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Rīgā, 2016.gadā



1.Pasūtītājs - Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, kas plāno īstenot 

ERAF projektu „Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē” 

(turpmāk tekstā - Projekts).  

 Reģistrācijas Nr. 40008017857 

 Juridiskā adrese: Rīga, Ezermalas iela 6k, LV-1006. 

 

2.Iepirkuma priekšmeta apraksts. 

2.1. Pakalpojuma mērķis -  Veikt Projekta “Nodarbināto apmācības mašīnbūves 

un metālapstrādes nozarē” vadību (turpmāk – Pakalpojums) 

2.2. Pakalpojuma prasības 

2.2.1.  Pakalpojums atbilst Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumiem 

Nr.617 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2.specifiskā atbalsta 

mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts 

nodarbināto apmācībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas 

noteikumiem” (turpmāk – MK noteikumi): 

2.2.2.  Izpildītājs veic pakalpojumu atbilstoši MK noteikumiem un ar tiem saistītajām 

Komisijas regulām: 

2.2.2.1. Nodrošina visu iekšējo un ārējo projekta dokumentāciju; 

2.2.2.2. Projekta ietvaros nodrošina komunikāciju ar CFLA un citām uzraugošajām 

institūcijām; 

2.2.2.3. Projekta ietvaros nodrošina komunikāciju ar projekta partneriem, apmācību 

sniedzējiem; 

2.2.2.4. Sagatavo līgumus ar projekta partneriem un apmācību sniedzējiem; 

2.2.2.5. Apzina mašīnbūves un metālapstrādes nozares komersantu vajadzības, lai 

sastādītu apmācību plānu. 

2.2.2.6. Sagatavo visu nepieciešamo Iepirkuma dokumentāciju, 

2.2.2.7. Vērtē apmācību kursu izmaksu ekonomisko pamatotību, tai skaitā atbilstību 

tirgus cenām, un kursu lietderību. 

2.2.2.8. Nodrošina apmācību sniedzēju un apmācību procesu pārbaudi atbilstoši MK 

noteikumiem. 

2.2.2.9. Nodrošina visu Pārskatu un pārējo dokumentu savlaicīgu sagatavošanu un 

iesniegšanu CFLA un citām institūcijām, kurām ir tiesības to pieprasīt; 

2.2.2.10. izveido informatīvo sistēmu un tajā uzkrāj vismaz šādus datus: 

2.2.2.10.1. informāciju par komersantu, kurā nodarbināts apmācītais darbinieks 

(nosaukums, reģistrācijas numurs, komersanta pārstāvētā nozare pēc NACE 2. 

red., komersanta statuss, apgrozījums, darbinieku skaits un bilances kopsumma, 

kā arī piemērojamā finansējuma intensitāte); 

2.2.2.10.2. apmācībās iesaistītā darbinieka identifikators (vārds, uzvārds un personas 

kods); 

2.2.2.10.3. apmācībās iesaistītā darbinieka izglītības līmenis un profesijas 

klasifikators; 

2.2.2.10.4. informācija par saņemtajām apmācībām (nosaukums, īss apraksts, 

apmācību laiks un ilgums, apmācību vieta, apmācību sniedzējs un pasniedzējs, 

apmācību izmaksas, apmācību klasifikators, viedās specializācijas stratēģijā noteiktā 

joma vai nozares identificēta jauna konkurētspējas niša); 

2.2.2.10.5. apmācībās iesaistīto darbinieku novērtējums par apmācību kursu kvalitāti 

(apkopojums). 



2.2.2.11. Nodrošina regulāru, aktuālās informācijas par projekta īstenošanas gaitu un 

sniegtajām apmācībām, ievietošanu MASOC mājas lapā; 

2.2.2.12. Nodrošina, lai Projekta gaitā, netiktu pārsniegts projekta iesniegumā 

norādītais finansējums. 

2.3. Rezultāti, kas jāiesniedz izpildītājam 

2.3.1. Jānodrošina Projektā, iesaistīto partneru nodarbināto prasmju pilnveidošanu, lai 

sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes 

paaugstināšanu. 

