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Cenu aptaujas noteikumi pētījuma  
„Lauku partnerības „Lielupe” darbības teritorijas 2007. - 2013. gada 

plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums 

un ieteikumu sagatavošana jaunajai stratēģijai” 

 izpildītāja izvēlei, proj. Nr. 09-00-L43100-000013 
 

Informācija par pasūtītāju: 

Nosaukums, reģ.Nr.  Biedrība Lauku partnerība „Lielupe”, 40008089164 

Adrese Pasta 37, Jelgava, LV-3001 

Kontaktpersona Līga Švānberga 

Kontakttālrunis, e-pasts 26399946, lielupe@partneribalielupe.lv 

 

1. Informācija par iepirkuma priekšmetu: 

1.1. Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Lauku partnerības „Lielupe” darbības teritorijas 

2007. - 2013. gada plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas 

izvērtējums un ieteikumu sagatavošana jaunajai stratēģijai”; 

1.2. Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji: saskaņā ar darba uzdevumu; 

1.3. Paredzamais līguma izpildes termiņš 2015. gada 29. maijs. 

 

2. Vispārīgas prasības pretendentam: 

2.1. Pieredze pētniecības pakalpojumu sniegšanā, kuru ietvaros izvērtēta teritorijas 

attīstība un izstrādāti ieteikumi teritorijas attīstības plānošanai. Veikti vismaz 3 

pētījumi. 

 

3. Piedāvājuma iesniegšana un izvērtēšana: 

3.1. Potenciālais darbu izpildītājs sagatavo piedāvājumu, kas sastāv no: 

3.1.1. Pretendenta sastādītas un parakstītas vēstules brīvā formā, kurā norādīts pētījuma 

veicēja nosaukums, adrese, kontaktinformācija, pieredzes apraksts saskaņā ar šo 

noteikumu 2. punktu, norādītas interneta vietnes adreses, kur iespējams iepazīties 

ar jau veiktajiem pētījumiem un norādīts darba kalendārais plāns un aktivitāšu 

apraksts pētījumā noteikto darba uzdevumu un rezultātu sasniegšanai;  

3.1.2. Finanšu piedāvājums saskaņā ar pretendenta izstrādāto aktivitāšu aprakstu – 

pielikums Nr.1. 

 

3.2. Sagatavotais piedāvājums ieskanēts vai kā elektroniski parakstīts dokuments 

izsūtāms uz e-pasta adresi lielupe@partneribalielupe.lv, ne vēlāk kā līdz 2015. gada 

23. janvārim plkst. 17.00. 

 

3.3. Pētījuma veicējs tiek noteikts pēc kritērijiem: 

3.3.1. Uzņēmuma atbilstība prasībām, ir nepieciešamā pieredze. 

3.3.2. Zemākā kopējā pasūtījuma cena (ar PVN). 

 

3.4. Izvērtēšanas rezultātus valdes priekšsēdētāja nosūta potenciālajiem pretendentiem uz 

to e-pasta adresi, no kuras piedāvājums saņemts. 

 

Lauku partnerības „Lielupe” valdes priekšsēdētāja     Līga Švānberga 

mailto:lielupe@partneribalielupe.lv
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DARBA UZDEVUMS 

 

Pētījums „Lauku partnerības „Lielupe” darbības teritorijas 2007. - 2013. gada 

plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums un 

ieteikumu sagatavošana jaunajai stratēģijai” 

Vispārīgā informācija 

Pētījums jāveic, pamatojoties uz plānošanas dokumentiem, normatīvajiem aktiem, kādi bija 

spēkā 2007. – 2013. gada plānošanas periodā attiecībā uz LEADER pieejas finansējuma 

apgūšanu, kā arī semināros un iedzīvotāju forumos iegūto informāciju. 

Pētījums aptver Jelgavas un Ozolnieku novadu teritoriju, vietējā līmenī atbilstošais 

plānošanas dokuments ir Lauku partnerības „Lielupe” (VRG) vietējās attīstības stratēģija, 

VRG veiktās aktivitātes un realizētie projekti un projektu iesniedzēju (biedrības, 

nodibinājumi, pašvaldības, juridiskas un fiziskas personas) īstenotie projekti un attīstības 

ieceres.  

 

Pētījuma mērķis: 

 

Izvērtēt Lauku partnerības „Lielupe” darbības teritorijas 2007.-2013. gada vietējās attīstības 

stratēģijas īstenošanu, sasniegtos kvantitatīvos un rezultatīvos rādītājus un sniegt ieteikumus 

turpmākai vietas potenciāla attīstībai, kā arī izpētīt vietējās uzņēmējdarbības vidi un 

izstrādāt ieteikumus vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām.  

