
 
 APSTIPRINĀTS  

Biedrības Eiroreģions Ezeru zeme  

Iepirkumu komisijas  

2014.gada 10.februāra sēdē, 
 protokols Nr. 1. 

 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS NOLIKUMS 

 

(Iepirkums, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 pantam 

no 4 000 euro līdz 42 000 euro bez PVN) 
 
 

 

 

Mācību līdzekļa (grāmatas) „Izzini vidi” sagatavošana un tulkošana 

Igaunijas –Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013, 

 projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas 

un Krievijas pierobežas reģionos” (AQUA LIFE) ietvaros 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs EEZ/2014/01/EKPI  

 

 

 

 

 

 

Krāslava 

2014 

 

 

 

 

 

 



 2 

1. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs un informācija par Pasūtītāju 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir EEZ/2014/01/EKPI   

1.2. Pasūtītājs ir Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), Reģ.Nr. 

40008058427, adrese Brīvības iela 13, Krāslava, Krāslavas novads, LV – 5601.  

1.3. Kontaktpersonas: 

1.3.1. Projekta vadītāja Līga Upeniece, tālr.: +37128693878, e-pasts: 

liga.upeniece2013@gmail.com  

1.3.2. Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanas kārtību:, tālr., e-pasts:. Aldis Džeriņš, 

+37129481795, aldis.dzerins@preili.lv 

 

2. Iepirkuma priekšmeta raksturojums 

2.1. Iepirkuma priekšmets ir mācību līdzekļa (grāmatas) ”Izzini vidi” sagatavošana un 

tulkošana, saskaņā ar iepirkuma dokumentācijas 2. pielikumu – tehnisko specifikāciju, 

projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana 

Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (AQUA LIFE) ietvaros. 

2.2. Iepirkuma veids – iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.
1 

panta prasībām. 

2.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir atbilstība nolikuma prasībām un viszemākā cena. 

2.4.     Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram: CPV kods 80540000-1 (Vides mācību 

pakalpojumi).  

2.4. Līguma izpildes plānotais termiņš ir – 2014.gada 10.marts līdz 2014.gada 

15.septembris. 

2.5. Finansējums līgumam tiek piešķirts no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 

(EKPI) projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu 

veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (AQUA LIFE) ietvaros. 

3. Pretendenti 

3.1. Par pretendentu var būt fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kura ir iesniegusi visus dokumentus nolikumā noteiktajā kārtībā. 

3.2. Visiem pretendentiem tiek piemēroti vienādi noteikumi. 

3.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta 

piedāvājumā ietvertos dokumentus. 

3.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv 

personu apvienību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Šo informāciju 

paraksta visi personu apvienības dalībnieki. 

4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks  

4.1. Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt darba dienā Pasūtītāja darba laikā, līdz 

2014.gada 24.februārim,  plkst.11:00, Biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” birojā, 

Brīvības iela 13, Krāslava, Krāslavas novads, LV – 5601, iesniedzot personīgi vai iesūtot 

pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš 

minētajam termiņam. 

mailto:liga.upeniece2013@gmail.com
mailto:aldis.dzerins@preili.lv
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4.1.1. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis uz aploksnes vai iepakojuma atzīmē 

saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes vai iepakojumi tiek glabāti neatvērti līdz 

piedāvājumu atvēršanas sanāksmei. 

5. Nolikuma saņemšana un papildus informācija par iepirkumu 

5.1. Nolikums un tam pievienotie dokumenti ir publiski pieejami elektroniskā veidā Pasūtītāja 

mājas lapā www.ezeruzeme.lv. 

5.2. Informācijas apmaiņa: 
5.2.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un/vai iepirkuma komisiju un Piegādātājiem 

un/vai Pretendentiem notiek rakstveidā pa e-pastu (prioritāri) vai pa faksu un pastu 
(pēc pieprasījuma). 

