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01Koksnes ceļš no krautuves līdz klientam

Kokvedējs LVM meža 
autoceļš

Pašvaldības 
autoceļš

Valsts 
autoceļš Klients

Transportēšanas ceļš Piegādes vietaSortimenta sagatavošana

Krautuve



• Piegāžu īpatsvara palielināšanās

• Nepietiekami līdzekļi ceļu uzturēšanā

• Vienošanās ar LVC

• Līdzīga risinājuma atrašana ar PV 2009. gadā

02Sadarbības sākums



03Koksnes ceļš no krautuves līdz klientam

Kokvedējs LVM meža 
autoceļš

Pašvaldības 
autoceļš

Valsts 
autoceļš Klients

Transportēšanas ceļš Piegādes vietaSortimenta sagatavošana

Krautuve



04Pašvaldības ceļu tīkls

Pašvaldības autoceļu tīkls  

~ 30 000 km

Pārējie pašvaldību 

autoceļi
Intensīva kokmateriālu 

transportēšana

2017.gadā 1473 km~ 28 500 km



05Daži punkti no sadarbības līguma 

• LVM vienu nedēļu pirms kokmateriālu transportēšanas uzsākšanas iesniedz Domei pieteikumu 
par plānotās darbībās uzsākšanu, norādot ceļa posmu un laiku. PUŠU pārstāvji vienojas par 
kopējas ceļa posma apsekošanas nepieciešamību un termiņiem.

• PUŠU pārstāvji (ja saskaņots, tad LVM pārstāvis viens) veic ceļa posma apsekošanu un 
fotofiksāžu. 

• LVM divu darba dienu laikā pēc apsekošanas iesniedz Domei ceļa posma apsekošanas aktu, 
kas ietver autoceļa tehniskā stāvokļa aprakstu (iesēdumi, risas u.c. ceļa posmu raksturojoši 
tehniskie parametri) ar foto materiālu pielikumā. Apsekošanas akta paraugforma ir pievienota 
LĪGUMAM kā pielikums Nr.2.

• Kokmateriālu transportēšana tiek uzsākta pēc tam, kad ceļa posma apsekošanas aktu ir 
parakstījuši PUŠU pārstāvji.

• Ne vēlāk kā trešajā dienā pēc kokmateriālu transportēšanas pabeigšanas PUŠU pārstāvji (ja 
saskaņots, tad LVM pārstāvis viens) veic ceļa posma apsekošanu un fotofiksāžu. 



• 2011.gada 27.jūnijā AS ‘Latvijas valsts meži’ noslēdza sadarbības memorandu ar 
biedrību ‘Latvijas Pašvaldību savienība’ ar mērķi veicināt uz vienotiem principiem 
balstītas sadarbības veidošanu.

• Memorandā puses vienojās turpināt attīstīt sadarbību pašvaldības autoceļu 
izmantošanā meža apsaimniekošanai tā, lai nepasliktinātu un, kur iespējams, 
uzlabotu to kvalitāti.

06Sadarbības memorands



07Citu īpašnieku ceļu uzturēšanas izdevumi 
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08Sadarbības līgumi ar pašvaldībām 2018. gadā - km



09Veiksmīga sadarbība

Pirms kokmateriālu transportēšanas Pēc kokmateriālu transportēšanas



10

9

Veiksmīga sadarbība

Pirms kokmateriālu transportēšanas Pēc kokmateriālu transportēšanas



11Izaicinājumi

Savlaicīga apmaiņa ar informāciju

• Ceļu slēgšana

• Ceļu atvēršana



12Izaicinājumi

Citi ceļu lietotāji

• Izvieto kokmateriālu krautuves pie PV ceļa

• Ekspluatē to, taču neiesaistās uzturēšanā



13LVM sadarbība ar pašvaldībām

Izzināt esošās 
sadarbības 

kvalitāti

Apzināt riskus un 
vājos posmus

Samazināt riskus un 
stiprināt vājos 

posmus



14Aptauja par sadarbību

Sagatavota aptaujas anketa par LVM sadarbību ar pašvaldībām ceļu izmantošanas un 
uzturēšanas jomā. 

Vēlamies noskaidrot Jūsu viedokli par:

• līdzšinējo sadarbību ar LVM pašvaldību ceļu izmantošanā

• pašvaldību ceļu stāvokli pēc LVM saistību izpildes 

• sadarbības līguma saturu

• komunikāciju ar LVM Meža infrastruktūras pārstāvi

Aptaujas norises laiks – 2018. gada maijs

https://goo.gl/forms/L4Uh8vLfznenu9lW2

https://goo.gl/forms/L4Uh8vLfznenu9lW2


Normatīvais regulējums.Minimālais nepieciešamo izmaiņu plāns.

Paldies par sadarbību!