 

Pētījuma uzdevumi: 

 

1. Analizēt esošajā attīstības stratēģijā iekļauto statistisko informāciju, veikt 

novērtējumu par izmaiņām rādītājos (stratēģija pieejama - 

http://www.partneribalielupe.lv/index.php/leaderprojekti/strategija):  

1.1. Statistikas datu vākšana no biedrības resursiem, pašvaldības resursiem un 

nacionālās statistika resursiem; 

1.2. Statistikas datu analīze; 

1.3. Teritorijas ģeogrāfisko datu izvērtēšana; 

1.4. Aktuālas SVID analīzes izstrāde un izvērtējums pret sākotnēji stratēģijā noteikto. 

 

2. Izvērtēt stratēģijas ieviešanas gaitu, realizētos un ieviešanā esošos projektus, to 

sasniegtos rezultātus, ieguldījumu stratēģijā noteikto prioritāšu mērķu sasniegšanā, 

pievienoto vērtību lauku teritorijas attīstībai un efektivitāti, atsevišķi izdalīt un 

apkopot informāciju par projektiem, kurus realizējuši jaunieši vai projekta rezultāti 

vērsti uz jauniešu aktivitātēm:  

2.1. Īstenotās projektu iesniegšanas kārtas, iesniegto un apstiprināto projektu skaits, 

tematika un apgūtais finansējums;  

2.2. Projektu iesniedzēju raksturojums, kuri snieguši projektu iesniegumus stratēģijas 

īstenošanas teritorijā, iesk. darbības veidu, teritoriālo izvietojumu utt.; 



 

 

 

 

Pētījums Lauku partnerības „Lielupe” darbības teritorijas 2007. - 2013. gada plānošanas perioda 

vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums un ieteikumu sagatavošana jaunajai stratēģijai”        3 
 

2.3. Realizēto un ieviešanā esošo projektu raksturojums, stratēģijā noteikto 

kvantitatīvo datu analīze, realizēto projektu sasniegto rezultātu un ieguvumu 

ietekme stratēģijā noteikto rezultatīvo mērķu sasniegšanā.  

3. Organizēt seminārus par vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu, noskaidrot vietējo 

iedzīvotāju viedokli par projektu īstenošanas sasniegtajiem rezultātiem un to 

nepieciešamību, izzināt iedzīvotāju viedokli par vietējās sabiedrības attīstības 

virzieniem un izstrādāt ieteikumus un rīcības virzienus turpmākai vietas potenciāla 

attīstības veidošanai.    

3.1. Katrā VRG darbības teritorijas pagastā organizēt vienu vietējo iedzīvotāju 

semināru – forumu, kura laikā vietējie iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar vietējas 

attīstības stratēģijas ieviešanu un sasniegtajiem rezultātiem, tiek noskaidrots 

cik lielā mērā ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu ir apmierinātas 

vietējās vajadzības un kādi uzlabojumi būtu veicami, lai nodrošinātu 

kvalitatīvas jaunās vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanu. 

3.2. Organizēt vienu jauniešu semināru – forumu, kura laikā jaunieši tiek 

iepazīstināti ar vietējas attīstības stratēģijas ieviešanu, īpaši uzsverot 

projektus, kurus realizējuši vai projektu mērķa grupa ir bijuši jaunieši, tiek 

noskaidrots cik lielā mērā ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu ir 

apmierinātas tieši jauniešu vajadzības un kādi uzlabojumi būtu veicami, lai 

nodrošinātu kvalitatīvas jaunās vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanu. 

3.3. Balstoties uz vietējo iedzīvotāju forumiem apkopot ieteikumus un izstrādāt 

rīcības virzienus vietas potenciāla attīstības veidošanai.  

 

4. Veikt vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas gaitā gūtās pievienotās vērtības un 

efektivitātes izvērtēšanu vietējās ekonomikas attīstības jomā. 

4.1. Izpētīt esošo uzņēmējdarbības vidi un izvērtēt realizēto projektu pienesumu. 

4.2. Organizēt vienu vietējo esošo un potenciālo uzņēmēju semināru – forumu, 

kura laikā dalībnieki  tiek iepazīstināti ar vietējas attīstības stratēģijas 

ieviešanu, īpaši uzsverot projektus, kuri realizēti veicinot vietējās 

ekonomikas attīstību, tiek noskaidrots cik lielā mērā ar vietējās attīstības 

stratēģijas īstenošanu ir sekmēta uzņēmējdarbības vides attīstība un kādi 

uzlabojumi būtu veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvas jaunās vietējās 

attīstības stratēģijas sagatavošanu. 

4.3. Balstoties uz vietējo uzņēmēju forumiem apkopot ieteikumus un izstrādāt 

rīcības virzienus vietējās ekonomikas stiprināšanai.  

