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1. Pasūtītājs  

Izglītības un zinātnes ministrijas Jelgavas Amatniecības vidusskola (turpmāk tekstā - JAV), kas 
plāno realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem izglītojamiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā”. 

• Reģistrācijas Nr. 90000041031. 
• Juridiskā adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā, LV-3001. 
 

2. Iepirkuma komisija  

Iepirkumu organizē ar JAV direktora 2011. gada 03. jūnija rīkojumu Nr. 6.1.-ESF-B/252 
apstiprināta iepirkuma komisija. 
 

3. Iepirkuma priekšmets 

3.1. Diennakts mācību nometnes organizēšana Jelgavas Amatniecības vidusskolas izglītojamiem 
      ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

izglītojamiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā”, Vienošanās Nr. 
2010/0073/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/042 īstenošanas ietvaros.  

3.2. Paredzamais līguma darbības termiņš – divas reizes pa 10 dienām laika periodā no 2011. gada 
jūlija līdz 2011.gada augustam 

3.3. Paredzamais dalībnieku - izglītojamo skaits 1 reizē – 25, kopā periodā 50 izglītojamie. 

3.4. Paredzamā līgumsumma LVL 12295.00 (bez PVN) 

4. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums 

Iepirkums tiek organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81.panta B daļai. 
 

5. Iepirkuma izziņošana 

Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir elektroniski pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā 
www.jav.lv. (sadaļā „Iepirkumi”). Ar iepirkuma nolikumu ( tai skaitā pielikumiem) interesenti var 
iepazīties Jelgavas Amatniecības vidusskolā, 204. telpā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37., 
Jelgavā, darba dienās: no plkst. 9:00 līdz 15.00; kontaktpersona: projekta vadītājs darbā Uldis 
Sokolovs, tālr./fakss nr. 63025628, 29810218, e-pasts uldissokolovs@inbox.lv . Informācijas 
apmaiņa starp Pasūtītāju un Piegādātājiem notiek pa e-pastu, faksu vai pastu 

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, kontaktpersona 

6.1. Piedāvājumi iesniedzami – Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā, Jelgavas Amatniecības 
vidusskolas 201. telpā (2. stāvā), telefons 63025605, darba dienās: no plkst. 9:00 līdz 15.00; 

6.2. Kontaktpersona – projekta vadītājs Uldis Sokolovs, tālr. 63025628, e-pasts: 
uldissokolovs@inbox.lv  

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 

Piedāvājumus iesniedz līdz 2011.gada 17. jūnijam , plkst. 10:00. personīgi vai sūtot pa pastu. 

8. Piedāvājumu noformēšana 

 8.1. Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 
8.2. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 
8.3.  Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

8.3.1. pasūtītāja nosaukums un adrese; 
  8.3.2. pretendenta nosaukums un adrese (rekvizīti, kontakti); 
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 8.3.3. atzīme „Piedāvājums iepirkumam ” „Diennakts mācību nometnes organizēšana 
Jelgavas   Amatniecības vidusskolas izglītojamiem”, identifik ācijas numurs -
JAV2011/4ESF 

8.4. Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai 
iepirkum ā; tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājuma. 

8.5. Viesiem iepirkuma piedāvājuma dokumentiem  jābūt noformētiem atbilstoši Nolikuma 
prasībām, cauršūtiem, parakstītiem un apzīmogotiem. Dokumentu kopijām jābūt 
apstiprinātām.  

8.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā skaidri 
salasāmiem, bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt ar pilnvarotās personas 
parakstu apstiprinātiem. 

8.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa 
(piedāvājumā jāietver attiecīgi noformētus un apstiprinātus dokumentus: Sabiedrības līgums, 
personu grupas dalībnieku apliecinājumi, līgumi ar apakšuzņēmējiem (ja nepieciešamas), 
pilnvaras, kas apliecinātu personu grupas pārstāvības tiesības vai citi attiecīgi dokumenti) 
pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā vai uz pilnvaras pamata persona 
ar pārstāvības un paraksta tiesībām. 

