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Mežizstrādes pakalpojuma cenas mainīgās daļas kritēriji bojātu koku cirtē 

1.kritērijs – augsta darbu kvalitāte 

Kritērija vērtēšanas apraksts Punktu aprēķināšana Punkti 

Mak Min 

Mežizstrādes pakalpojuma kvalitātes vērtēšanā ņem vērā LVM darbinieku 
un neatkarīgu auditoru veiktās kvalitātes kontroles. 
Kritērija vērtēšanā izmanto LVM Darbu izpildes pārbaudes aktos, darbu 
nodošanas pieņemšanas aktos un neatkarīgu auditoru atskaitēs reģistrētos 
pārkāpumus. 
Viens mežizstrādes tehnikas komplekts šī kritērija ietvaros ir līdzvērtīgs 
pilniem 15 tūkst. m3 Uzņēmēja Līguma pamatapjoma. 

Katrs reģistrētais pārkāpums ir 10 neatbilstības punkti. Ja Uzņēmēja Līguma 
pamatapjoma izpilde noteikta ar vairāk nekā vienu mežizstrādes tehnikas 
komplektu, tad neatbilstību punktus attiecina uz tehnikas komplektu skaitu. 
Piemēram, ja Līguma pamatapjoms atbilst 3 komplektu izstrādes apjomam, tad 
pārkāpums, kas atbilst 10 neatbilstības punktiem tiek noteikts, ja pārbaudēs 
konstatē ne mazāk par 3 pārkāpumiem utt.  
Katrs pārkāpums samazina kritērijā iegūstamos punktus par 10 vienībām no 
maksimālā punktu skaita. 
Punktus kritērijos iegūst, ja vērtēšanas periodā aprēķinātie punkti nav mazāk par 
minimālo punktu skaitu kritērijā. 
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2.kritērijs – meža mašīnu nolietojums 

Kritērija vērtēšanas apraksts Punktu aprēķināšana Punkti 

Mak Min 

 Mežizstrādes pakalpojuma uzņēmuma rīcībā ir atbilstoši augstiem 
dīzeļdzinēju izmešu emisijas standartiem ražotas meža mašīnas, kas atbilst 
jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem vides aizsardzības, ergonomikas 
un darba ražīguma jomā. Meža mašīnu atbilstību kritērijam vērtē pēc 
mašīnu reģistrācijas apliecībā norādītā tehnikas izlaiduma gada. 
Ar šajā kritērijā lietotajiem tehnikas nosaukumiem ir saprotams sekojošais: 

• harvesters – visa veida tehnika kokmateriālu sagatavošanai; 

• forvarders – visa veida tehnika kokmateriālu pievešanai, 

• duāla meža mašīna – tehnika, kas veic gan kokmateriālu 
sagatavošanu, gan pievešanu. 

 
 

 

Punktu aprēķināšanā ņem vērā Uzņēmēja Līguma izpildē piesaistīto meža mašīnu 
izlaiduma gadu un ar katru mašīnu saražoto apjomu. 
Punktus aprēķina sekojošā kārtībā: 1) aprēķina vidējo harvestera izlaiduma gadu, 
izsverot to ar katra harvestera sagatavoto apjomu vērtēšanas periodā; 2) 
aprēķina vidējo forvardera izlaiduma gadu, izsverot to ar katra forvardera 
pievesto apjomu vērtēšanas periodā; 3) aprēķina vidējo aritmētisko meža mašīnu 
izlaiduma gadu, izmantojot harvestera un forvardera vidējo svērto izlaiduma 
gadu. Ja kokmateriālus sagatavo tikai ar motorzāģiem un/vai duālu meža 
mašīnu, aprēķina tikai vidējo forvardera izlaiduma gadu, izsverot to ar katra 
forvardera pievesto apjomu vērtēšanas periodā.  
Ja vidējais izlaiduma gads nav mazāks par trīs gadiem, salīdzinot ar vērtēšanas 
mēneša gadu – 50 punkti. Par katru nākamo mazāko vidējo aritmētisko gadu 
iegūst par 2 punktiem mazāk, līdz minimālo iegūstamo punktu skaitam. 
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3.kritērijs – personāla apmācības 