5.2.2. Par Pasūtītāja atbildēm uz Pretendenta/u uzdotajiem jautājumiem, kā arī par 
pieņemtajiem lēmumiem Iepirkuma komisija informāciju ievieto Pasūtītāja mājas 
lapā http://ezeruzeme.lv 

5.3. Komisija atbildi sniedz iespējami īsā laikā no jautājuma saņemšanas dienas.  

6. Piedāvājumu iesniegšanas un noformēšanas kārtība 

6.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot pieteikumu, kas noformēts atbilstoši nolikuma 

1.pielikumā pievienotajam paraugam, un pievienojot tam tehnisko piedāvājumu (brīvā 

formā), finanšu piedāvājumu, pretendenta piedāvāto ekspertu CV un kvalifikāciju 

apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus nolikumā paredzētos dokumentus. 

6.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), 

drukātā veidā. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma 

priekšmetu kopā. Pretendents nedrīkst iesniegt vairākus piedāvājuma variantus. 

6.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2014.gada 24.februārim, plkst. 11.
00

. Pēc šī 

termiņa Pasūtītājs piedāvājumus nepieņem un tie neatplēstā veidā tiek atdoti atpakaļ 

iesniedzējam.  

6.4. Ja pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tas nodrošina piedāvājuma saņemšanu 

nolikuma 4.1. norādītajā adresē un līdz noteiktajam termiņam. Pēc norādītā termiņa pa 

pastu saņemtos piedāvājumus nepieņem un tie neatplēstā veidā tiek atdoti atpakaļ 

iesniedzējam. 

6.5. Visus piedāvājuma dokumentus iesniedz aizlīmētā paketē vai aploksnē, kuru marķē šādi: 

- pasūtītāja nosaukums un adrese; 

- pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, kontaktinformācija 

- sekojoša atzīme: 

Piedāvājums  Mācību līdzekļa (grāmatas) ”Izzini vidi” sagatavošana un tulkošana iepirkumam 

Igaunijas –Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013, 

 projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas 

un Krievijas pierobežas reģionos” (AQUA LIFE) ietvaros 

Iepirkuma identifikācijas numurs EEZ/2014/01/EKPI   

Neatvērt līdz 2014.gada 24.februāra, plkst. 11:00.” 

- līmējuma vieta apliecināta ar pretendenta - juridiskās personas zīmogu, ja tāds ir. 

 

6.6. Visus piedāvājumu dokumentus iesniedz iesietā veidā. Piedāvājumu caurauklo un 

nostiprina auklas galus, apliecina lapu skaitu, aizmugurē uzlīmējot papīru, uz kura 

norādīts: 

http://www.ezeruzeme.lv/
http://ezeruzeme.lv/
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- cauraukloto lapu skaits; 

- parakstītāja vārds, uzvārds, amats; 

- parakstītāja paraksts. 

Piedāvājumu noformē tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu. 

 

6.7. Piedāvājums sagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā 

dokumentācija var tikt iesniegti citā valodā, ja klāt ir pievienots pretendenta apliecināts 

tulkojums latviešu valodā. 

(Pretendenta apliecinājumu raksturo šādi rekvizīti:  

- uzraksts “TULKOJUMS PAREIZS”; 

- piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums; 

- paraksts un paraksta atšifrējums; 

- vietas nosaukums un datums. 

6.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, dokumentu kopijām jābūt pretendenta 

apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA PAREIZA” un pārējiem apliecinājuma rekvizītiem, kas 

norādīti 6.7.punktā. 

6.9. Piedāvājumam derīguma termiņš ir vismaz 30 (trīsdesmit) kalendāra  dienas no pēdējās 

piedāvājumu iesniegšanas dienas. Īsāks piedāvājuma derīguma termiņš var būt par pamatu 

tā noraidīšanai, ja iepirkuma līgums nav noslēgts un pretendents atsakās no tā 

pagarināšanas. 

6.10. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, pasūtītājs var 

rakstiski lūgt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt 

pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un 

cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam. 

6.11. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu pēdējai 

iesniegšanas dienai. 

 

7. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti 

7.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības 

slēgt iepirkuma līgumu. Iesniedzot nolikuma 7.2.punktā pieprasītos dokumentus, 

pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma līguma izpildei. 