 
9. Piedāvājumu iesniegšana: 

9.1. piedāvājumu iesniedz par iepirkuma priekšmetu „Diennakts mācību nometnes organizēšana 
Jelgavas   Amatniecības vidusskolas izglītojamiem”, saskaņa ar Nolikuma un tā pielikumu 
prasībām; 

9.2. pretendents piedāvājumu iesniedz saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 6. un 7. punkta 
nosacījumiem, 

9.3. piedāvājums jānoformē saskaņā ar Nolikuma 8. punkta prasībām; 
9.4. iesniedzot savu piedāvājumu, pretendents pilnībā pieņem šī iepirkuma nolikumā ietvertos 

nosacījumus un noteikumus. Jebkura pretendēta piedāvātā norma, nosacījums vai noteikums, 
kas būs pretrunā ar nolikumu, netiks akceptēts un var būt par pamatu piedāvājuma 
noraidīšanai; 

9.5. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto 
piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam pirms piedāvājuma iesniegšanas beigām. 

 

10. Prasības pretendentiem:  
10.1. Nosacījumi pretendentiem dalībai iepirkumā: 

10.1.1. Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, 
saskaņā ar iepirkuma Nolikuma prasībām; 

10.1.2. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39. Panta izslēgšanas nosacījumiem; 
10.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: 

10.2.1. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu 
Latvijā vai valstī, kurā tas ir reģistrēts. 

10.3. Pretendentam laikā no 2008.gada ir bijusi pieredze pēc tehniskās specifikācijas līdzvērtīgu 
pakalpojumu sekmīgā nodrošināšanā. 

       11.   Iesniedzamie dokumenti 

11.1. Pretendenta atlases noteikumi 
11.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kur norāda pretendenta nosaukumu un 
rekvizītus, kontaktinformāciju, kā arī apliecina: 

11.1.1.1. ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 
nosacījumi; 
11.1.1.2. ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas. 

11.1.2. Komercreģistra vai līdzīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs (atkarībā no 
pretendenta reģistrācijas vietas) izdota reģistrācijas apliecības kopija. 
11.1.3. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija. 
11.1.4. Iepirkuma komisija (tālākā tekstā -Komisija) ir tiesīga pieprasīt piecu darbadienu laikā 
pretendentam iesniegt dokumentus, kas atbilstoši Nolikuma citām prasībām un izraudzītajam 
piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma noslēgšanas tiesības: 

11.1.4.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, kur 
pretendents vai saistītā persona reģistrēta, izziņu, kas izdota ne agrāk kā trīs mēnešus 
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pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka pretendents un saistītā persona 
nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tās saimnieciskā 
darbība nav apturēta vai pārtraukta; 
11.1.4.2. Izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmuma dienests vai cita nodokļu administrēšanas 
iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents 
reģistrēts, un kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālo Pretendentam 
nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. 

11.2.  Tehniskais piedāvājums. 
11.2.1.Tehnisko specifikāciju sagatavo atbilstoši iepirkuma Nolikuma pielikumu nr. 1 
noteiktajām prasībām. 

11.3. Finanšu piedāvājums. 
11.3.1. Finanšu piedāvājums, saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr. 2. izvērstā finanšu 
piedāvājumā (saskaņā ar nolikuma pielikumu nr. 1 – Tehniskā specifikācija ). 
11.3.2. Finanšu piedāvājumā jāietver visi izdevumi, nodokļi un maksājumi, kas ir saistoši 
izpildītajam (darba algas, materiālu, iekārtu, transporta, plānotās peļņas, virsizdevumu, sociālā 
nodokļa, PVN22 %, u.c. ) , kas nepieciešami pasūtījuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.  
11.3.3. Pasūtītājs patur sev tiesības samazināt vai palielināt pakalpojuma apjomus pēc 
piedāvājumu izskatīšanas, piešķirtā  finansējuma ietvaros.  

11.4. Pieteikums dalībai iepirkumā – pielikums Nr. 3. 
11.5. Atsauksmes no ne mazāk kā diviem iepirkuma priekšmetam līdzīgu pakalpojumu 

saņēmējiem par pēdējo trīs gadu laikā sniegtajiem pakalpojumiem, kas apliecina pretendenta 
atbilstību nolikuma 10.3. punkta prasībām. 

