
pret 2022.g. martu DD cenu
izmaiņas +5.7%, PCI izmaiņas
+2.2%, summā +7.9%)

Ir jāpārskata (2022.g. maijs
pret 2022.g. aprīli DD cenu
izmaiņas +4.2%, PCI izmaiņas
+4.0%, summā +8.2%)

Ir jāpārskata (2022.g. jūnijs pret Nav jāpārskata (2022.g. jūlijs pret
Ir jāpārskata (2022.g. augusts pret 2022.g.
2022.g. maiju DD cenu izmaiņas 2022.g. jūniju DD cenu izmaiņas jūniju DD cenu izmaiņas -10.5%, PCI izmaiņas
+5.9%, PCI izmaiņas +2.4%,
2.9%, PCI izmaiņas +2.2%,
+2.6%, summā -7.9%)
summā +8.3%)
summā -0.7%)

Nav jāpārskata (2022.g.
Ir jāpārskata (2022.g. februāris Ir jāpārskata (2022.g. marts
janvāris pret 2021.g. decembri pret 2021.g. decembri DD cenu pret 2022.g. februāri DD cenu
DD cenu izmaiņas +1.9%, PCI
izmaiņas +8.3%, PCI izmaiņas izmaiņas +20.3%, PCI izmaiņas
izmaiņas 0%, summā +1.9%)
+1.6%, summā +9.9%)
+3.3%, summā +23.6%)

Ir jāpārskata (2022.g. aprīlis
pret 2022.g. martu DD cenu
izmaiņas +5.7%, PCI izmaiņas
+2.2%, summā +7.9%)

Ir jāpārskata (2022.g. maijs
pret 2022.g. aprīli DD cenu
izmaiņas +4.2%, PCI izmaiņas
+4.0%, summā +8.2%)

Ir jāpārskata (2022.g. jūnijs pret Nav jāpārskata (2022.g. jūlijs pret
Ir jāpārskata (2022.g. augusts pret 2022.g.
2022.g. maiju DD cenu izmaiņas 2022.g. jūniju DD cenu izmaiņas jūniju DD cenu izmaiņas -10.5%, PCI izmaiņas
+5.9%, PCI izmaiņas +2.4%,
2.9%, PCI izmaiņas +2.2%,
+2.6%, summā -7.9%)
summā +8.3%)
summā -0.7%)

Nav jāpārskata (2022.g.
Ir jāpārskata (2022.g. februāris Ir jāpārskata (2022.g. marts
janvāris pret 2021.g. oktobri
pret 2021.g. oktobri DD cenu pret 2022.g. februāri DD cenu
DD cenu izmaiņas -0.8%, PCI
izmaiņas +5.5%, PCI izmaiņas izmaiņas +20.3%, PCI izmaiņas
izmaiņas +1.4%, summā +0.6%)
+3.1%, summā +8.6%)
+3.3%, summā +23.6%)

Ir jāpārskata (2022.g. aprīlis
pret 2022.g. martu DD cenu
izmaiņas +5.7%, PCI izmaiņas
+2.2%, summā +7.9%)

Ir jāpārskata (2022.g. maijs
pret 2022.g. aprīli DD cenu
izmaiņas +4.2%, PCI izmaiņas
+4.0%, summā +8.2%)

Ir jāpārskata (2022.g. jūnijs pret Nav jāpārskata (2022.g. jūlijs pret
Ir jāpārskata (2022.g. augusts pret 2022.g.
2022.g. maiju DD cenu izmaiņas 2022.g. jūniju DD cenu izmaiņas jūniju DD cenu izmaiņas -10.5%, PCI izmaiņas
+5.9%, PCI izmaiņas +2.4%,
2.9%, PCI izmaiņas +2.2%,
+2.6%, summā -7.9%)
summā +8.3%)
summā -0.7%)

