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CENU APTAUJAS NOTEIKUMI 

Pētījuma “Biedrības “Gaujas Partnerība” stratēģijas ieviešanas izvērtējums, 

ietekmes uz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas attīstību noteikšana un 

priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai” veikšana (Iepirkuma Id. Nr. 

GP/2014/I/4) 

 

Ādaži, 2014. gada 2.oktobrī 

 

1. Vispārējā informācija: 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: GP/2014/I/4. 

1.2. Pasūtītājs – biedrība “Gaujas Partnerība” (Vietējā rīcības grupa, kura 

nodrošina LEADER veida pasākumu īstenošanu Ādažu novadā.). 

1.3. Kontaktpersona cenu aptaujas jautājumos: Inga Pērkone, tālr.: 29469264, e-

pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv. 

2. Vispārīgas prasības Pretendentam: 

2.1. Pieredze pētniecības pakalpojumu sniegšanā (vismaz 1 pozitīva atsauksme 

par pētījumu, kura ietvaros izvērtēta organizācijas darbība vai teritorijas 

attīstība); 

2.2. Pieredze teritorijas stratēģiskajā plānošanā (vismaz 1 pozitīva atsauksme 

par izstrādātu teritorijas stratēģiskās attīstības plānu – programmu, 

stratēģiju, u.c.). 

3. Pētījuma specifikācija: 

3.1. Skatīt pielikumā pievienoto darba uzdevumu (pielikums Nr. 1). 

4. Piedāvājuma iesniegšana un izvērtēšana: 

4.1. Potenciālais darbu izpildītājs sagatavo Piedāvājumu, kas sastāv no trim 

daļām: 

4.1.1. Informācija par uzņēmuma pieredzi – veidne Nr. 1; 

4.1.2. Tehniskā piedāvājums – veidne Nr. 2; 

4.1.3. Finanšu piedāvājums – veidne Nr. 3 (pielikums Nr. 2). 

4.2. Tehniskajam piedāvājumam pievienojams detalizēts pakalpojuma 

sniegšanas laika grafiks. 

4.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, uz Pretendenta veidlapām un 

jāparaksta paraksttiesīgai personai. 

4.4. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā vienā eksemplārā ar 

informāciju par Pasūtītāju un norādi “Piedāvājums biedrības “Gaujas 

Partnerība” iepirkumam Id. Nr. GP/2014/I/4”. 

4.5. Sagatavotais Piedāvājums jāiesniedz (vai jāatsūta pa pastu) biedrības 

“Gaujas Partnerība” birojā (adrese: Gaujas iela 33A, 240. kabinets, Ādaži, 

Ādažu novads, LV-2164) ne vēlāk kā līdz 17.10.2014. plkst.14:00. Pasta 
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sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam 

termiņam. 

4.6. Iesniegtie Piedāvājumi tiek izvērtēti 5 darba dienu laikā pēc šādiem 

kritērijiem (izslēdzoši): 

4.6.1. Uzņēmuma atbilstība vispārīgām prasībām; 

4.6.2. Uzņēmuma tehniskā piedāvājuma atbilstība prasībām; 

4.6.3. Finanšu piedāvājuma aritmētiskā pārbaude un atbilstība prasībām. 

4.7. Pētījuma veicējs tiek noteikts pēc kritērijiem: 

4.7.1. Zemākā kopējā pasūtījuma cena (ar PVN). 

4.8. Izvērtēšanas rezultāti tiks nosūtīti Pretendentiem uz to e-pasta adresi, kas 

tiks norādīta Piedāvājumā kā kontakt e-pasts. 

4.9. Samaksas nosacījumi:  

4.9.1. pirmais maksājums 30% apmērā no pētījuma veikšanas izmaksām 

pēc Starpziņojuma saņemšanas; 

4.9.2. gala maksājums par pētījuma veikšanu – pēc pilnīgas pētījuma 

veikšanas un Gala ziņojuma iesniegšanas. 

 

Valdes priekšsēdētāja      I.Martuzāne 
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Pielikums Nr. 1 

Cenu aptaujas noteikumiem 

Biedrības “Gaujas Partnerība” 

Iepirkumam Nr. GP/2014/I/4 

 

Darba uzdevums 

 

1. Pētījuma nosaukums:  

1.1. Biedrības “Gaujas Partnerība” stratēģijas ieviešanas izvērtējums, ietekmes 

uz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas attīstību noteikšana un 

priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai. 

2. Pētījuma mērķis:  

2.1. Veikt izvērtējumu par biedrības ”Gaujas Partnerība” vietējās attīstības 

stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas gaitu (tai skaitā biedrības darbības 

izvērtējums) un pienesumu biedrības darbības teritorijas attīstībai, kā arī 

definēt turpmākos darbības virzienus 2014.-2020.gada plānošanas periodā. 