11.6. Pretendenta personāla saraksts (vārds, uzvārds, amats), pievienojot sarakstam katra 
darbinieka CV (paraugs Pielikumā Nr.4). 

11.7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu par nometnes vietas atbilstību 
ugunsdrošības prasībām, kopija. 

11.8. Veselības inspekcija atzinumu, ka nometne gatava uzsākt darbību, kopija. 
11.9. Dokumentu , kas apliecina, ka dalībnieku ēdināšanas pakalpojums reģistrēts Pārtikas un 

veterinārajā dienestā, kopija. 
 

12. Pretendentu atlase  
12.1. nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā – Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta 

piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas 
stadijā, ja :  

12.1.1 Pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā; 
12.1.2. Pretendents ar tiesas spriedumu ir atzīts par vainīgu līdzdalībā korupcijas rakstura 
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi  iegūtu līdzekļu 
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgajā organizācijā (izņemot Publiskos iepirkumu likuma 39. 
Panta trešajā daļā noteiktos gadījumus); 
12.1.3. Likumā noteiktā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi 
pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu 
atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides 
aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, kas saistīts ar personu 
nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas (izņemot Publisko iepirkumu likuma 
39. Panta trešajā daļā noteiktos gadījumus); 
12.1.4. Pretendents tek (ir) likvidēts, ir pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā 
darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta 
bankrotu; 
12.1.5. Pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi 
Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts; 
12.1.6. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai 
nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju; 
12.1.7. Citā Publisko iepirkumu likumā noteiktā gadījumā.  

 

13. Piedāvājumu vērt ēšanas un izvēles kritēriji 
13.1. Piedāvājuma pārbaude:  

13.1.1. Piedāvājumu pārbaudīs Iepirkuma komisija, saskaņā ar  iepirkuma Nolikuma, kā arī tā 
pielikumu nosacījumiem.  
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13.2. Piedāvājuma izvēles kritēriji:  
13.2.1. Iepirkuma komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu Piedāvājumus, kuru 
Piedāvājumi netiek noraidīti piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā, saskaņā ar Nolikuma 
12.1. punktu. 
13.2.2. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst 
Nolikumam , tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likuma prasībām. 

13.2.2.1. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās 
vērtības: 

Nr. Krit ērijs  Maksimālais 
punktu skaits 

1.  Piedāvājuma cena 30 

2.  Nometnes vietas raksturojums 10 

3.  
Ēdienkartes piedāvājums 15 

4.  Sadzīves apstākļi 20 

5.  Nometnes programma 20 

6.  Nometnes iekšējās kārtības noteikumi 5 

KOPĀ 100 
 

14. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 
14.1. Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ara Publisko iepirkumu 

likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem un citiem normatīvajiem aktiem. 
14.1. Pretendentu pārbaude notiek iepirkuma Nolikuma nosacījuma, tai skaitā 13.1. punktu  

noteiktajā kārtībā: 
14.2. Pretendentu piedāvājumus komisija izskata un izvērtē saskaņā ar konkursa Nolikuma 13.2. 

punktu. 
14.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja 

tas nepieciešams piedāvājumu pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī 
piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

14.4. Komisija var pieaicināt ekspertu, ja nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudē, 
pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

14.5. Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlas piedāvājumu un nosaka 
uzvarētāju un pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu. 

14.6. Komisija paziņo visiem pretendentiem par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma procedūras 
izbeigšanu, nosūtot šo informāciju vienlaicīgi ar publikācijai iesniegto paziņojumu, likuma 
noteiktajā kārtībā. 

 
15. Pretendenta tiesības un pienākumi 

15.1. Pretendents  var iesniegt vienu piedāvājumu, iesniegt piedāvājumu atbilstoši iepirkuma 
Nolikuma prasībām, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības. 

15.2. Pretendents ir tiesīgs pieprasīt precizētu informāciju par iepirkuma Nolikumu Publisko 
iepirkuma likuma noteiktajā kārtībā, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma noteikumiem. 

15.3. Pretendents sniedz atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par precizējumu sniegšanu, 
kas nepieciešama piedāvājumu pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 
salīdzināšanai un vērtēšanai. 

