Līguma 12. pielikums
(atklāts konkurss id. Nr. AS LVM MS MK_2020_248_Ak)
KRITĒRIJI PIEMAKSAI PAR AUGSTĀKAS KVALITĀTES PAKALPOJUMIEM
Punktu skaits
Kritērija vērtēšanas apraksts

Punktu aprēķināšanas kārtība
Maksimālais Minimālais

1. kritērijs – augsta pakalpojuma sniegšanas kvalitāte
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,
vērtējot kritērija izpildi (termiņa
kavējumus nenorāda DIPĀ).

Katrs reģistrētais pārkāpums ir 15
neatbilstības punkti, par kuriem
samazina
kritērijā
iegūstamo
maksimālo punktu skaitu (45).
Punktus
kritērijā iegūst, ja
vērtēšanas periodā aprēķināto
punktu skaits nav mazāks par
minimālo punktu skaitu kritērijā
(15).
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2. kritērijs – pakalpojuma izpilde termiņā
LVM darbinieks, pieņemot katrā
platībā veiktos darbus, vērtē
pakalpojuma izpildes termiņa
atbilstību
darba
uzdevumā
norādītajam.

Katrā platībā veikto darbu izpildes
termiņa kavējuma pārkāpums ir 5
neatbilstības punkti, par kuriem
samazina
kritērijā
iegūstamo
maksimālo punktu skaitu. Punktus
kritērijā iegūst, ja vērtēšanas
periodā aprēķināto punktu skaits
nav mazāks par minimālo punktu
skaitu kritērijā (10).

3. kritērijs – Uzņēmēja kvalifikācija
3.1. mežsaimniecības darbuzņēmēja sertifikāts
Sertifikāta izsniedzējs kontrolē, kā Kritērijā iegūst 20 punktus, ja
uzņēmējs
ievēro
sertifikāta uzņēmējs ieguvis mežsaimniecības
prasības.
darbuzņēmēja sertifikātu.
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3.2. darbu veicēju apmācības
Līguma izpildē iesaistītie darbu
veicēji ir apmācīti valsts akreditētā
profesionālās pilnveides izglītības
programmā “Meža atjaunošana,
kopšana un atjaunoto meža platību
aizsardzība”
vai
neformālās
izglītības programmā „Meža
atjaunošana
un
kopšana”
(teorētiskās
un
praktiskās
apmācības ekspertu vadībā).

Kritērijā iegūst 20 punktus, ja 2/3
no Līguma izpildē iesaistītajiem
darbu
veicējiem
apguvuši
neformālās izglītības programmu
„Meža atjaunošana un kopšana” vai
valsts akreditētas profesionālās
pilnveides izglītības programmu
“Meža atjaunošana, kopšana un
atjaunoto
meža
platību
aizsardzība”.
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Apliecība
par
neformālās Darbu veicēju skaitu nosaka uz
izglītības programmas „Meža vērtējamā
ceturkšņa
pēdējo
atjaunošana un kopšana” apguvi ir kalendāro dienu.
derīga piecus gadus no tās
izsniegšanas dienas.
Piemaksas aprēķināšana
Visos trijos piemaksas kritērijos iegūtos punktus summē un piemaksu aprēķina pēc šādas formulas:
piemaksa (EUR/ha) = 0,15 x piemaksas punktu summa (max.100), attiecīgi piemaksas apmērs
15,00 EUR/ha.
3. kritērijā maksimāli iegūstamo punktu skaits ir 20, neatkarīgi no tā, vai uzņēmējs izpilda 3.1. vai
3.2. apakškritēriju.
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