
SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” 

Celtnieku iela 36, Grobiņa, Grobiņas novads 

2018.gada ____.________ 

Tehniskā specifikācija 

"Kurināmās šķeldas iegāde un piegāde SIA „GROBIŅAS NAMSERVISS”” 
 

Nr Prasības Pretendenta 
piedāvājums 

1. Kurināmā veids: 

Koksnes šķelda, kurai tiek izvirzīti sekojoši kritēriji: 
 
1. Izejmateriāli*: 

1.1. Stumbru koksne: 
1.1.1. Lapu koki; 
1.1.2. Skuju koki; 
1.1.3. Jaukti; 

1.2. Kokzāģētavu atliekas: 
1.2.1. Nomaļi; 
1.2.2. Īsināšanas atgriezumi; 
1.2.3. Zāģu skaidas**; 
1.2.4. Ēveļu skaidas**; 

1.3. Neapdarināti koki: 
1.3.1. Lapu koki; 
1.3.2. Skuju koki; 
1.3.3. Jaukti; 

1.4. Mežistrādes atliekas: 
1.4.1. Koka celma virszemes daļa; 
1.4.2. Galotnes; 
1.4.3. Nelikvīdie zari. 
 

*  Mizu daudzums nedrīkst pārsniegt 10% no kravas apjoma, tām jābūt sasmalcinātām; 
*  Skuju un lapu piejaukums šķeldā nedrīkst pārsniegt 5% no kravas apjoma; 
*  Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (metāla un plastmasas izstrādājumi, akmeņi,  
    zeme, ledus, sniegs, smiltis, stikls, dzīvnieki, metāla šķembas utml.); 
**  Zāģu un ēveļu skaidu daudzums nedrīkst pārsniegt 5% no kravas apjoma. 

 
2. Frakcijas lielums: 

2.1. Smalkā frakcija P < 3.15 mm – līdz 10% no kravas apjoma; 
2.2. Pamata frakcija 63153  P. mm – līdz 100% no kravas apjoma; 
2.3. Lielā frakcija 100P mm – līdz 10% no kravas apjoma; 
2.4. Lielākais pieļaujamais garums 150max P mm; 

 
3. Mitrums – no 20% līdz 60%; 
 
4. Pelnu saturs – līdz 4%. 
 

 

2. Piegāde jāveic saskaņā ar piegādes grafiku, kuru pasūtītājs iesniedz 
piegādātājam katra mēneša sākumā. Piegādes grafiks mēneša gaitā var 
mainīties, pasūtītājam un piegādātājam par to savstarpēji vienojoties. 

 



 

 

Grobiņa, Celtnieku iela 36 - dienā paredzēts piegādāt ~ 90 ber.m³  šķeldu. 
Maksimālais piegādes apjoms vienā dienā – 180 ber.m3. 
Kapsēde, Medzes pagasts, “Kapsēdes pamatskola” – 50 ber.m3  šķelda 
nedēļā. 
 

3. Piegādes laiki – darba dienās darba laikā (8:00-17:00) vai citā ar 
pasūtītāju saskaņotā laikā. 
 

 

4. Kopējais nepieciešamais šķeldas daudzums apkures sezonas laikā (no 
01.10.2018.- 01.05.2019. ): 
Grobiņa, Celtnieku iela 36 ~ 7250  ber.m³.  
Kapsēde, Medzes pagasts, “Kapsēdes pamatskola” - ~ 1200  ber.m³.  
 
Šķeldas piegādes aptuvenie daudzumi pa mēnešiem tiek noteikti sekojoši 
Grobiņa, Celtnieku iela 36: 

 2018. gada oktobrī – 450 ber.m3; 
 2018. gada novembrī – 800 ber.m3; 
 2018. gada decembrī – 1500 ber.m3; 
 2019. gada janvārī – 1500 ber.m3; 
 2019. gada februārī – 1500 ber.m3; 
 2019. gada martā – 1500 ber.m3. 

 
Šķeldas piegādes aptuvenie daudzumi pa mēnešiem tiek noteikti sekojoši 
Kapsēde, Medzes pagasts, “Kapsēdes pamatskola”: 

 2018. gada oktobrī – 150 ber.m3; 
 2018. gada novembrī – 150 ber.m3; 
 2018. gada decembrī – 250 ber.m3; 
 2019. gada janvārī – 205 ber.m3; 
 2019. gada februārī – 250 ber.m3; 
 2019. gada martā – 150 ber.m3. 

Norādītais kurināmā apjoms ir aptuvens, tā daudzums var būt mainīgs 
atkarībā no laika  apstākļiem. 
 

 

5. Jāņem vērā šķeldas noliktavas Grobiņa, Celtnieku iela 36, izmēri: 
noliktavas vārtu platums 8 m, vārtu augstums - 5,5 m, noliktavas 
griestu augstums - 8 m;  Kapsēde, Medzes pagasts, “Kapsēdes 
pamatskola”, izmēri: noliktavas vārtu platums 4,20 m, vārtu 
augstums – 3,60 m, noliktavas garums – 10 m. 
Pretendentam jābūt atbilstošam autotransportam, kas neskar un 
nesabojā Pasūtītāja īpašumu. Kravas izlāde ir jāveic noliktavā. 

 

 

 

Piedāvājumu iesniedza ................................................................  

(uzvārds, paraksts, datums) 

  

                                  z.v.     