15.4. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 
 

16. Iepirkuma l īgums 
16.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 

piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma noteikumiem. 
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16.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisija izvēlas 
nākamo piedāvājumu,  kas ir saimnieciski izdevīgākais un slēdz iepirkuma līgumu ar  
pretendentu. 

 

 

 

Pielikumā: 
Nr. 1. – Tehniskā specifikācija; 
Nr. 2. – Finanšu piedāvājums; 
Nr. 3. – Piedāvājuma forma; 
Nr. 4. - CURRICULUM VITAE (CV) ; 
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitlisk ās vērt ības. 
 
 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs    U. Sokolovs 
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PIELIKUMS Nr.1 
Diennakts mācību  nometnes organizēšana 

 Jelgavas Amatniecības vidusskolas 
 izglītojamiem ID numurs JAV2011/4ESF 

 
 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJA 
 
Pasākuma raksturojums: Diennakts mācību nometnes organizēšana un īstenošana Jelgavas 
Amatniecības vidusskolas izglītojamiem. 
Diennakts nometnei jāatbilst: MK noteikumiem Nr.981, 01.09.2009. Bērnu nometņu 
organizēšanas un darbības kārtība. http://www.likumi.lv/doc.php?id=197039  
Dalībnieku skaits: 25 personas.  
Diennakts nometnes īstenošanas ilgums: 10 dienas, 9 naktis.  
Dalībnieku vecums: jaunieši vecumā no 15 – 19 gadiem.                         
 

N. 

p.k. 

Tehniskās specifikācijas prasības Pretendenta skaidrojums / apraksts par pakalpojuma 
izpildi / nodrošināšanu 

1. Vietas raksturojums 
Nometnes vieta : 

a. ārpus apdzīvotas vietas; 
b. pie ūdens tilpnes ar drošu peldvietu, 

apkārt mežs un pļavas; 
c. sporta aktivitāšu vietas; 
d. telpas – nodarbībām un ēdināšanas 

pakalpojumam; 
e. mājiņas ar gultas vietām, WC un dušu 

(siltais, aukstais ūdens). 
Pretendentam jāpievieno ilustratīvus 
materiālus (piem. teritorija, peldvieta, 
sporta aktivitāšu vieta, māji ņa, istabiņas, 
ēdināšanas telpa, nodarbību telpas, duša, 
tualete u.c.) . 

 

 2. 

 

Ēdināšanas pakalpojums 
Izpildītājs piedāvā Pasūtītājam ēdināšanas 
pakalpojumus, kas ietver: 

1) nometnes dalībniekiem brīvi pieejamu 
dzeramo ūdeni; 

2) četras ēdienreizes, nodrošinot 
sabalansētu veselīgu uzturu:  
� brokastis - 25 personām – 9 

ēdienreizēm, 
� pusdienas - 25 personām. Siltas 

pusdienas – 10 ēdienreizēm, 
� launags - 25 personām. 9 

ēdienreizēm, 
� Vakariņas - 25 personām. Siltas 

vakariņas – 9 ēdienreizēm. 
Pretendents piedāvājumā pievieno 
sabalansētu ēdienkarti (norādīt produktu 
daudzumu svara izteiksmē porcijās). 
Ēdienkarte atbilst Veselības ministrijas 
izstrādātajiem veselīga uztura 
ieteikumiem. 
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http://www.vm.gov.lv/index.php?id=198&to
p=117  

3. 

 

Programmas prasības 
Izpildītājs piedāvā nometnes programmu 10 
dienām, kas ietver: 

 1) personības pilnveidošanas nodarbības, 
kurās dalībnieki apgūst komunikāciju 
prasmes, stratēģisko spēļu spēlēšanu un 
analīzi, kas palīdz: 

- attīstīt personas emocionālo 
izaugsmi;  

- ieklausīties sevī un līdzcilvēkos; 
- pilnveidot atbildības sajūtu; 
- attīstīt organizatora iemaņas; 
- iemācīties risināt konflikta 

situācijas. 
2) radošās darbnīcas un aktīvās atpūtas 

pasākumus, ņemot vērā jauniešu 
intereses. 