Nav jāpārskata (2022.g.
Ir jāpārskata (2022.g. februāris Ir jāpārskata (2022.g. marts
janvāris pret 2021.g. decembri pret 2021.g. decembri DD cenu pret 2022.g. februāri DD cenu
DD cenu izmaiņas +1.9%, PCI
izmaiņas +8.3%, PCI izmaiņas izmaiņas +20.3%, PCI izmaiņas
izmaiņas 0%, summā +1.9%)
+1.6%, summā +9.9%)
+3.3%, summā +23.6%)

Ir jāpārskata (2022.g. aprīlis
pret 2022.g. martu DD cenu
izmaiņas +5.7%, PCI izmaiņas
+2.2%, summā +7.9%)

Ir jāpārskata (2022.g. maijs
pret 2022.g. aprīli DD cenu
izmaiņas +4.2%, PCI izmaiņas
+4.0%, summā +8.2%)

Ir jāpārskata (2022.g. jūnijs pret Nav jāpārskata (2022.g. jūlijs pret
Ir jāpārskata (2022.g. augusts pret 2022.g.
2022.g. maiju DD cenu izmaiņas 2022.g. jūniju DD cenu izmaiņas jūniju DD cenu izmaiņas -10.5%, PCI izmaiņas
+5.9%, PCI izmaiņas +2.4%,
2.9%, PCI izmaiņas +2.2%,
+2.6%, summā -7.9%)
summā +8.3%)
summā -0.7%)

Nav jāpārskata (2022.g.
Ir jāpārskata (2022.g. februāris Ir jāpārskata (2022.g. marts
janvāris pret 2021.g. decembri pret 2021.g. decembri DD cenu pret 2022.g. februāri DD cenu
DD cenu izmaiņas +1.9%, PCI
izmaiņas +8.3%, PCI izmaiņas izmaiņas +20.3%, PCI izmaiņas
izmaiņas 0%, summā +1.9%)
+1.6%, summā +9.9%)
+3.3%, summā +23.6%)

Ir jāpārskata (2022.g. aprīlis
pret 2022.g. martu DD cenu
izmaiņas +5.7%, PCI izmaiņas
+2.2%, summā +7.9%)

Ir jāpārskata (2022.g. maijs
pret 2022.g. aprīli DD cenu
izmaiņas +4.2%, PCI izmaiņas
+4.0%, summā +8.2%)

Ir jāpārskata (2022.g. jūnijs pret Nav jāpārskata (2022.g. jūlijs pret
Ir jāpārskata (2022.g. augusts pret 2022.g.
2022.g. maiju DD cenu izmaiņas 2022.g. jūniju DD cenu izmaiņas jūniju DD cenu izmaiņas -10.5%, PCI izmaiņas
+5.9%, PCI izmaiņas +2.4%,
2.9%, PCI izmaiņas +2.2%,
+2.6%, summā -7.9%)
summā +8.3%)
summā -0.7%)

Nav jāpārskata (2022.g.
Ir jāpārskata (2022.g. februāris Ir jāpārskata (2022.g. marts
janvāris pret 2021.g. decembri pret 2021.g. decembri DD cenu pret 2022.g. februāri DD cenu
DD cenu izmaiņas +1.9%, PCI
izmaiņas +8.3%, PCI izmaiņas izmaiņas +20.3%, PCI izmaiņas
izmaiņas 0%, summā +1.9%)
+1.6%, summā +9.9%)
+3.3%, summā +23.6%)

Ir jāpārskata (2022.g. aprīlis
pret 2022.g. martu DD cenu
izmaiņas +5.7%, PCI izmaiņas
+2.2%, summā +7.9%)

Ir jāpārskata (2022.g. maijs
pret 2022.g. aprīli DD cenu
izmaiņas +4.2%, PCI izmaiņas
+4.0%, summā +8.2%)