Izvērtēt vietējās attīstības  stratēģijā izvirzīto prioritāšu mērķu sasniegšanu, 

stratēģijas īstenošanas gaitā gūto pievienoto vērtību un efektivitāti, kā arī 

to, cik lielā mērā ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu ir apmierinātas 

vietējās vajadzības, izmantots vietējais potenciāls un atrasti inovatīvi 

risinājumi, un kādi uzlabojumi būtu veicami, lai uzlabotu vietējās rīcības 

grupas darbību un nodrošinātu kvalitatīvas jaunās vietējās attīstības 

stratēģijas sagatavošanu. 

3. Pētījuma uzdevumi: 

3.1. Apkopot esošajā attīstības stratēģijā iekļauto statistisko informāciju, veikt 

novērtējumu par izmaiņām rādītājos (stratēģija pieejama – 
http://www.gaujaspartneriba.lv/index.php?option=com_content&view=article&i

d=77&Itemid=95&lang=lv): 

3.1.1. Statistikas datu vākšana no biedrības resursiem, pašvaldības 

resursiem un nacionālās statistikas resursiem; 

3.1.2. Statistikas datu analīze; 

3.1.3. Aktuālas SVID analīzes izstrāde un izvērtējums pret sākotnēji 

stratēģijā noteikto. 

3.2. Izvērtēt stratēģijas ieviešanas gaitu no administratīvā viedokļa: 

3.2.1. Izvērtēt projektu pieteikumu konkursu organizēšanas kvalitāti, 

saņemto pieteikumu kvalitāti un kvantitāti, izvērtēt projektu 

vērtēšanas procesu – sagatavot priekšlikumus turpmākajiem darbības 

uzlabojumiem; 

3.2.2. Izvērtēt biedrības padomes un valdes darbības efektivitāti – sagatavot 

priekšlikumus par turpmākajiem darbības uzlabojumiem; 

3.2.3. Izvērtēt biedrības komunikācijas veidus un informatīvos materiālus – 

sagatavot priekšlikumus par turpmākajiem uzlabojumiem; 

http://www.gaujaspartneriba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=95&lang=lv
http://www.gaujaspartneriba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=95&lang=lv
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3.2.4. Novērtēt biedrības atpazīstamību vietējā sabiedrībā, izvērtēt biedrības 

ieguldījumu teritorijas attīstībā no iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldības 

skatu punkta; 

3.2.5. Izvērtēt biedrības administratīvo kapacitāti. 

3.3. Izvērtēt ieviestos vai ieviešanā esošos projektus, kas finansēti attīstības 

stratēģijas ietvaros: 

3.3.1. Noskaidrot projektu īstenotāju viedokļus par projektu realizāciju un 

rezultātiem; 

3.3.2. Novērtēt projektu kvalitāti un ietekmi (tai skaitā sociāli ekonomisko) 

uz vietējās teritorijas attīstību; 

3.3.3. Novērtēt mērķa grupu (iedzīvotāju, pašvaldības un uzņēmēju) 

viedokli par ieviestajiem projektiem, par sasniegtajiem projektu 

rezultātiem, par īstenošanā esošo projektu plānoto rezultātu 

būtiskumu, par ieguvumu ilgtspēju, par rīcību prioritāšu izvēli vietējai 

teritorijai, par ieteikumiem, uzlabojumiem šajā saistībā. 

3.4. Izvērtēt biedrībā apstiprināto projektu neieviešanas iemeslus un projektu 

iesniedzēju zemo aktivitāti atsevišķās rīcībās: 

3.4.1. Novērtēt iemeslus, kāpēc nav īstenoti visi biedrībā apstiprinātie 

projektu iesniegumi; 

3.4.2. Novērtēt iemeslus, kāpēc projektu iesniedzēji nav īstenojuši projektus 

visās rīcībās; 

3.4.3. Novērtēt iemeslus zemajai interesei par mājražotājiem paredzētajām 

rīcībām. 

3.5. Izvērtēt stratēģijas rezultatīvo radītāju sasniegšanu visā stratēģijas 

ieviešanas periodā. 

3.6. Izvērtēt biedrības darbības teritorijas attīstības iespējas: 

3.6.1. Novērtēt sociālās infrastruktūras un pakalpojumu attīstības tendences, 

iestāžu priekšlikumus attīstībai, pamatojumus; 

3.6.2. Novērtēt uzņēmējdarbības virzienu attīstības tendences, uzņēmēju 

priekšlikumus attīstībai, pamatojumus; 

3.6.3. Novērtēt mazās lauku uzņēmējdarbības iespējas (amatnieki, 

mājražotāji; saimnieciskās darbības veicēji) kā potenciālu 

ekonomikas veicināšanai uz vietējiem resursiem balstītai attīstībai 

vietējās rīcības grupas darbības teritorijā; 

3.6.4. Noteikt pasākumus un resursus, ko izvēlēties, pielietot biedrības 

teritorijas uzņēmējdarbības ekonomisko aktivitāšu veicināšanai; 

3.6.5. Noteikt nākotnē veicamos pasākumus / risināmās problēmas 

teritorijas attīstībai katrā no 12 Ādažu novada ciemiem. 