7.2. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 11.2.1.punktā norādītajam pretendentu atlases 

kritērijam, pretendents iesniedz sarakstu par pēdējo trīs gadu laikā realizētajiem vismaz 

trim izglītojošiem pasākumiem vides aktivitāšu jomā, norādot pasūtītāju (pakalpojuma 

saņēmēju), norises datumu, vietu,  īsu sniegtā pakalpojuma aprakstu. 

7.3. Pretendenta piedāvājums netiks izskatīts un pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības 

piedāvājuma izvērtēšanā, ja nav iesniegts nolikuma 7.2.punktā minētais dokuments.  

8. Finanšu piedāvājums 

8.1. Finanšu piedāvājumā pretendents norāda līgumcenu euro bez PVN (pievienotās vērtības 

nodoklis) saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu. 
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9.  Komisijas darba procedūra un lēmumu pieņemšana. 

9.1. Komisija darbojas saskaņā ar šo nolikumu un Publisko iepirkumu likumu. 

9.2. Komisija sastāv no 3 locekļiem.  

9.3. Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs.  

9.4. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs. Protokolu paraksta visi sēdē klātesošie 

Komisijas locekļi. Ja kāds no Komisijas locekļiem nepiekrīt protokolā fiksētajiem 

secinājumiem un lēmumiem, viņam ir tiesības rakstveidā izteikt savu īpašo viedokli, ko 

pievieno protokolam. 

9.5. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 

divas trešdaļas Komisijas locekļu. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu 

vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas 

priekšsēdētāja balss. 

 

10. Piedāvājuma noformējuma atbilstība 

10.1. Līdz ar pretendentu kvalifikācijas izskatīšanu Komisija veic pretendentu piedāvājumu 

noformējuma atbilstību nolikuma 6.nodaļas prasībām. 

10.2. Ja piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām (attiecībā uz 

piedāvājuma noformējumu), Komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu. 

 

11. Pretendentu atlase 

11.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības 

izpildīt pasūtījumu un slēgt iepirkuma līgumu. 

11.2. Pretendenta kvalifikācijai jāatbilst šādiem pamatnosacījumiem: 

11.2.1. pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir realizējis vismaz 3 (trīs) izglītojošos 

pasākumus vides aktivitāšu jomā; 

11.2.2. pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 

atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta 

tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

11.2.3. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 

11.2.4. pretendents nodrošina vismaz divu kvalificētu ekspertu (ar maģistra grādu 

bioloģijā vai vides zinātņu jomā) līdzdalību mācību līdzekļa satura veidošanā;  

11.2.5. pretendents nodrošina vismaz viena mākslinieka  (ar pieredzi ilustratīvo materiālu 

veidošanā par dabas objektiem) piesaistīšanu ilustratīvo materiālu sagatavošanai; 

11.2.6. pretendenta atbilstību nolikuma 11.2.2. un 11.2.3.punktā minētajiem kritērijiem, 

pasūtītājs pārbaudīs tikai attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar nolikumā 

noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, ir piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 
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11.3. Ja pasūtītājs, pārbaudot pretendenta atbilstību nolikuma 11.2.3.punktā minētajam atlases 

kritērijam, konstatē pretendentam nolikuma 11.2.3.punkta minēto nodokļu parādu 

esamību, pasūtītājs pieprasīs pretendentam iesniegt apliecinātu izdruku no Valsts 

ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka pretendentam pēc 

pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Termiņš 

minētās informācijas iesniegšanai tiks noteikts 10 darbdienas pēc informācijas 

pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja pretendents pasūtītāja noteiktajā 

termiņā nebūs iesniedzis minēto apliecinājumu, pasūtītājs izslēgs pretendentu no 

turpmākas dalības iepirkumā. 

11.4. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta), kuram būs 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs pieprasīs pretendentam iesniegt attiecīgās 

ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka: 

11.4.1. pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas 

stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta; 

11.4.2. pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.  

11.5. Komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kurus tā būs 

atzinusi par neatbilstošiem pretendenta atlases kritērijiem. 