Ir jāpārskata (2022.g. jūnijs pret Nav jāpārskata (2022.g. jūlijs pret
Ir jāpārskata (2022.g. augusts pret 2022.g.
2022.g. maiju DD cenu izmaiņas 2022.g. jūniju DD cenu izmaiņas jūniju DD cenu izmaiņas -10.5%, PCI izmaiņas
+5.9%, PCI izmaiņas +2.4%,
2.9%, PCI izmaiņas +2.2%,
+2.6%, summā -7.9%)
summā +8.3%)
summā -0.7%)

Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. februārī (2022.gada
janvārīs pret 2021.gada
decembri)

2021.gada 14. decembra - 2022.gada 31. oktobrim (Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumi bojātu koku cirsmās 2021.-2023. gadā), (id. Nr. AS LVM MS
RP_2021_166_Ak), atvēršana 2021. gada 7.decembrī

Ir jāpārskata (2021.g. oktobris
Nav jāpārskata (2021.g.
Nav jāpārskata (2021.g.
pret 2021.g. jūliju DD cenu
novembris pret 2021.g. oktobri decembris pret 2021.g. oktobri
izmaiņas +9.5%, PCI izmaiņas DD cenu izmaiņas +2.5%, PCI
DD cenu izmaiņas -2.6%, PCI
+2.6%, summā +12.1%)
izmaiņas +1.1%, summā +3.6%) izmaiņas +1.4%, summā -1.2%)
Ir jāpārskata (2021.g.
decembris pret 2021.g.
novembri DD cenu izmaiņas 5.0%, PCI izmaiņas +0.4%,
summā -4.6%)
Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. februārī (2022.gada
janvārīs pret 2021.gada
decembri)
Ir jāpārskata (2021.g.
decembris pret 2021.g.
novembri DD cenu izmaiņas 5.0%, PCI izmaiņas +0.4%,
summā -4.6%)

2021.gada 27. septembris - 2026.gada 26. septembrim (Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšana ar mazjaudas tehniku kopšanas cirtē), (id. Nr. AS LVM MS
RP_2021_199_Ak), atvēršana 2021. gada 19.jūlijā.
2022.gada 03. janvāris - 2023.gada 02. janvārim „Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumi 2022.gadā” (id. Nr. AS LVM MS RP_2021_329_Ak), atvēršana 2021.gada
21.novembrī
2021.gada 28. decembris - 2022.gada 31.oktobrim(martam) „Apaļo kokmateriālu
ražošanas pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos”
(identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana 2021.gada 20.decembrī
2022.gada 03. janvāris - 2027.gada 02. janvārim (Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšana ar mazjaudas tehniku kopšanas cirtē), (id. Nr. AS LVM MS
RP_2021_341_Ak), atvēršana 2021. gada 29.novembrī

Februāris 2022

Marts 2022

Aprīlis 2022

Jūlijs2022

Augusts 2022

Septembris 2022

2022.gada 21. un 24. janvāris - 2022.gada 31.oktobrim „Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos” (identifikācijas
numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana 2022.gada 17.janvārī

Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. martā (2022.gada
februāris pret 2021.gada
janvāri)

Ir jāpārskata (2022.g. februāris Ir jāpārskata (2022.g. marts
pret 2022.g. janvāri DD cenu pret 2022.g. februāri DD cenu
izmaiņas +6.4%, PCI izmaiņas izmaiņas +20.3%, PCI izmaiņas
+1.6%, summā +8.0%)
+3.3%, summā +23.6%)

Ir jāpārskata (2022.g. aprīlis
pret 2022.g. martu DD cenu
izmaiņas +5.7%, PCI izmaiņas
+2.2%, summā +7.9%)

Ir jāpārskata (2022.g. maijs
pret 2022.g. aprīli DD cenu
izmaiņas +4.2%, PCI izmaiņas
+4.0%, summā +8.2%)

