
Max Min Skala

1

Augsta 

informācijas 

kvalitāte

Kļūdas krautuvju 

identifikācijas 

numuros

Pārvadātāja pieļauto kļūdu skaits 

krautuvju kodos/kopējais pārvadāto 

kravu skaits, %

Pasūtītāja informācijas sistēmas

Par kļūdu krautuves identifikācijas 

numurā uzskata:

 - neprecīzi norādīts krautuves 

identifikācijas numurs;

 - nav norādīts krautuves identifikācijas 

numurs;

 - nav ievadīta kokvedēja atskaite

3 1

0%            3p

0.01-0.5%    2p

0.6-1%    1p

2

Kvalitatīva 

pakalpojuma 

nodrošināšana

Vidējais līguma 

saistību pārkāpumu 

skaits uz kokvedēja 

sastāvu

Perioda kopējais dokumentēto 

pārkāpumu skaits (neskaitot 3. kritērijā 

minēto pārkāpumu)/kokvedēju sastāvu 

skaits

Pārkāpumus apliecinoši dokumenti 2 1
0                   2p

0.01-1          1p

3

Kvalitatīva 

pakalpojuma 

nodrošināšana

Vidējais neizpildīto 

darba uzdevumu 

skaits uz kokvedēja 

sastāvu

Neizpildīto darba uzdevumu 

skaits/kokvedēju sastāvu skaits
Pārkāpumus apliecinoši dokumenti 2 1

0                  2p

0.01-2         1p

4

Kvalitatīva 

pakalpojuma 

nodrošināšana

Kokvedēju vadītāju 

apmācība

Saskaņā ar Līguma noteikumiem pēc 

Pasūtītāja iepriekš apstiprinātas 

apmācību programmas apmācīto 

kokvedēju vadītāju aizvestais apjoms 

vērtēšanas periodā/kopējais aizvestais 

apjoms vērtēšanas periodā, %

Pasūtītāja informācijas sistēma 3 1

100%            3p

75-99,99%   2p

50-74,99%   1p

5

Nepārtraukts un 

vienmērīgs 

pakalpojuma 

nodrošinājums

Vidējā kokvedēja 

sastāva 

(automašīnas un 

piekabes) pašmasa

Līgumā iesaistīto kokvedēju sastāvu 

kopējā pašmasa/kokvedēju sastāvu 

skaits, tonnas

Informācija no CSDD vai kravas 

kokvedēju un piekabju reģistrācijas 

apliecības

Vērtēšanā tiek iekļauti Līguma 2. 

pielikumā minētie kokvedēju sastāvi, 

kuri bijuši iesaistīti Līguma izpildē 

vismaz 51% no vērtēšanas perioda

3 1
 <=20t           3p

20-21t           1p

6

Nepārtraukts un 

vienmērīgs 

pakalpojuma 

nodrošinājums

Vidējais kokvedēju  

sastāvu, kas 

piedalījušies Līguma 

izpildē, vecums  

Līgumā iesaistīto kokvedēju un piekabju 

vidējo vecumu summa vērtēšanas 

perioda laikā /vērtēšanas periodā 

līguma izpildē iesaistīto kokvedēju un 

piekabju skaits

Informācija no CSDD vai kravas 

kokvedēju un piekabju reģistrācijas 

apliecības

Vērtēšanā tiek iekļauti visi kokvedēju 

sastāvi, kuri vērtēšanas periodā bijuši 

iesaistīti Līguma izpildē

3 1

<2 gadi 3p

2-3 gadi  2p

3-4 gadi 1p 

7

Nepārtraukts un 

vienmērīgs 

pakalpojuma 

nodrošinājums

Kokvedēja sastāvu 

pieejamība

Dienu skaits, kad kokvedēju sastāvi ir 

bijuši pieejami PU izpildei / kopējais  

perioda dienu skaits 

Pasūtītāja informācijas sistēma

Kokvedēja  sastāva pieejamību 

uzskaita no pirmdienas līdz sestdienai 

– 6 dienas nedēļā. Kokvedēja sastāvs 

tiek uzskatīts par pieejamu, ja konkrētā 

dienā ir pārvadājis ne mazāk kā divas 

kravas

3 0,5

0.98-1       3p

0.96-0.97  2p

0.94-0.95   1p

0.92-0.93   0,5p

Punkti

Kvalitātes kritēriji piemaksas saņemšanai par augstākas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu Līguma 11.pielikums

Nr.p.k. Kritērijs Mērījums Mērījuma definīcija/formula Informācijas avots Papildus informācija

LATVIJAS VALSTS MEŽI AS LVM MS RP_2014_521_ak


