
Tirgus izpēte 

 „Kapacitātes paaugstināšanas pakalpojumi projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas, 

kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)” ietvaros”, 

ID Nr. EKA/ MaKE IT/2022-7 

 

Iepirkuma 

priekšmets 

Kapacitātes paaugstināšanas pakalpojumi ERAF projekta “Inovāciju granti 

studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās 

(MaKE IT)” ID Nr. 1.1.1.3/21/A/003, ietvaros 

Tirgus izpētes 

mērķis 

Izvēlēties piegādātāju/-us, kurš/-i piedāvās saimnieciski izdevīgāko 

piedāvājuma, ņemot vērā cenu, un nodrošinās kapacitātes paaugstināšanas 

pakalpojumus projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, 

ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)” komandu vadītājiem 

un mentoriem. 

Līgumslēdzējs, 

juridiskā adrese 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKONOMIKAS UN KULTŪRAS 

AUGSTSKOLA", nodokļu maksātāja Reģ. Nr.  40003402986, juridiskā adrese: 

Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019. 

Tirgus izpētes 

rezultāts 

1. Ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko cenu par apjomu iepirkuma daļā, 

euro, bez PVN tiks slēgs pakalpojumu/uzņēmumu līgums. 

2. Ja vairāki pretendenti piedāvās vienādas cenas pakalpojumu iepirkuma 

daļā, tad līgums tiks slēgts ar pretendentu, kuram ir lielāka pieredze 

(izpildīto līgumu skaits) atbilstošā jomā par pēdējiem trim gadiem pirms 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas. Par to var tikt pieprasīta 

papildinformācija. 

Nosacījumi līguma 

izpildei 

1. Kapacitātes paaugstināšanas pakalpojumi jānodrošina saskaņā ar tirgus 

izpētes ID Nr. EKA/ MaKE IT/2022- 7  2. pielikumu. 

2. Kapacitātes paaugstināšanas pakalpojumi ir jānodrošina no līguma 

noslēgšanas līdz 2023. gada 30. septembrim; kopā - 3 (trīs)  kapacitātes 

paaugstināšanas cikli (sesijas). 

3. Samaksa par veikto pakalpojumu tiks veikta pa daļām, pēc katra cikla pēc 

pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina iesniegšanas un apstiprināšanas 

ne vēlāk kā 30 dienu laikā. 

4. Plānotā līgumcena par pakalpojumu iepirkuma daļā (samaksa par 

temata realizēšanu 3 ciklos):  

267.77 euro bez PVN.  

5. Nodrošinot kapacitātes paaugstināšanas pakalpojumus, piegādātājam ir 

jānodrošina vizuālo elementu ansambļa izmantošana, atbilstoši “Eiropas 

Savienības fondu 2014 – 2020.  gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas 

Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” (pieejams: 

https://www.esfondi.lv/upload/00-

vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-

2020_13.07.2015.pdf). 

Papildus informācija pieejama: https://www.esfondi.lv/vizualo-prasibu-elementi 

6. Prasības tiešajam pakalpojuma sniedzējam (semināra vadītājam) iepirkuma 

daļā: 

6.1. vismaz 1 (viena) līguma izpilde kapacitātes paaugstināšanas pakalpojumu 

sniegšanā/ studiju kursu vadībā maģistriem/doktorantiem par tematu (vai ar to 

saistītu jomu)  

vai 

darba pienākumi saistībā ar attiecīgo politikas jomu  

vai 

zinātniskā darbība saistībā ar attiecīgo jomu. 

https://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf
https://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf
https://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf


6.2.  Iesniegts CV, kurā norādīta 6.1. punkta prasības izpilde, veicot atbilstoši 

iepirkuma daļai atbilstošu pakalpojumu, norādot atbilstošā pasūtītāja/darba 

devēja u.c. kontaktinformāciju. 

Piedāvājuma 

iesniegšana 

Piedāvājumu var iesniegt skenētā dokumenta vai dokumenta, kas parakstīts ar 

drošu elektronisko parakstu formātā līdz  

2022. gada 19.aprīlim pa e-pastu:  makeit@augstskola.lv  ar norādi: “Tirgus 

izpēte ID Nr. EKA/ MaKE IT/2022-7”. 

 

Piedāvājumā jāiesniedz: 

1. Pretendenta  finanšu piedāvājums (1.pielikums). 

Cenas jānorāda ar 2 (diviem) cipariem aiz komata). 

2. Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (2. pielikums). 