Ir jāpārskata (2022.g. jūnijs pret Nav jāpārskata (2022.g. jūlijs pret
Ir jāpārskata (2022.g. augusts pret 2022.g.
2022.g. maiju DD cenu izmaiņas 2022.g. jūniju DD cenu izmaiņas jūniju DD cenu izmaiņas -10.5%, PCI izmaiņas
+5.9%, PCI izmaiņas +2.4%,
2.9%, PCI izmaiņas +2.2%,
+2.6%, summā -7.9%)
summā +8.3%)
summā -0.7%)

2022.gada 13. janvāra- 2022.gada 31. oktobrim (2023.gada 30. jūnijam)
(Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana cirsmās uz zemas nestspējas
augsnēm 2019. – 2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos), VV_ID_Nr. AS LVM MS
RP_2019_39_Ak), atvēršana 2022. gada 5.janvārī

Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. martā (2022.gada
februāris pret 2021.gada
janvāri)

Ir jāpārskata (2022.g. februāris Ir jāpārskata (2022.g. marts
pret 2022.g. janvāri DD cenu pret 2022.g. februāri DD cenu
izmaiņas +6.4%, PCI izmaiņas izmaiņas +20.3%, PCI izmaiņas
+1.6%, summā +8.0%)
+3.3%, summā +23.6%)

Ir jāpārskata (2022.g. aprīlis
pret 2022.g. martu DD cenu
izmaiņas +5.7%, PCI izmaiņas
+2.2%, summā +7.9%)

Ir jāpārskata (2022.g. maijs
pret 2022.g. aprīli DD cenu
izmaiņas +4.2%, PCI izmaiņas
+4.0%, summā +8.2%)

Ir jāpārskata (2022.g. jūnijs pret Nav jāpārskata (2022.g. jūlijs pret
Ir jāpārskata (2022.g. augusts pret 2022.g.
2022.g. maiju DD cenu izmaiņas 2022.g. jūniju DD cenu izmaiņas jūniju DD cenu izmaiņas -10.5%, PCI izmaiņas
+5.9%, PCI izmaiņas +2.4%,
2.9%, PCI izmaiņas +2.2%,
+2.6%, summā -7.9%)
summā +8.3%)
summā -0.7%)

2022.gada 1. un 3. februāra - 2022.gada 31.martam(oktobrim) „Apaļo kokmateriālu
ražošanas pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos”
(identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana 2022.gada 27.janvārī

Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. martā (2022.gada
februāris pret 2021.gada
janvāri)

Ir jāpārskata (2022.g. februāris Ir jāpārskata (2022.g. marts
pret 2022.g. janvāri DD cenu pret 2022.g. februāri DD cenu
izmaiņas +6.4%, PCI izmaiņas izmaiņas +20.3%, PCI izmaiņas
+1.6%, summā +8.0%)
+3.3%, summā +23.6%)

Ir jāpārskata (2022.g. aprīlis
pret 2022.g. martu DD cenu
izmaiņas +5.7%, PCI izmaiņas
+2.2%, summā +7.9%)

Ir jāpārskata (2022.g. maijs
pret 2022.g. aprīli DD cenu
izmaiņas +4.2%, PCI izmaiņas
+4.0%, summā +8.2%)

Ir jāpārskata (2022.g. jūnijs pret Nav jāpārskata (2022.g. jūlijs pret
Ir jāpārskata (2022.g. augusts pret 2022.g.
2022.g. maiju DD cenu izmaiņas 2022.g. jūniju DD cenu izmaiņas jūniju DD cenu izmaiņas -10.5%, PCI izmaiņas
+5.9%, PCI izmaiņas +2.4%,
2.9%, PCI izmaiņas +2.2%,
+2.6%, summā -7.9%)
summā +8.3%)
summā -0.7%)

Maijs 2022

Jūnijs 2022
Ir jāpārskata (2022.g. maijs
pret 2022.g. aprīli DD cenu
izmaiņas +4.2%, PCI izmaiņas
+4.0%, summā +8.2%)

