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Kvalitātes kritēriji mainīgās samaksas daļas saņemšanai  
 
  

Nr.
p.k. 

Kritērijs Mērījums Mērījuma aprēķina formula 
Informācij
as avots 

Papildu informācija 

Rezultāts Punkti 

1 
Kvalitatīva 

pakalpojuma 
nodrošināšana 

Vidējais līguma 
saistību pārkāpumu 

skaits uz Līguma 
pozīciju 

LSPvid=PA/LP, kur: 
LSPvid - Vidējais līguma saistību pārkāpumu skaits; 
PA - Perioda kopējais dokumentēto pārkāpumu aktu par 
līguma saistību neizpildi skaits; 
LP - Līguma pozīciju skaits. 

Pārkāpumu
s 

apliecinoši 
dokumenti 

Reģistrēto pārkāpuma 
aktu skaits 

0 2 

0.01-1.00 1 

2 
Kvalitatīva 

pakalpojuma 
nodrošināšana 

Kokvedēja vadītāja 
norādītā kravas 

apjoma precizitāte 
kokvedēja atskaitē 

KAP=KVA_Skaits(((|APJuzm-APJkokv|)/APJuzm )>10%)/KVA_Skaits, 
kur 
KVA_Skaits - kokvedēja atskaišu skaits vērtēšanas periodā. 
vērtēšanas perioda 
APJuzm – piegādes vietā uzmērītais kravas apjoms; 
APJkokv – kokvedēja vadītāja norādītais kravas apjoms 
kokvedēja atskaitē 
 

Pasūtītāja 
informācija
s sistēmas 

Vērtēšanā tiek 
iekļautas visu 

piegādāto kravu KVA. 
Aprēķināts piegādāto 
kravu skaita īpatsvars, 
kur absolūtā novirze 
starp  piegādes vietā 
uzmērīto apjomu un 

KVA norādīto ir lielāka 
par 10% (desmit 

procentiem)  

<10% 3 

10.01%-
15% 

2 

15.01%-
20% 

1 

3 

Nepārtraukts un 
vienmērīgs 

pakalpojuma 
nodrošinājums 

Vidējā svērtā 
kokvedēja sastāva 
(kravas kokvedēja 

un piekabes 
kokvedēja) 
pašmasa 

PMvsv=Σ(PMkvs- 0,3gm)*APJkvs)/ΣAPJ, kur: 

PMvsv – Vidēji svērtā kokvedēju sastāvu pašmasa vērtēšanas 
periodā; 
PMkvs – Līguma izpildē iesaistītā kokvedēja sastāva pašmasa 
(kravas kokvedēja un piekabes kokvedēja pašmasu summa); 
APJkvs – attiecīgā kokvedēja sastāva pārvadātais 
apmaksātais apjoms vērtēšanas periodā; 
APJ - kopējais  pārvadātais apmaksātais apjoms vērtēšanas 
periodā. 
0.3gm – ja kokvedēja sastāvs aprīkots ar pagarinātas 
sniedzamības hidromanipulatoru atbilstoši Līguma 
22.nodaļas noteikumiem.  

Informācija 
no CSDD 
vai kravas 
kokvedēju 

un piekabju 
reģistrācija

s 
apliecības 

Vērtēšanā tiek iekļauti 
visi kokvedēju sastāvi, 

kuri vērtēšanas 
periodā piedalījušies 

līguma izpildē  

 <20t  
1 
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4 

Nepārtraukts un 
vienmērīgs 

pakalpojuma 
nodrošinājums 

Kokvedēja sastāvu 
pieejamība 

KSP=ΣDpieej/ΣDvp, kur: 

KSP – Kokvedēju sastāvu pieejamība; 
Dpieej – Dienu skaits (kurās uzskaita pieejamību), kad 
kokvedēja sastāvs ir bijis pieejams uzdevuma izpildei; 
Dvp – Vērtēšanas perioda dienu skaits katrai līguma pozīcijai, 
kurās uzskaita pieejamību; 

Pasūtītāja 
informācija
s sistēma 

Kokvedēja  sastāva 
pieejamību uzskaita no 

pirmdienas līdz 
sestdienai – 6 dienas 

nedēļā, izņemot 
svētdienas un Latvijas 

Republikas 
normatīvajos tiesību 

aktos noteiktās svētku 
dienas 

Kokvedēja sastāvs tiek 
uzskatīts par 

pieejamu, ja konkrētā 
dienā ir uzkrāvis ne 

mazāk kā divas kravas 

1 3 

0.98-0.99 2 

0.96-0.97 1 


