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Noteikumi pakalpojuma cenas mainīgās daļas saņemšanai 

 

Ciršanas atlieku pievešanas pakalpojumam 

Kritērija vērtēšanas apraksts Mērījuma aprēķina formula 
Punkti 

Rezultāts Punkti 

Pievešanas uzdevumu (turpmāk PU) apjoma izpildes precizitātes vērtēšanā 
ceturksnī ņem vērā pievesto, EK DPNA pieņemto apjomu ber.m3 un 
savstarpēji saskaņoto pievešanas uzdevumu apjomu summu ber.m3. 
Lai ceturksnī tiktu rēķināta piemaksa pievešanas pakalpojumam kopumā, 
tad katrā no ceturkšņa mēnešiem PU izpildei jābūt vismaz 60%.  
Ziemā, sala un sniega apstākļos PU apjoms var tikt samazināts atbilstoši 
situācijai dabā, par to tiek informēts pakalpojuma sniedzējs, atkārtoti 
nosūtot PU ar koriģēto apjomu. 
 
 

 
 
PUP = (pievestais, pieņemtais EK DPNA apjoms / PU apjoms) x 100 
 
PUP – pievešanas uzdevuma apjoma izpildes precizitāte ceturksnī; 
PU – Pievešanas uzdevuma apjoms ceturksnī (3 mēnešu PU apjoma 
summa), ber.m3 
 

90 % un 
vairāk 

10 

līdz 89,99 % 0 

Maksimālā punktu kopsumma par 1. un 2. kritēriju: 25 

 

1.kritērijs – augsta darbu kvalitāte 
Kritērija vērtēšanas apraksts Punktu aprēķināšana Punkti 

Ciršanas atlieku pievešanas pakalpojuma kvalitātes vērtēšanā ņem 
vērā LVM darbinieku un neatkarīgu auditoru veiktās kvalitātes 
kontroles. 
Kritērija vērtēšanā izmanto Darbu izpildes pārbaudes aktos, darbu 
nodošanas pieņemšanas aktos un neatkarīgu auditoru atskaitēs 
reģistrētos pārkāpumus. 

Katrs reģistrētais pārkāpums ir 5 neatbilstības punkti.  
Katrs pārkāpums samazina kritērijā iegūstamos punktus par  
5 vienībām no punktu skaita. Trīs pārkāpumi samazina kopējo punktu 
skaitu līdz 0, kopējais punktu skaits nevar būt negatīvs skaitlis. 
 

Rezultāts 
(pārkāpumu 
skaits, gab.) 

Punkti 

0 15 

1 10 

2 5 

3  
un vairāk 

0 

2.kritērijs – Pievešanas uzdevumu apjoma izpildes precizitāte 
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Kritēriji piemaksas saņemšanai par pakalpojumu kvalitāti šķeldošanas un 

šķeldu transportēšanas pakalpojumam 

1.kritērijs –Vidējais līguma saistību pārkāpumu skaits   

Kritērija vērtēšanas apraksts  Mērījuma aprēķina formula Punkti 
Rezultāts Punkti 

Kritērijs - Kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšana. 
Mērījums - Vidējais līguma saistību pārkāpumu skaits uz tehnikas vienību. 
Apraksts - Kritērija vērtēšanā izmanto reģistrēto pārkāpuma aktu skaits. 

Piemērojamais punktu skaits tiek noteikts pēc aktu skaita 0-1 20 

2-3 10 

4 un 
vairāk 

0 

2.kritērijs – Šķeldošanas un piegādes uzdevuma izpildes precizitāte 

Kritērija vērtēšanas apraksts Mērījuma aprēķina formula Punkti 
Rezultāts Punkti 

Kritērijs - Nepārtraukts un vienmērīgs pakalpojuma nodrošinājums. 
Mērījums – Šķeldošanas un piegādes uzdevuma izpildes precizitāte 
Apraksts – Realizētais apjoms berm3 pret savstarpēji saskaņoto šķeldošanas 
un piegādes uzdevumu 
 
 
 
 
 

SPUP= realizēts UA apjoms /SPU, kur: 
SPUP – Šķeldotāja un piegādes uzdevumu izpildes precizitāte; 
Realizētais UA apjoms, ber.m3 
SPU – Šķeldošanas un piegādes uzdevuma apjoms, ber.m3 
 

100 % 
un 

vairāk 

30 

No 
normas 
apjoma 

Līdz 
99,99 % 

20 

Maksimālā punktu kopsumma par 1. un 2. kritēriju: 50 
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