
Piemaksas kritēriji, to aprēķināšana un piemērošanas periodi 

 

Kritērija vērtēšanas apraksts Punktu aprēķināšana 
Punkti 

Mak. Min. 

1. kritērijs – augsta pakalpojuma sniegšanas kvalitāte (bez Mežsaimniecības darbuzņēmēja 

sertifikāta) 

Pakalpojuma kvalitāti vērtē pēc LVM 

darbinieku aizpildītajiem Darba 

izpildes pārbaudes aktiem (DIPA), 

veicot darba izpildes pārbaudes 

darba izpildes laikā un pēc darba 

izpildes. Katrs reģistrētais pārkāpums 

(krustiņš) DIPĀ, kurā aizpildīts lauks 

“Neatbilstoši prasībām” darba 

izpildes kvalitātē, kā arī darba, vides 

un sociālās prasībās, uzskatāms par 

pārkāpumu augstas pakalpojuma 

sniegšanas kvalitātē (termiņa 

kavējumi netiek noformēti DIPĀ). 

Katrs reģistrētais pārkāpums ir 10 

neatbilstības punkti, par kuriem 

samazina kritērijā iegūstamo 

maksimālo punktu skaitu (45).  Punktus 

kritērijā iegūst, ja vērtēšanas periodā 

aprēķinātie punkti nav mazāk par 

minimālo punktu skaitu kritērijā (25).  

 

45 

 

25 

1. kritērijs – augsta pakalpojuma sniegšanas kvalitāte (ar Mežsaimniecības darbuzņēmēja 

sertifikātu) 

Sertifikāta izsniedzējs kontrolē, kā 

Sadarbības partneris ievēro 

sertifikāta prasības, tai skaitā arī 

darbu izpildes kvalitāti. 

 

Reģistrētie pārkāpumi var apturēt 

sertifikāta darbību. 

 

 

45 

 

0 

2.kritērijs – pakalpojuma izpilde termiņā 

DU tiek izsniegti vadoties no 

sadarbības partneru saskaņotā 

grafika reģionos. Pakalpojuma izpildi 

termiņā vērtē ceturksnī pēc 

saskaņotā grafika. 

Reģionu griezumā ceturksnī neizpildīts 

saskaņotais grafiks 25 neatbilstības 

punkti 

 

 

 

 

 

 

25 

 

0 



Kritērija vērtēšanas apraksts Punktu aprēķināšana 
Punkti 

Mak. Min. 

3.kritērijs – traktortehnikas izlaiduma gads 

Atkarībā no meža mašīnas (bāzes 

mašīnas) izlaiduma gada un ceturksnī 

paveiktā apjoma, rēķinot vidējo 

svērto meža mašīnai par paveiktajiem 

hektāriem, tiek piešķirti  punkti. 

 

Bāzes mašīna:  

Līdz 5 gadi (ieskaitot) -30 punkti; 

No 6 – 10.0 gadi – 20 punkti; 

No 11 gadiem – 0 punkti 

 

 

30 

 

0 

Kritēriju summēšana un piemaksas aprēķināšana 

Visos trijos piemaksas kritērijos iegūtos punktus summē un piemaksas lielumu mežkopības darbiem 

(Sadarbības partnera meža mašīnai) aprēķina pēc sekojošas formulas: piemaksa (EUR/ha) = 0.20 x 

piemaksas punktu summa (Max.100), attiecīgi piemaksas lielums 20 EUR/ha 

 

Augsnes gatavošanas pakalpojumam piemaksu aprēķina 4 reizes gadā (janvārī, aprīlī, jūlijā 

un oktobrī) par iepriekšējā ceturksnī paveikto. (skatīt shēmu zemāk). Apmaksa tiek veikta 

vienā maksājumā līdz nākošā mēneša 15. datumam.  

 

Shēma augstas kvalitātes piemaksas vērtēšanai un piemērošanai augsnes gatavošanas 
darbiem 

 

 

 