Pretendents iesniedz nometnes 
programmu, raksturojot piedāvātas 
aktivit ātes un uzskaita katras mācību 
nodarbības, pasākumu materiāli tehnisko 
nodrošinājumu. 

 

4. Personāls: 
� Nometnes vadītāja kvalifikācija atbilst 

MK noteikumu Nr.981, 01.09.2009. 
prasībām. 

� Nometnes audzinātājiem un nodarbību 
vadītājiem jābūt ar augstāko pedagoģisko 
izglītību.  

� Personāls nodrošina nometnes dalībnieku 
uzraudzību 24 stundas diennaktī.  

� Pretendents nodrošina ar personālu - 
vismaz 4 audzinātājus uz 25 
dalībniekiem, kā arī pedagogus 
nodarbību vadīšanai.  

� Norādīt nometnes vadītāja, audzinātāju 
un nodarbību vadītāju profesionālo 
kompetenci, pieredzi līdzīgās aktivitātēs. 

Pretendents iesniedz personāla CV un 
norāda personāla pienākumus. 

 

5. Neatliekamā medicīniskā palīdzība:  
Pretendents apraksta, kā tiks pakalpojuma 
īstenošanas laikā nodrošināta medicīniskās 
palīdzības saņemšana.  
 

 

6.  Nometnes iekšējās kārt ības noteikumi: 
Pretendents iesniedz nometnes iekšējās 
kārtības noteikumu kopijas. 
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PIELIKUMS Nr.2 
Diennakts mācību  nometnes organizēšana 

 Jelgavas Amatniecības vidusskolas 
 izglītojamiem ID numurs JAV2011/4ESF 

 

Finanšu piedāvājums [ieteicamā forma] 

 

Nr. 
p.k. 

Pozīciju varianti Vienas 
vienības 
cena LVL 
(bez 
PVN)* 

Daudzums Cena kopā 
LVL (bez 
PVN)* 

1 Nometnes telpu īre     

2 Ēdināšanas pakalpojumu izmaksas:    

 Brokastis – 25 dalībnieki * 9 reizes  25 dalībnieki  

 Pusdienas - 25 dalībnieki * 10 reizes  25 dalībnieki  

 Launags - 25 dalībnieki * 9 reizes  25 dalībnieki  

 Vakariņas - 25 dalībnieki * 9 reizes  25 dalībnieki  

3 Nepieciešamā inventāra un materiālu izmaksas 
nodarbību, pasākumu īstenošanai dalībniekiem. 

   

4 Saimniecības preces (tualetes papīrs, ziepes, 
atkritumu maisiņi u.c.) 

   

5 Transporta pakalpojuma izdevumi nometnes 
dalībniekiem nokļūšanai uz nometni no 
Jelgavas, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37. (no 
nometnes uz Jelgavu nodrošina Pasūtītājs) 

 
 

 
....... km 

 

6 Dalībnieku apdrošināšanas izmaksas  25 dalībnieki  

7 Administrēšanas izmaksas (žurnāli, kancelejas 
preces u.c.) 

   

8 ..............    

 Kopā Ls    

 PVN 22%    

 Izmaksas kopā Ls    

*cenā iekļautas visas izmaksas (t.sk. nodokļi, nodevas u.c.), kas saistītas ar pakalpojumu nodrošināšanu 
atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, izņemot pievienotās vērtības nodoklis 
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PIELIKUMS Nr.2 
Diennakts mācību  nometnes organizēšana 

 Jelgavas Amatniecības vidusskolas 
 izglītojamiem ID numurs JAV2011/4ESF 

 

 

Finanšu piedāvājums [ieteicamā forma] 

 
Nr. 
p.k. Iespējamais personāls un tā atalgojums 

Personu 
skaits 

Atalgojums 
kopā LVL 

1.  Atalgojums nometnes ..........................   

2.  Atalgojums nometnes ..............................   

 Kopā   

(*atalgojums ietver visas personāla un darba devēja nodokļu izmaksas) 

 

Finanšu piedāvājums par visu periodu [ieteicamā forma] 

 

Dienu skaits kopā 

(2 reizes * 10 dienas) 