 

12. Komisijas tiesības un pienākumi 

12.1. Komisijai ir tiesības: 

12.1.1. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī 

piedāvājumu novērtēšanai; 

12.1.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot finanšu piedāvājumos konstatētās 

aritmētiskās kļūdas; 

12.1.3. izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu ar pasūtītāju; 

12.1.4. jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

12.2. Komisijai ir pienākums: 

12.2.1. nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu; 

12.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi 

pret tiem; 

12.2.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par iepirkuma procedūru 

pēc ieinteresēto personu pieprasījuma; 

12.2.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu, nolikumu un tehnisko specifikāciju, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt 

lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
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13. Pretendenta tiesības un pienākumi 

13.1. Pretendentam ir tiesības: 

13.1.1. apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu; 

13.1.2. iesniegt iebildumus par iepirkuma procedūru Publisko iepirkumu likumā noteiktajā 

kārtībā; 

13.1.3. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts; 

13.1.4. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu; 

13.1.5. pārsūdzēt pasūtītāja pieņemto lēmumu tiesā likumā noteiktajā kārtībā, ja 

pretendents uzskata, ka tā tiesības ir aizskartas vai ir iespējams šo tiesību 

aizskārums. 

13.2. Pretendentam ir pienākums: 

13.2.1. sagatavot piedāvājumus atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma un tehniskās 

specifikācijas prasībām; 

13.2.2. sniegt patiesu informāciju; 

13.2.3. sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai. 

13.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 

Pasūtītājam 

14. Līguma slēgšana 

14.1. Pasūtītājs piešķirs līguma slēgšanas tiesības tam pretendentam, kurš atbilst visām 

pretendentu atlases prasībām, un kurš ir piedāvājis zemāko cenu. 

14.2. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar iepirkuma uzvarētāju, pamatojoties uz iesniegto 

piedāvājumu par attiecīgo iepirkuma priekšmetu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem. 

15. Nolikuma pielikumi 

1. pielikums - Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā;  

2. pielikums - Tehniskā specifikācija; 

3. pielikums – Tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanas forma; 

4. pielikums - Līguma projekts; 

5. pielikums – Pieredzes apraksta sagatavošanas forma.
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1.pielikums 

Iepirkuma procedūras 

Mācību līdzekļa (grāmatas) „Izzini vidi” sagatavošana un tulkošana 

 (Igaunijas –Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013, 

 projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana 

Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (AQUA LIFE) ietvaros) nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas numurs EEZ/2014/01/EKPI   

Pieteikums  

iepirkuma procedūrai  
Mācību līdzekļa (grāmatas) „Izzini vidi” sagatavošana un tulkošana 

 (Igaunijas –Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013, 

 projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana 

Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (AQUA LIFE) ietvaros) 

 

 
ID Nr.____________________________ 

 

Pretendents, ___________________________________________________________________,  

pretendenta (uzņēmuma) nosaukums 

reģ. nr. _____________________, tā ____________________________________________ 

              vadītāja vai pilnvarotas personas vārds uzvārds 

personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumu procedūrā Mācību 

līdzekļa (grāmatas) „Izzini vidi” sagatavošana un tulkošana, projekta „Aqua life” ietvaros”.  

(ID Nr._____________________) un: 
1) apņemas ievērot iepirkuma procedūras dokumentācijā (nolikumā) noteikto;  

2) atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet gadījumā, ja tieku atzīts par uzvarētāju - līdz 

attiecīgā līguma noslēgšanai; 

3) apliecina, ka rīcībā ir pietiekami resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pakalpojuma 

izpildi; 

4) apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt pakalpojuma līgumu un izpildīt līguma 

nosacījumus; 

5) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

6) norādītājā līgumcenā ietvertas visas ar pakalpojuma sniegšanu nodrošināšanu saistītās 

izmaksas. 

 

 

 

Pretendenta pārstāvja paraksts
1
: ________________________________________________ 

 

Pretendenta juridiskā un biroja adrese: _______________________________ 

 

Pretendenta tālruņa numurs:   _________________________________________________ 

                                                 
1
 Pieteikums jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt uzņēmumu, vai viņa pilnvarotai personai (šādā  

gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara). 
 