Jūlijs 2022
Augusts 2022
Septembris 2022
Ir jāpārskata (2022.g. jūnijs pret Nav jāpārskata (2022.g. jūlijs pret
Ir jāpārskata (2022.g. augusts pret 2022.g.
2022.g. maiju DD cenu izmaiņas 2022.g. jūniju DD cenu izmaiņas jūniju DD cenu izmaiņas -10.5%, PCI izmaiņas
+5.9%, PCI izmaiņas +2.4%,
2.9%, PCI izmaiņas +2.2%,
+2.6%, summā -7.9%)
summā +8.3%)
summā -0.7%)

2022.gada 4. jūnija-2022.gada 30. novembrim „Aapaļo kokmateriālu ražošana
kopšanas cirtē 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2022_113_Ak),
atvēršana 2022.gada 27. maijs

Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. jūlijā(2022.gada jūnijs
pret 2022.gada maiju)

Ir jāpārskata (2022.g. jūnijs pret Nav jāpārskata (2022.g. jūlijs pret
Ir jāpārskata (2022.g. augusts pret 2022.g.
2022.g. maiju DD cenu izmaiņas 2022.g. jūniju DD cenu izmaiņas jūniju DD cenu izmaiņas -10.5%, PCI izmaiņas
+5.9%, PCI izmaiņas +2.4%,
2.9%, PCI izmaiņas +2.2%,
+2.6%, summā -7.9%)
summā +8.3%)
summā -0.7%)

2022.gada 6.-13. jūnija- 2023.gada jūnijam „Apaļo kokmateriālu ražošana bojātu koku
cirsmās 2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2022_61_Ak), atvēršana 2022.gada 25. aprīlis

Ir jāpārskata (2022.g. maijs
pret 2022.g. aprīli DD cenu
izmaiņas +4.2%, PCI izmaiņas
+4.0%, summā +8.2%)

Ir jāpārskata (2022.g. jūnijs pret Nav jāpārskata (2022.g. jūlijs pret
Ir jāpārskata (2022.g. augusts pret 2022.g.
2022.g. maiju DD cenu izmaiņas 2022.g. jūniju DD cenu izmaiņas jūniju DD cenu izmaiņas -10.5%, PCI izmaiņas
+5.9%, PCI izmaiņas +2.4%,
2.9%, PCI izmaiņas +2.2%,
+2.6%, summā -7.9%)
summā +8.3%)
summā -0.7%)

Informācijas avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

Darbu izcenojumi tiek pārskatīti reizi mēnesī, ja mēneša
vidējo dīzeļdegvielas cenu izmaiņu un mēneša patēriņa
cenu indeksa izmaiņu summa ir vismaz ±2%
Līguma termiņš un procedūras nosaukums

Novembris 2021

Decembris 2021

Janvāris 2022

Februāris 2022

Marts 2022

Aprīlis 2022

2022.gada 7. līdz 11.aprīlī - 2022.gada 31.oktobrim„Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos” (identifikācijas
numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana 2022.gada 1. aprīlī.

Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. jūnijā (2022.gada maijs
pret 2022.gada aprīli)

Darbu izcenojumi tiek pārskatīti reizi mēnesī, ja mēneša
vidējā dīzeļdegvielas cena un/vai patēriņa cenu indekss
mainās par vismaz ±2%.
Līguma termiņš un procedūras nosaukums

Novembris 2021

2022.gada 26. -30.maijs - 2022.gada 30.septembrim, 31. oktobrim) „Apaļo
DD
kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā, slēdzot vispārīgo
vienošanos” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana 2022.gada
20. maijs
PCI

2022.gada 30., 25. maijs - 2022.gada 31. decembrim „Mašinizētu enerģētiskās koksnes
ražošanas pakalpojumu sniegšanu 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2019_250_Ak), atvēršana 2022.gada 6. maijs