3.7. Sagatavot secinājumus par esošās attīstības stratēģijas īstenošanu, kā arī 

ieteikumus un priekšlikumus biedrības turpmākai darbībai un nākošās 

attīstības stratēģijas sagatavošanai: 

3.7.1. Administratīvās un pārvaldības kapacitātes nodrošināšanā; 
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3.7.2. Nākotnē ieviešamo aktivitāšu/rīcību definēšanai; 

4. Pētījuma metodes: 

4.1. Statistikas datu apkopošana un analīze; 

4.2. Dokumentu analīze – biedrības un pašvaldību plānošanas dokumenti, 

biedrības 2014.gada maijā – jūnijā veiktās aptaujas anketas projektu 

ieviesējiem; 

4.3. Aptaujas anketu izstrāde projektu ieviesējiem; 

4.4. Iedzīvotāju aptaujas izstrāde, t.sk., sagatavojot aptaujas anketu elektroniskai 

lietošanai (vēlamais respondentu skaits – 1000); 

4.5. Vismaz 3 darba / fokusa grupas – uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un 

pašvaldības viedokļu noskaidrošanai; 

4.6. Organizēt anketēšanu, intervijas un sanāksmes ar mērķa grupām, veikt 

dalībnieku reģistrāciju darba grupās un fokusa grupās; 

4.7. Sagatavot atskaiti par pētījuma veikšanu, pievienojot visus izstrādātos 

dokumentus un aktivitāšu ieviešanas apliecinošos dokumentus; 

4.8. Sagatavot prezentāciju (Power Point formātā) par pētījuma un veikto 

aktivitāšu rezultātiem, prezentēt biedrības sanāksmē; 

4.9. Sagatavot biedrības darbības teritorijas kartogrāfisko materiālu par ELFLA 

realizētajiem projektiem; 

4.10. Sagatavot biedrības darbības teritorijas kartogrāfisko materiālu par EZF 

realizētajiem projektiem. 

5. Pasūtītājam iesniedzamie dokumenti: 

5.1. Pētījuma Starpziņojums papīra formātā (10 eksemplāri); 

5.2. Pētījuma Starpziņojums elektroniskā formātā (iesniedzams elektroniskā 

datu nesējā). 

5.3. Pētījuma Gala ziņojums papīra formātā (10 eksemplāri); 

5.4. Pētījuma Gala ziņojums elektroniskā formātā (iesniedzams elektroniskā 

datu nesējā); 

5.5. Prezentācija elektroniskā formātā (iesniedzams elektroniskā datu nesējā); 

5.6. Kartogrāfiskie materiāli elektroniskā formātā (iesniedzams elektroniskā 

datu nesējā). 

6. Pasūtītāja izpildes termiņš: 

6.1. Starpziņojuma iesniegšana – ne vēlāk kā līdz 15.12.2014. 

6.2. Gala termiņš – ne vēlāk kā līdz 30.01.2015. 

 

 

Valdes priekšsēdētāja      I.Martuzāne 
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Pielikums Nr. 2 

Cenu aptaujas noteikumiem 

Biedrības “Gaujas Partnerība” 

Iepirkumam Nr. GP/2014/I/4 

 

Piedāvājuma dokumentu veidnes 

 

Veidne Nr. 1 

 

Uz pretendenta veidlapas 

 

Uzņēmuma pieredzes apraksts 

 

Informācija par pretendentu: 

Nosaukums   

Reģistrācijas numurs   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)  

Kontakttālrunis  

Kontakt e-pasts  

 

Ar šo ___________ /uzņēmuma nosaukums/ apliecina, ka tam ir nepieciešamā 

pieredze un darba spēks pētījuma “Biedrības “Gaujas Partnerība” stratēģijas 

ieviešanas izvērtējums, ietekmes uz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas 

attīstību noteikšana un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai” 

veikšanā: 

 

Atsauksmes veids 
Atsauksmes devējs un īss 

veikto darbu apraksts 
Pielikums 

Pieredze pētniecības 

pakalpojumu sniegšanā 

(vismaz 1 pozitīva 

atsauksme par pētījumu, 

kura ietvaros izvērtēta 

organizācijas darbība vai 

teritorijas attīstība); 

 Atsauksme pievienota 

1.pielikumā 

Pieredze teritorijas 

stratēģiskajā plānošanā 

(vismaz 1 pozitīva 

atsauksmes par izstrādātu 

teritorijas stratēģiskās 

attīstības plānu – 

programmu, stratēģiju, 

u.c.). 