 



 
 

9 

 

Pretendenta faksa numurs:   _________________________________________________ 

 

Pretendenta e-pasts:    _________________________________________________ 

 

Pretendenta bankas rekvizīti   _________________________________________________ 

 

Pretendenta kontaktpersona: amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts:   _______________________  

 

Vieta, datums ____________  



 

2.pielikums 

Iepirkuma procedūras 

Mācību līdzekļa (grāmatas) „Izzini vidi” sagatavošana un tulkošana 

 (Igaunijas –Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013, 

 projekta ELRII-349 

 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana 

 Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (AQUA LIFE) ietvaros) nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas numurs EEZ/2014/01/EKPI   
 

Tehniskā specifikācija 

iepirkuma procedūrai 

Mācību līdzekļa (grāmatas) „Izzini vidi” sagatavošana un tulkošana 

 (Igaunijas –Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013, 

 projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (AQUA 

LIFE) ietvaros) 

 
 

Mācību līdzekļa (grāmatas) „Izzini vidi” sagatavošanas, tulkošanas un aprobēšanas specifikācija 

 

Projekta saīsinātais nosaukums: „Aqua Life” 

 

 

 Mācību līdzeklis paredzēts jauniešiem vecumā no 12-14 gadiem. 

 Mācību līdzekļa izstrādei jābalstās uz konkrētā projekta pieteikumā definētajās teritorijās (ūdenstilpēs, parkos u.c.) sastopamajām dabas 

vērtībām. 

 Mācību līdzekļa izstrādes procesā izpildītājs apseko pasūtītāja norādītās ūdenstilpes, parkus vai citus dabas objektus projekta definētajās 

teritorijās - Riebiņu novadā; Dagdas novadā; Preiļu novadā; Ilūkstes novadā; Līvānu novadā; Daugavpils novadā; Sebežas rajonā; Pečoru 

pilsētā; Pitalovas rajonā; Pleskavas rajonā. 

 Izstrādātajam mācību līdzeklim jāietver āra nodarbību, ekskursiju un klases nodarbību vadīšanas metodiku, ilustrētu darba lapu (noteicēji 

u.c.) maketus, ilustratīvo materiālu (zīmējumus). 

 Mācību līdzeklim saturiski ir jābūt balstītam uz videi draudzīgas uz zaļā dzīvesveida attieksmes veidošanu. 

 Mācību līdzekļa apjoms: vismaz 50 lappuses (tai skaitā vismaz 10 darba lapas, vismaz 10 maršrutu shēmas, vismaz 20 zīmējumi, vismaz 

1 noteicējs). 

 Vēlamais mācību līdzekļa formāts: A4. 



 
 

 Pretendents nodrošina vismaz 2 kvalificētu ekspertu (ar maģistra grādu bioloģijas vai vides zinātņu jomās) līdzdalību mācību līdzekļa 

satura veidošanā.  

 Pretendents nodrošina vismaz 1 mākslinieka (ar pieredzi ilustratīvo materiālu veidošanā par dabas objektiem) piesaistīšanu ilustratīvo 

materiālu sagatavošanā. 

 Pretendenta piedāvātā summa iekļauj transporta izdevumus un izdevumus, kas saistīti ar pasūtītāja norādīto teritoriju apmeklēšanu. 

 Pretendentam ir vismaz 3 gadu pieredze vides izglītības aktivitāšu īstenošanā. 

 Izstrādātais mācību līdzekļa (grāmatas) makets jāsaskaņo ar projekta vadītāju. 

 Izstrādātajam mācību līdzeklim jāietver Programmas Igaunija – Latvija – Krievija publicitātes un vizuālās noformēšanas prasības. 

 Izstrādātais mācību līdzeklis (grāmata) ar pieņemšanas- nodošanas aktu kļūst par Pasūtītāja īpašumu. 

 Mācību līdzeklis tiek sagatavots latviešu un krievu valodā, pretendentam iekļaujot tulkošanas pakalpojumu izdevumus piedāvātajā 

summā. 

 Mācību līdzeklis tiek iesniegts latviešu un krievu valodā pa vienam eksemplāram drukātā veidā un digitālā veidā uz datu nesēja (CD 

formātā, 2 eks. latviešu valodā un 2 eks. krievu valodā), kas pēc tam izmantojams tipogrāfijā darba iespiešanai (makets). 