3. Tiešā pakalpojuma sniedzēja (semināra vadītāja) CV.  

 

1.pielikums 

Pretendenta  finanšu piedāvājums 

Tirgus izpēte 

 „Kapacitātes paaugstināšanas pakalpojumi projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, 

ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)” ietvaros”, 

ID Nr. EKA/ MaKE IT/2022-7 

*-Pretendents var piedāvāt pakalpojumu vienā vai vairākās daļās 

**-Ja pretendents kādā iepirkuma daļā nepiedāvā pakalpojumu, norāda: N/a 

Pakalpojums: kapacitātes paaugstināšanas 

pakalpojumi projekta “Inovāciju granti studentiem 

mākslas, kultūras, ekonomikas un IT 

starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)” ietvaros”, ID 

Nr. 1.1.1.3/21/A/003, ietvaros 

Cena par  

pakalpojumu,  

3 cikli*, EUR 

bez PVN 

 

PVN 

summa, 

EUR 

(ja 

attiecināms) 

Cena par  

pakalpojumu, 

EUR ar PVN 

 (ja 

attiecināms) 

1.daļa Ilgtspējīga attīstība un klimata pārmaiņas    

2.daļa Eiropas zaļais kurss    

3.daļa Eko inovācijas    

4.daļa Zaļā domāšana    

5.daļa Zero waste un tā nozīmē uzņēmējdarbībā    

*- fiziskā persona norāda bruto samaksu (ar darba ņēmēja VSAOI un IIN) 

Piedāvājumu iesniedza: 

Nosaukums/vārds, uzvārds:  

Adrese:  

Reģ. Nr.: 

Banka:  

Bankas kods:  

Konta Nr.: 

Paraksttiesīgā persona (vārds, uzvārds) 

Kontakttālruņa Nr.: 

e-pasta adrese: 

 

Datums: _________  

Paraksts:  _________ /ja attiecināms/ 

 

 

 

 

 

mailto:makeit@augstskola.lv


 

 

2.pielikums 

Tirgus izpēte „Kapacitātes paaugstināšanas pakalpojumi projekta “Inovāciju granti studentiem 

mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)” ietvaros” 

ID Nr. EKA/ MaKE IT/2022 -7 

 

Tehniskā specifikācija un Piegādātāja piedāvājums 

 

Tehniskā specifikācija Piegādātāja piedāvājums 

(Jānorāda: “Tiek piedāvāts” vai 

“Netiek piedāvāts”) 

Kapacitātes 

paaugstināšanas  

nodrošināšanas 

mērķauditorija/ 

mērķis 

Projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas, 

kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās 

jomās (MaKE IT)” komandu vadītāji un 

mentori.  

 

Kapacitātes paaugstināšanas mērķis: 

paaugstināt studentu komandu vadītāju/ 

mentoru izpratni par ilgspējīgas ekonomiskās 

attīstības prioritātēm, klimata pārmaiņām un 

inovācijām zaļā kursa ietvaros. 

 

Kapacitātes 

paaugstināšanas 

pasākumi, tēmas 

Izpildītājs nodrošina šādus kapacitātes 

paaugstināšanas pasākumus katrā ciklā*- 

seminārs studentu komandu vadītājiem, 

mentoriem u.c. par šādām tēmām:  

Iepirkuma 

daļa 

Temats Apjoms, 

st. 

1.  daļa. Ilgtspējīga 

attīstība un 

klimata pārmaiņas  

1 st. 

2.  daļa. Eiropas zaļais 

kurss 

1 st. 

3.  daļa. Eko inovācijas 1 st. 

4.  daļa. Zaļā domāšana 1 st. 

5.  daļa. Zero waste un tā 

nozīmē 

uzņēmējdarbībā 

1 st. 

*kapacitātes paaugstināšanas cikls tiek 

noteikts atbilstoši projektā plānotam – vienu 

reizi katrā studentu inovāciju grantu 

īstenošanas periodā; kopā ir plānoti 3 cikli. 

 

Norāda piedāvāto pakalpojumu: 

1)  iepirkuma daļu/-as; 

2) semināru tematu; 

3) apjomu, st. 

 

 

Kapacitātes 

paaugstināšanas 

pakalpojuma 

sniegšanas forma 

un vieta 

1. Izpildītājs organizē kapacitātes 

paaugstināšanas semināru  tiešsaistes 

formā. Tiešsaistes platformu nodrošina 

Pasūtītājs.  

2. Orientējoši plānotais semināra dalībnieku 

skaits 3 ciklos: līdz 30 dalībnieki.  

 

Kapacitātes 

paaugstināšanas 

pasākumu 

plānošana un 

īstenošana 

1. Ne vēlāk kā 10 (desmit)  darba dienas pirms 

semināra norises Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam saskaņošanai semināra norises 

plānu, prezentācijas materiālus.   

2. Izpildītājs veic precizējumus semināra 

norises plānā, prezentācijas materiālos, ja 

 



par to norāda Pasūtītājs.    

3. Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju,  

organizē semināra dalībnieku aptauju (ne 

vairāk kā 5 min.) par semināra norises 

kvalitāti, sasniegtajiem rezultātiem 

Nodevumi Izpildītājs Pasūtītājam nodod: 

1. Semināra dalībnieku sarakstu. 

2. Semināra norises plānu, semināra 

materiālus (prezentācijas materiāli u.c.). 

3. Semināra dalībnieku aptaujas apkopojumu.  

 

 

 

Piedāvājumu iesniedza: 

Nosaukums/vārds, uzvārds:  

Adrese:  

Reģ. Nr.: 

Banka:  

Bankas kods:  

Konta Nr.: 

Paraksttiesīgā persona (vārds, uzvārds) 

Kontakttālruņa Nr.: 

e-pasta adrese: 

 

Datums: _________  

Paraksts:  _________ /ja attiecināms/ 

 