 Atsauksme pievienota 

2.pielikumā 
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Amata nosaukums Paraksts Vārds, uzvārds 

 

 

Datums 

Sagatavošanas vieta 

 

Veidne Nr. 2 

 

Uz pretendenta veidlapas 

 

Tehniskais piedāvājums 

 

Informācija par pretendentu: 

Nosaukums   

Reģistrācijas numurs   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)  

Kontakttālrunis  

Kontakt e-pasts  

 

Ar šo ___________ /uzņēmuma nosaukums/ apņemas pētījuma “Biedrības “Gaujas 

Partnerība” stratēģijas ieviešanas izvērtējums, ietekmes uz vietējās rīcības 

grupas darbības teritorijas attīstību noteikšana un priekšlikumu sagatavošana 

turpmākai darbībai” ietvaros veikt šādus darbus: 

 

Nr.p.k. Pētījuma uzdevums 
Piedāvātais izpildes risinājums (īss apraksts par 

piedāvāto uzdevuma izpildi, metodiku) 

1. Apkopot esošajā 

attīstības stratēģijā 

iekļauto statistisko 

informāciju, veikt 

novērtējumu par 

izmaiņām rādītājos  

 

2. Izvērtēt stratēģijas 

ieviešanas gaitu no 

administratīvā viedokļa 

 

3. Izvērtēt ieviestos vai 

ieviešanā esošos 

projektus, kas finansēti 

attīstības stratēģijas 

ietvaros  

 

4. Izvērtēt biedrībā 

apstiprināto projektu 

neieviešanas iemeslus un 

projektu iesniedzēju 
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Nr.p.k. Pētījuma uzdevums 
Piedāvātais izpildes risinājums (īss apraksts par 

piedāvāto uzdevuma izpildi, metodiku) 

zemo aktivitāti 

atsevišķās rīcībās 

5. Izvērtēt stratēģijas 

rezultatīvo radītāju 

sasniegšanu visā 

stratēģijas ieviešanas 

periodā 

 

6. Izvērtēt biedrības 

darbības teritorijas 

attīstības iespējas 

 

7. Sagatavot secinājumus 

par esošās attīstības 

stratēģijas īstenošanu, kā 

arī ieteikumus un 

priekšlikumus biedrības 

turpmākai darbībai un 

nākošās attīstības 

stratēģijas sagatavošanai 

 

 

Pielikumā – detalizēts pakalpojuma sniegšanas laika grafiks. 

 

 

Amata nosaukums Paraksts Vārds, uzvārds 

 

 

Datums 

Sagatavošanas vieta 

 

 

Veidne Nr. 3 

 

Uz pretendenta veidlapas 

 

Finanšu piedāvājums 

 

Informācija par pretendentu: 

Nosaukums   

Reģistrācijas numurs   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)  

Kontakttālrunis  

Kontakt e-pasts  
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Ar šo ___________ /uzņēmuma nosaukums/ apņemas veikt pētījuma “Biedrības 

“Gaujas Partnerība” stratēģijas ieviešanas izvērtējums, ietekmes uz vietējās 

rīcības grupas darbības teritorijas attīstību noteikšana un priekšlikumu 

sagatavošana turpmākai darbībai” izstrādi līdz 30.01.2015. par šādu cenu: 

 

Pozīcija 

Nr. 
Pozīcijas nosaukums 

Cena EUR 

(bez PVN) 

Cena EUR 

par visu 

pasūtījumu 

(ar PVN) 

1. Apkopot esošajā attīstības stratēģijā 

iekļauto statistisko informāciju, veikt 

novērtējumu par izmaiņām rādītājos  

  

2. Izvērtēt stratēģijas ieviešanas gaitu no 

administratīvā viedokļa 

  

3. Izvērtēt ieviestos vai ieviešanā esošos 

projektus, kas finansēti attīstības stratēģijas 

ietvaros  

  

4. Izvērtēt biedrībā apstiprināto projektu 

neieviešanas iemeslus un projektu 

iesniedzēju zemo aktivitāti atsevišķās 

rīcībās 

  

5. Izvērtēt stratēģijas rezultatīvo radītāju 

sasniegšanu visā stratēģijas ieviešanas 

periodā 

  

6. Izvērtēt biedrības darbības teritorijas 

attīstības iespējas 

  

7. Sagatavot secinājumus par esošās attīstības 

stratēģijas īstenošanu, kā arī ieteikumus un 

priekšlikumus biedrības turpmākai darbībai 

un nākošās attīstības stratēģijas 

sagatavošanai 

  

Pētījuma izstrādes kopsumma:   

 

 

 

  

Amata nosaukums Paraksts Vārds, uzvārds 

 

 

Datums 

Sagatavošanas vieta 

 