2022.gada 17. jūnija-2022.gada 31. decembrim „Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšanu, veicot mežizstrādi galvenās cirtes cirsmās uz zemas nestspējas
augsnēm 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2019_39_Ak), atvēršana
2022.gada 13. jūnijs

2022.gada 4.Jūlija-2022.gada 31. decembrim „Mašinizētu enerģētiskās koksnes
ražošanas pakalpojumu sniegšanu 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2019_250_Ak), atvēršana 2022.gada 21. jūnijs

2022.gada 14.Jūlija-2022.gada 31. oktobrim „Apaļo kokmateriālu ražošanas
pakalpojumu sniegšanu, veicot mežizstrādi galvenās cirtes cirsmās uz zemas nestspējas
augsnēm 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2019_39_Ak), atvēršana
2022.gada 6. jūlijs

2022.gada 14.Jūlija-2022.gada 31. oktobrim „Apaļo kokmateriālu ražošana bojātu koku
cirsmās 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak), atvēršana
2022.gada 6. jūlijs

2022.gada 28.Jūlija-2022.gada 30. septembris „Apaļo kokmateriālu ražošana
atjaunošanas cirtē 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS RP_2021_166_Ak),
atvēršana 2022.gada 26. jūlijs

2022.gada 22-25.Jūlija-2022.gada 31. decembrim „Mašinizētu enerģētiskās koksnes
ražošanas pakalpojumu sniegšanu 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2019_250_Ak), atvēršana 2022.gada 15. jūlijs

2022.gada 12. augusts-2022.gada 31. decembrim „Mašinizētu enerģētiskās koksnes
ražošanas pakalpojumu sniegšanu 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2019_250_Ak), atvēršana 2022.gada 4. augusts

2022.gada 22.augusts-2022.gada 31. oktobris(decembris) „Apaļo kokmateriālu
ražošana atjaunošanas cirtē 2022. gadā” (identifikācijas numurs AS LVM MS
RP_2021_166_Ak), atvēršana 2022.gada 5. augusts

Informācijas avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

DD

PCI

DD

PCI

DD

PCI

DD

PCI

DD

PCI

DD

PCI

DD

PCI

Decembris 2021

Janvāris 2022

Februāris 2022

Marts 2022

Aprīlis 2022

Maijs 2022

Jūnijs 2022

Jūlijs2022

Augusts 2022

Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. jūlijā(2022.gada jūnijs
pret 2022.gada maiju)
Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. jūlijā(2022.gada jūnijs
pret 2022.gada maiju)
Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. jūlijā(2022.gada jūnijs
pret 2022.gada maiju)
Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. jūlijā(2022.gada jūnijs
pret 2022.gada maiju)

Ir jāpārskata (DD cenu izmaiņas
2022.g. jūnijs pret 2022.g. maiju
+5.9%)
Ir jāpārskata (PCI izmaiņas
2022.g. jūnijs pret 2022.g. maiju
+2.4%)
Ir jāpārskata (DD cenu izmaiņas
2022.g. jūnijs pret 2022.g. maiju
+5.9%)
Ir jāpārskata (PCI izmaiņas
2022.g. jūnijs pret 2022.g. maiju
+2.4%)
Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. augustā (2022.gada jūlijs
pret 2022.gada jūniju)
Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. augustā (2022.gada jūlijs
pret 2022.gada jūniju)
Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. augustā (2022.gada jūlijs
pret 2022.gada jūniju)
Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. augustā (2022.gada jūlijs
pret 2022.gada jūniju)