 

Pētījuma rezultāti:  

1. Veikta VRG darbības teritorijas statiskas datu analīze, izstrādāta SVID analīze un 

veikts izvērtējums attiecībā uz stratēģijā sākotnēji noteikto; 

2. Izstrādāts visaptverošs realizēto projektu apskats, ir veikta realizēto projektu 

pievienotās vērtības un efektivitātes izvērtēšana, atsevišķi izvērtēti projekti, kurus 

realizējuši vai mērķa grupa ir jaunieši pagastos. 
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3. Organizēti 16 vietējo iedzīvotāju semināri-forumi un 1 lauku jauniešu seminārs-

forums, informēta sabiedrība, noskaidrots cik lielā mērā stratēģijas ieviešana 

sekmējusi vietējo vajadzību apmierināšanu, sniegti konkrēti priekšlikumi un 

izstrādāti rīcības virzieni vietas potenciāla attīstībai. 

4.  Izpētīta uzņēmējdarbības vide pagastos un esošo Leader projektu pievienotā 

vērtība, organizēts 1 uzņēmēju un topošo uzņēmēju seminārs-forums, informēta 

sabiedrība, noskaidrots cik lielā mērā stratēģijas ieviešana sekmējusi 

uzņēmējdarbības vides attīstību, sniegti konkrēti priekšlikumi un izstrādāti rīcības 

virzieni vietējās ekonomikas stiprināšanai. 

Pētījuma metodes: 

1. Statistikas datu apkopošana un analīze; 

2. Dokumentu analīze – biedrības un pašvaldību plānošanas dokumenti; 

3. Iedzīvotāju semināri – forumi, darba grupas, diskusijas. 

Darba organizācija: 

1. Veicot darba uzdevuma izpildi, konsultēties un sadarboties ar Lauku partnerību 

„Lielupe” par pētījuma struktūru, saturu, apjomu un tml. 

2. Pētījuma veicējam savs redzējums, idejas un priekšlikumi izklāstāmi saprotamā 

valodā, ar paskaidrojumiem un atsaucēm, terminiem, jēdzieniem, pielietojamām 

datu apstrādes metodēm. Šo aspektu ir būtiski nodrošināt, lai pētījums būtu 

saprotams pasūtītājam un plašākai sabiedrībai. 

3. Informāciju apkopot pārskatāmā tekstā, salīdzināmās, analizējamās tabulās un 

attēlos. 

4. Pētījuma veicējam jānodrošina viss nepieciešamais vietējo iedzīvotāju semināru-

forumu organizēšanai - telpu noma, kancelejas preces, kafijas pauzes, izdales 

materiāli, pasākuma moderators, organizatoriskais darbs u.c. pēc pētījuma veicēja 

ieskatiem.  

5. Vietējo iedzīvotāju semināru-forumu organizēšanu veikt sadarbībā ar Lauku 

partnerību „Lielupe”. 

6. Sagatavot atskaiti par pētījuma veikšanu, pievienojot visus izstrādātos dokumentus 

un aktivitāšu ieviešanas apliecinošos dokumentus, vietējo iedzīvotāju semināru- 

forumu dalībnieku reģistrācijas lapas. 

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

rezultātiem, prezentēt VRG sanāksmē. 

8. Visa sagatavotā informācija jāiesniedz pasūtītājam 3 eksemplāros drukātā formā un 

1 eksemplārs CD vai zibatmiņa. 

9.  Visi dokumenti iesniedzami un oficiālā sarakste veicama ar Lauku partnerību 

„Lielupe”:  

Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, darba laikā no 8:30 līdz 17:00 

Kontaktpersona: Līga Švānberga, Lauku partnerības „Lielupe” valdes 

priekšsēdētāja, tel. 26399946, e-pasta adrese: lielupe@partneribalielupe.lv. 

Lauku partnerības „Lielupe” valdes priekšsēdētāja     Līga Švānberga 
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Pielikums Nr.1. 

Cenu aptaujai par pētījuma  

„Lauku partnerības „Lielupe” darbības teritorijas 2007. - 2013. gada 

plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums un 

ieteikumu sagatavošana jaunajai stratēģijai” 

 izpildītāja izvēli, proj. Nr. 09-00-L43100-000013 
 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

 

pretendenta nosaukums, reģ.nr., adrese, kontaktinformācija 

 

piedāvā izpildīt pasūtījumu par šādām cenu (iekļaujot PVN): __________________EUR  

 

Atzīmēt vai pretendents ir PVN maksātājs: 

 ir  

 nav (ja pretendents nav PVN maksātājs, izmaksas ar PVN nenorāda) 

 

N.p.k. Pētījuma aktivitātes Izmaksas EUR 

bez PVN 

Izmaksas EUR ar 

PVN 

    

    

    

    

    

    

    

    

Pētījuma izpildes kopējas izmaksas, EUR   

 

(Ja nepieciešams var ievietot papildu rindas) 

 

Piedāvājumu sastādīja: ___________________________(vārds, uzvārds, amats, paraksts) 

 

 