Kritērija vērtēšanas apraksts Punktu aprēķināšana Punkti 

Mak Min 

Personāla apmācību kritērijā vērtē Uzņēmēja ieguldījumu mežizstrādes pakalpojumu sniegšanā iesaistītā 
personāla profesionālās kompetences paaugstināšanā, veicot apmācības. 
Minimālais personāla skaits vienā vērtēšanas periodā ir viena Līguma Darbu izpildē vai vadīšanā iesaistīta 
persona, meža mašīnu operatora profesijas praktikants vai persona, kura meža mašīnu operatora 
kvalifikāciju ieguvusi ne ilgāk kā 12 mēnešus.  
Mācību programmā jāietver tēmas, kas saistītas ar tiešo darbu izpildi vai vadīšanu. Kritērijā netiek vērtētas 
apmācības, kuras Uzņēmējam jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
Pirms mācībām, Uzņēmējs Pasūtītājam uz e-pastu darbi@lvm.lv iesūta elektroniski parakstītu plānoto 
mācību pieteikumu, norādot to saturu, līguma numuru, uz kuru tās attiecas, mācību datumu un mācību 
vadītāja/iestādes nosaukumu. Praktikantu piesaisti apliecina ar Pasūtītājam iesūtītu izziņu no izglītības 
iestādes, norādot prakses vai darba vidē balstītu mācību periodu, meža mašīnu operatora kvalifikāciju 
apliecina kvalifikācijas apliecība. Uzņēmējs norāda Līguma numuru, kuram piesaista praktikantus. Pasūtītājs 
to izvērtē. Ja trīs darba dienu laikā Uzņēmējs nesaņem pieteikuma noraidījumu, tas uzskatāms par 
apstiprinātu. 
Kritēriju uzskatīta par izpildītu ja pēc mācībām Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam elektroniski parakstītas 
dokumentu kopijas, kas apliecina sekmīgu mācību programmas apguvi, norādot apmācītās personas, līguma 
numuru, uz kuru mācības attiecas, mācību datumu un mācību vadītāja/iestādes nosaukumu. Dokumenti 
jāiesūta līdz vērtēšanas mēneša 5.datumam uz iepriekš norādīto e-pastu. 
Mācību apguves apliecinājuma dokumentu faila nosaukumi jānorāda šādi: 

• Visu dokumentu faila nosaukumus raksta bez atstarpēm un latviešu burtiem ar garumzīmēm un 
mīkstinājuma zīmēm. 

• Mācību pieteikuma dokumentam: lielie burti PIET_ kam seko uzņēmuma nosaukums ar mazajiem 
burtiem un dokumenta kārtas numurs. 

• Mācību apguves dokumentam: lielie burti SERT_ kam seko uzņēmuma nosaukums ar mazajiem 
burtiem un dokumenta kārtas numurs.  

Dokumenta faila nosaukuma piemērs: SERT_latvijasvalstsmezi_1 
 
 
 

Uzņēmējs vērtēšanas periodā veicis personāla 
apmācības, nodarbinājis meža mašīnu 
operatora profesijas praktikantu vai meža 
mašīnu operatora kvalifikāciju ieguvušu 
personu, kura kvalifikāciju ieguvusi ne vairāk kā 
12 mēnešus pirms vērtēšanas mēneša pirmā 
datuma - kritērijā iegūst 20 punktus. 
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4.kritērijs – PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikāts 

Kritērija vērtēšanas apraksts Punktu aprēķināšana Punkti 

Mak Min 

Šis ir izvēles kritērijs. Izvēloties 4.kritēriju, Uzņēmējam netiek vērtēta 
2.kritērija izpilde. 
Kritērijā vērtē Uzņēmēja mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanas praksi, 
ko apliecina ar sertificēšanos atbilstoši PEFC Mežsaimniecības 
darbuzņēmēju standartam. 
Atbilstību kritērijam Uzņēmējs apliecina ar spēkā esošu PEFC 
Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikātu. 
Uzņēmējs 4.kritērija izpildes izvēli apliecina ar Pasūtītājam Līgumā noteiktā 
kārtībā iesūtītu iesniegumu, kuram pievienota PEFC Mežsaimniecības 
darbuzņēmēju sertifikāta kopija. 
Uzņēmējam Piemaksu 4.kritērijā piemēro par spēkā esošu PEFC 
Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikātu, piemaksu pārtrauc ja sertifikāta 
derīgums tiek apturēts vai Uzņēmējs atsakās no 4.kritērija pildīšanas. 

4.kritērijā iegūstamais punktu skaits ir līdzvērtīgs 2.kritērija maksimālajam 
punktu skaitam. 
Pasūtītājs biedrības „PEFC Latvijas Padome” mājas lapā, vai citā atbilstošā 
ārvalstīs izdotu PEFC sertifikātu reģistra vietnē, pārbauda Uzņēmēja PEFC 
Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikāta derīgumu. Par derīgu sertifikātu 
iegūst maksimālo punktu skaitu. Ja sertifikāts nav derīgs, kritērijā punktus 
neiegūst. 50 0 

 Kopsumma: 200 96 

 Skaidrojums: Mak – maksimālais punktu skaits Min – minimālais punktu skaits 

Mežizstrādes pakalpojuma kvalitāti vērtē un nosaka piemaksu atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

 