 Mācību līdzekļa sākotnējais variants tiek sagatavots līdz 2014.gada 30.jūnijam un tiks izmantots bērnu vasaras nometnēs. Pēc grozījumu 

un papildinājumu saņemšanas, iespējams būs nepieciešams veikt izmaiņas sākotnējā mācību līdzekļa variantā līdz 2014.gada 

15.septembrim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.pielikums 

Iepirkuma procedūras 

Mācību līdzekļa (grāmatas) „Izzini vidi” sagatavošana un tulkošana 

 (Igaunijas –Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013, 

 projekta ELRII-349 

 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana 

 Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (AQUA LIFE) ietvaros) nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas numurs EEZ/2014/01/EKPI   

 
 

Tehniskais un  finanšu piedāvājums 

iepirkuma procedūrai  

Mācību līdzekļa (grāmatas) „Izzini vidi” sagatavošana un tulkošana 

 (Igaunijas –Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013, 

 projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (AQUA 

LIFE) ietvaros) 

 

ID Nr._____________________________________  
 

Pretendents: ____________________ /nosaukums/ izsaka šādu 

 

Finanšu piedāvājumu 

 

Nr.p.k.  Cena EUR, bez PVN 

1.1. Mācību līdzeklis (grāmata) „Izzini vidi”  

1.2. Mācību līdzekļa tulkošana uz krievu valodu  

Kopējā cena bez PVN, EUR:   
Piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas uz norādīto pakalpojumu izpildi. 

 

 

 

 



 
 

Tehnisko piedāvājumu 

 

Tehnisko piedāvājumu un tā atbilstību tehniskajai specifikācijai pretendents sniedz brīvā formā.  

 

 
I. Pretendents, ___________________________________________________________________,  

pretendenta (uzņēmuma) nosaukums 

reģ. nr. _____________________, tā ____________________________________________ 

              vadītāja vai pilnvarotas personas vārds uzvārds 

 

Pretendenta pārstāvja paraksts
2
: ________________________________________________  

                                                 
2
 Tehnisko un finanšu piedāvājumu jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt uzņēmumu, vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara). 

 



 
 

 

 
4.pielikums 

Iepirkuma procedūras 

Mācību līdzekļa (grāmatas) „Izzini vidi” sagatavošana un tulkošana 

 (Igaunijas –Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013, 

 projekta ELRII-349 

 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana 

 Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (AQUA LIFE) ietvaros) nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas numurs EEZ/2014/01/EKPI   
 

PROJEKTS 

Līgums 

par Mācību līdzekļa (grāmatas) „Izzini vidi” sagatavošanu un tulkošanu 

 

 

Krāslavā                                                                                                                    2014.gada ____.________ 
 

Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”, reģistrācijas numurs 40008058427, tās valdes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka personā, kas 

rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā „PASŪTĪTĀJS” no vienas puses, un  

___________, reģistrācijas numurs _______________, tās _______________ personā, kas rīkojas uz _____________ pamata, turpmāk 

tekstā „IZPILDĪTĀJS” no otras puses, turpmāk tekstā kopā sauktas PUSES,  

pamatojoties uz biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” iepirkuma 

procedūras________________________________________________________________________________________________________

_______________________, rezultātiem, Igaunijas –Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013, projekta ELRII-349 



 
 

„Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (AQUA LIFE) ietvaros, 

noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets un termiņš 

1.1. Izpildītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem apņemas veikt projekta „Aqua life” (turpmāk-projekts) ietvaros Mācību līdzekļa (grāmatas) 

„Izzini vidi” sagatavošanu un tulkošanu (turpmāk – pakalpojums), bet Pasūtītājs apņemas pieņemt Pakalpojumu no Izpildītāja un veikt 

apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

1.2. Pakalpojumu Izpildītājs veic saskaņā ar tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu, kas ir šī līguma Pielikums Nr.1. 

1.3. Pakalpojumu Izpildītājs sniedz laika periodā no 2014.gada 10. marta līdz 2014.gada 15.septembrim, atsevišķi saskaņojot katru 

pakalpojuma pozīcijas norises laiku ar Pasūtītāju. 