2.3.2. Projektam beidzoties, jāsasniedz projekta pieteikumā definētie rādītāji 

(komersantu skaits un apmācīto darbinieku skaits); 

2.4. Izpildes vieta un laiks 

2.4.1. Pakalpojuma sniegšanas vieta - Latvija 

2.4.2. Pakalpojuma sniegšanas termiņš - 31.12.2018. 

2.5. Prasības pretendentiem 

2.5.1. Pretendents ir juridiska vai fiziska persona. 

2.5.2. Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz trīs gadu pieredze kā projektu 

vadītājam ES fondu līdzfinansētu apmācību organizēšanā un vadībā.  

2.5.3. Pretendents kā projekta vadītājs ir vadījis biedrībām ES fondu līdzfinansētus 

apmācību projektus. 

2.5.4. Ja pretendents šajā iepirkumā sniedz nepatiesas ziņas par sevi, tas tiek izslēgts 

no dalības iepirkumā. 

2.6. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti 

2.6.1. Aizpildīts Iepirkuma priekšmeta apraksta Pielikums Nr.1 „Pretendenta 

pieteikums”. 

2.6.2. Aizpildīts Iepirkuma priekšmeta apraksta Pielikums Nr.2 „Pretendenta 

tehniskais un finanšu piedāvājums”. t.sk. pretendenta pieredzes apraksts CV, kas 

prasīti punktos 2.5.2. – 2.5.3., norādot pakalpojuma saņēmēja kontaktpersonu, 

pakalpojuma veikšanas laiku un pakalpojuma summu. 

2.6.3. Citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem, kas apliecina pretendenta atbilstību 

iepirkuma priekšmetam. 

2.7. Piedāvājuma noformēšanas kārtība 

2.7.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu latviešu valodā, aizpildot pieteikumu, 

pievienojot tam tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus nolikumā paredzētos 

dokumentus. 

2.7.2. Pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājumu divos eksemplāros. Nedrīkst 

iesniegt piedāvājuma variantus. 

2.8. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana 
Piedāvājums iesniedzams Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijā, Rīgā, 

Ezermalas ielā 6k, LV-1006 (1.stāvā, 109.telpā) ne vēlāk kā 27.aprīlī plkst. 16:00. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums 

 

 

Pretendenta piedāvājums 
 

1. Iesniedzējs 

 

Nosaukums/ vārds uzvārds  

Reģ. Nr./ personas kods  

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Tālr./ fakss  

 

 

Pretendents ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1) piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā: “Projekta “Nodarbināto 

apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē” vadība” 

2) apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma procedūru un apņemas ievērot tā 

prasības; 

3) apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā slēgt iepirkuma līgumu ar 

Pasūtītāju; 

4) atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību ne īsāku kā līdz 2018. gada 31. 

decembrim; 

5) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Paraksts  

Datums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. pielikums 

 

 

 

PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Sākotnējais piedāvājums 

Galīgais piedāvājums  

(pretendents atzīmē atbilstošo piedāvājuma veidu. Ja pretendents neatzīmē nevienu no 

piedāvājuma veidiem, Pasūtītājs uzskata, ka izteikts galīgais piedāvājums) 

 

Dzīves gaitas apraksts (CV) 

 

Personas dati  

Uzvārds un vārds  

Adrese  

Tālrunis  Mobilais tālrunis  

E-pasts  

  

Darba pieredze 

Laikposms  

Profesija vai amats 

Darba vietas nosaukums un adrese 

 

 

 

  

  

  

Pieredze projektu vadībā  

(apmācību projektu 

vadībā) 

 

Projekta nosaukums un projekta 

īstenotājs  

 

Projekta galvenās aktivitātes   

Finansējuma avots  

Projekta kopējo izmaksu summa   

Projekta īstenošanas periods  

Dalības projekta vadībā laika 

periods 

 

Galvenie pienākumi kā projekta 

vadītājam 

 



Projektiem piemērotās korekcijas, 

apturētie maksājumi, citas no 

projekta vadītāja atkarīgas 

problēmas projekta īstenošanā 

 

  

Izglītība  

Laikposms   

Cita informācija  

 

 

 

 

 

 

3.pielikums 

 

Finanšu piedāvājums 
 

 

Pozīcija Pretendenta piedāvājums 

Kopējā piedāvājuma cena visā līguma 

darbības laikā, EUR 

 

 