Ir jāpārskata (DD cenu izmaiņas
2022.g. jūlijs pret 2022.g. jūniju 2.9%)
Ir jāpārskata (PCI izmaiņas
2022.g. jūlijs pret 2022.g. jūniju
+2.2%)
Ir jāpārskata (DD cenu izmaiņas
2022.g. jūlijs pret 2022.g. jūniju 2.9%)
Ir jāpārskata (PCI izmaiņas
2022.g. jūlijs pret 2022.g. jūniju
+2.2%)
Ir jāpārskata (DD cenu izmaiņas
2022.g. jūlijs pret 2022.g. jūniju 2.9%)
Ir jāpārskata (PCI izmaiņas
2022.g. jūlijs pret 2022.g. jūniju
+2.2%)
Ir jāpārskata (DD cenu izmaiņas
2022.g. jūlijs pret 2022.g. jūniju 2.9%)
Ir jāpārskata (PCI izmaiņas
2022.g. jūlijs pret 2022.g. jūniju
+2.2%)
Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. septembrī (2022.gada
augusts pret 2022.gada jūliju)
Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. septembrī (2022.gada
augusts pret 2022.gada jūliju)
Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. septembrī (2022.gada
augusts pret 2022.gada jūliju)
Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. septembrī (2022.gada
augusts pret 2022.gada jūliju)
Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. septembrī (2022.gada
augusts pret 2022.gada jūliju)
Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. septembrī (2022.gada
augusts pret 2022.gada jūliju)
Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. septembrī (2022.gada
augusts pret 2022.gada jūliju)
Pirmā rādītāju salīdzināšana
2022.g. septembrī (2022.gada
augusts pret 2022.gada jūliju)

Septembris 2022
Ir jāpārskata (DD cenu izmaiņas 2022.g.
augusts pret 2022.g. jūliju -7.8%)
Nav jāpārskata (PCI izmaiņas 2022.g. augusts
pret 2022.g. jūliju +0.4%)
Ir jāpārskata (DD cenu izmaiņas 2022.g.
augusts pret 2022.g. jūliju -7.8%)
Nav jāpārskata (PCI izmaiņas 2022.g. augusts
pret 2022.g. jūliju +0.4%)
Ir jāpārskata (DD cenu izmaiņas 2022.g.
augusts pret 2022.g. jūliju -7.8%)
Nav jāpārskata (PCI izmaiņas 2022.g. augusts
pret 2022.g. jūliju +0.4%)
Ir jāpārskata (DD cenu izmaiņas 2022.g.
augusts pret 2022.g. jūliju -7.8%)
Nav jāpārskata (PCI izmaiņas 2022.g. augusts
pret 2022.g. jūliju +0.4%)
Ir jāpārskata (DD cenu izmaiņas 2022.g.
augusts pret 2022.g. jūliju -7.8%)
Nav jāpārskata (PCI izmaiņas 2022.g. augusts
pret 2022.g. jūliju +0.4%)
Ir jāpārskata (DD cenu izmaiņas 2022.g.
augusts pret 2022.g. jūliju -7.8%)
Nav jāpārskata (PCI izmaiņas 2022.g. augusts
pret 2022.g. jūliju +0.4%)
Ir jāpārskata (DD cenu izmaiņas 2022.g.
augusts pret 2022.g. jūliju -7.8%)
Nav jāpārskata (PCI izmaiņas 2022.g. augusts
pret 2022.g. jūliju +0.4%)
Ir jāpārskata (DD cenu izmaiņas 2022.g.
augusts pret 2022.g. jūliju -7.8%)
Nav jāpārskata (PCI izmaiņas 2022.g. augusts
pret 2022.g. jūliju +0.4%)

DD

Pirmā rādītāju salīdzināšana 2022.g. oktobrī
(2022.gada septembris pret 2022.gada
augustu)

PCI

Pirmā rādītāju salīdzināšana 2022.g. oktobrī
(2022.gada septembris pret 2022.gada
augustu)

DD

Pirmā rādītāju salīdzināšana 2022.g. oktobrī
(2022.gada septembris pret 2022.gada
augustu)

PCI

Pirmā rādītāju salīdzināšana 2022.g. oktobrī
(2022.gada septembris pret 2022.gada
augustu)