1.4. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai pušu saistību izpildei. 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Par šī līguma veicamo 1.1. punktā minēto Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līguma summu 

___________________________________________EUR (summa vārdiem) bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN), kopā 

ar PVN, _____________________________________________EUR (summa vārdiem). PVN summa tiek aprēķināta un norādīta rēķinā 

atbilstoši Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” nodokļa procenta likmēm un noteikumiem. 

2.2. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa likme, Pakalpojuma cena un līguma summa ar PVN tiek 

grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. 

Pakalpojuma cena un līguma summa bez PVN, šādā kārtībā nevar tikt grozītas. 

2.3. Pakalpojuma cenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam. 

2.4. Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumu veic sekojoša kārtībā: 

2.4.1.____________________________________________________________________, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc 

Pakalpojuma sniegšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, saskaņā ar iesniegto rēķinu, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto 

bankas norēķinu kontu. 

2.5. Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu Izpildītāja bankas norēķinu kontā.  

3. Pakalpojuma  sniegšanas un pieņemšanas kārtība 

3.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona pēc Pakalpojuma sniegšanas pārbauda tās atbilstību līguma noteikumiem. 

3.2. Ja, veicot līguma 3.1.punktā minēto pārbaudi, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis konstatē, ka Pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem, 

Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un neatbilstības un nodod to Izpildītājam. 

3.3. Pēc Līguma 3.2. punktā minētā akta saņemšanas, Izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem 1 (vienas) nedēļas laikā novērst aktā 

konstatētos trūkumus. 

3.4. Par Pakalpojuma izpildi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam noformētu pieņemšanas-nodošanas aktu. 



 
 

3.5. Pakalpojums uzskatāms par izpildītu un nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses (to pilnvarotās personas) parakstījušas pieņemšanas-

nodošanas aktu.  

 

4. Izpildītāja pienākumi un tiesības 

4.1. Izpildītājs apņemas pildīt līgumā noteikto un: 

4.1.1. sniegt kvalitatīvus pakalpojumus noteiktajā termiņā un apjomā saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

4.1.2. sniegt līguma 1.pielikumā minētos Pakalpojumus pienācīgā kvalitātē; 

4.1.3. atbildēt par Pakalpojumu kvalitāti un segt Pasūtītājam visus pierādītos ar Pakalpojuma neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus; 

4.1.4. segt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tam radušies nekvalitatīvo Pakalpojumu dēļ; 

4.1.5. par Pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpumu, maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā par 

katru nokavēto dienu no līguma kopējās summas; 

4.1.6. nenodot līguma saistību izpildi trešajai personai bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. 

4.2. Izpildītājam ir tiesības: 

4.2.1. vienoties ar Pasūtītāju par Pusēm izdevīgāko Pakalpojuma sniegšanas kārtību un termiņiem; 

4.2.2. saņemt samaksu par atbilstoši līguma nosacījumiem sniegtajiem un no Pasūtītāja Puses pieņemtajiem Pakalpojumiem; 

4.2.3. pieprasīt un saņemt līgumsoda samaksu no Pasūtītāja par Pakalpojuma apmaksas noteikumu pārkāpumu; 

 

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

5.1. Pasūtītājs apņemas pildīt līgumā noteikto un: 

5.1.1. Saņemt sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šī līguma noteikumiem. Veikt samaksu par Izpildītāja  sniegto  Pakalpojumu; 

5.2. Pasūtītājam ir tiesības: 

5.2.3. izbeigt līgumu, par to 3 (trīs) darba dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju, ja Izpildītājs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma 

likvidāciju, apturēt vai pārtraukt uzņēmuma darbību vai pret Izpildītāju ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība ir 

apturēta; 

5.2.4. izbeigt līgumu, ja Izpildītājs nepilda citas ar līgumu uzņemtās saistības vai pārkāpj tā noteikumus 3 (trīs) darba dienas iepriekš par to 

brīdinot Izpildītāju. 

 

6. Pušu atbildība 

6.1. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību izpildi. Puses, kas vainīgas līguma saistību neievērošanā atlīdzina tās vainas dēļ otrai Pusei 

nodarītos zaudējumus. 

6.2. Par Pakalpojuma nesavlaicīgu sniegšanu, pārkāpjot līgumā, norādītos sniegšanas termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet nepārsniedzot 10% (desmit procentu) 

no līguma kopējās summas. 



 
 

6.3. Par Pakalpojuma nesavlaicīgu apmaksu Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nesamaksātās 

summas par katru kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no neapmaksātās summas. 

6.4. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību izpildes pilnā apjomā. 

6.5. Ja līgums netiek pildīts kādas no Pusēm vainas dēļ, Puses rīkojas atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā 

esošiem normatīvajiem aktiem. 

 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, 

ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu 

uzskatāmas dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu 

normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas ir ārpus Pušu iespējamās kontroles robežām. 

7.2. Puse, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otrai Pusei, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajai Pusei 

iespējama, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījusī Puse atbild 

otrai Pusei par visiem zaudējumiem, kuri pēdējai radušies. 

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit piecām) kalendārām dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji 

atkāpties un pārtraukt šo līgumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc 

nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās. 

 

8. Noslēguma noteikumi 

8.1. Jautājumus, kas līgumā nav atrunāti, Puses risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

8.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuri papildinājumi un grozījumi šī līguma 

noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abas Puses. Līguma papildinājumi un grozījumi ar to 

parakstīšanas brīdi kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

8.3. Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tiem kļuvusi zināma šā līguma noteikumu izpildes gaitā. 

8.4. Strīdi, kas pusēm rodas izpildot līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nevar panākt, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas 

saistīts ar šo līgumu, tā laušanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošiem tiesību aktiem. 

8.5. Pilnvarotās personas šī līguma saistību izpildīšanā: 

No Pasūtītāja puses:  

 (vārds, uzvārds, amats, tālr./faksa Nr.) ___________________________________________________________________________; 

 

No Izpildītāja puses:  

 (vārds, uzvārds, amats, tālr./faksa Nr.) ___________________________________________________________________________; 



 
 

8.6. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības: 

8.6.1. parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu; 

8.6.2. risināt jautājumus, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu risināt citus ar līguma izpildi saistītos organizatoriskos jautājumus.  

8.7. Ja līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, likvidācija utt., tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs par 

to rakstiski noformējot vienošanos. 

8.8. Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru 

maiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā uz līgumā noteiktajiem Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Ja 

kāda no Pusēm nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būs radušies otrai Pusei. 

8.9. Līgums sastādīts trīs eksemplāros uz ________ lapām latviešu valodā, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja, bet 

trešais pievienojams projekta dokumentācijai.  

 

Līguma pielikumi: 

1.pielikums: Tehniskā specifikācija uz ___lapām. 

                   Finanšu piedāvājums uz ____lapām. 

9.Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs:                       Izpildītājs 

Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”  

Reģ. Nr. 40008058427,  

Brīvības ielā 13, Krāslava, LV 5601  

Banka: SEB banka  

Konts: LV55UNLA0050006754359  

SWIFT: UNLALV2X  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Reģ. Nr._______________________ 

Juridiskā adrese: _____________  

Banka: ________________________ 

N/konts:_________________________ 

Bankas kods: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5.pielikums 

Iepirkuma procedūras 

Mācību līdzekļa (grāmatas) „Izzini vidi” sagatavošana un tulkošana 

 (Igaunijas –Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013, 

 projekta ELRII-349 

 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana 

 Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (AQUA LIFE) ietvaros) nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas numurs EEZ/2014/01/EKPI   
 

Pretendenta pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā 

 
Nr.p.k. Pakalpojuma 

nosaukums un īss 

veiktā pasākuma 

apraksts 

Pasūtītāja 

nosaukums, 

adrese 

Pasūtītāja kontaktpersonas 

vārds, uzvārds, tālrunis 

Vieta, kurā 

pakalpojums 

sniegts 

Pakalpojuma 

sniegšanas 

periods 

(gads, 

mēnesis) 

      

      

      

      

      



 