Dalībnieku-izglītojamo 
skaits 

(2 reizes * 25 dalībnieki) 

Līgumcena kopā 
LVL (bez PVN) 

Līgumcena kopā 
LVL (ar PVN) 

20 50   
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PIELIKUMS Nr.3 

Diennakts mācību  nometnes organizēšana 
 Jelgavas Amatniecības vidusskolas 

 izglītojamiem ID numurs JAV2011/4ESF 
 

 
PIEDĀVĀJUMA FORMA  

 
Piedāvājums Jelgavas Amatniecības vidusskolas iepirkuma 

„Diennakts mācību nometnes organizēšana Jelgavas Amatniecības vidusskolas izglītojamiem” 

(iepirkuma identifikācijas numurs JAV2011/4ESF) 

1. Iesniedza 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

  

2. Kontaktpersona 

Vārds, uzvārds  
Adrese  
Tālr., fakss  
e-pasta adrese  

3. Pretendents, _____________________________ [pretendenta nosaukums], ar šī piedāvājuma 
iesniegšanu: 

3.1.  piesakās piedalīties iepirkuma „Diennakts mācību  nometnes organizēšana Jelgavas Amatniecības 
vidusskolas izglītojamiem”, ID numurs JAV2011/4ESF(turpmāk tekstā – Iepirkums); 

3.2. apliecina, ka tam nav iebildumu attiecībā uz Iepirkuma nolikumu un apņemas ievērot visas Iepirkuma 
nolikumā izvirzītās prasības; 

3.3. apliecina, ka tas tiesību aktos noteikta kārtībā un laika periodā nav atzīts par vainīgu koruptīva 
rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

3.4. apliecina, ka tas tiesību aktos noteikta kārtībā un laika periodā ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai 
citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā 
pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas 
saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas; 

3.5. apliecina, ka persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības, vai persona, kurai ir lēmuma 
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu tiesību aktos noteikta kārtībā un laika 
periodā nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās 
finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

3.6. apņemas nodrošināt mācību nometnes organizēšanu atbilstoši Iepirkuma tehniskās specifikācijas 
prasībām un finanšu piedāvājuma noteiktajā laika periodā un apjomā; 

3.7. apliecina, ka ēdiens nometnes dalībniekiem tiek gatavots uz vietas visām ēdienreizēm; 

3.8. apliecina, ka iesniegtā informācija ir patiesa novērtēšanai un ir iesniegta pilnā apjomā. 

Vārds, uzvārds, amats  
Paraksts  
Datums  

*Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona (ja piedāvājumu paraksta uzņēmuma vadītāja pilnvarota 
persona, obligāti jāpievieno pilnvaras oriģināls) 
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PIELIKUMS Nr.4 

Diennakts mācību  nometnes organizēšana 
 Jelgavas Amatniecības vidusskolas 

 izglītojamiem ID numurs JAV2011/4ESF 
CURRICULUM VITAE (CV)  

„Diennakts mācību nometnes organizēšana Jelgavas Amatniecības vidusskolas izglītojamiem” 
iepirkuma ID Nr. JAV2011/4ESF 

 
1. Uzvārds:  

2. Vārds:  

3. Dzimšanas datums:  

  

4. Izglītība: 

Izglītības iestāde Mācību laiks (no -līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 
   
   
   
 
5. Citas iemaņas un prasmes: 
 

 

6. Galvenā specializācija (kvalifikācija):  
 
7. Darba pieredze: 

 

Uzņēmuma nosaukums Adrese 
Gads  

(no – līdz) 
Amats 

    
    
 
8. Profesionālās darbības laikā dalība nometnes darbības īstenošanā: 

Darba 
izpildes gads 

Valsts institūcija 
vai uzņēmējs 
(komersnts) 

Amats Objekta nosaukums un adrese 

    
    

 

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un 
kvalifikāciju. 
 

Vārds, uzvārds:  

Paraksts:  

Datums:  
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Iepirkuma  „Diennakts mācību  nometnes organizēšana Jelgavas Amatniecības vidusskolas 
 izglītojamiem ”, identifikācijas numurs – JAV2011/4ESF, skaidrojums par vērtēšana kritērijiem. 
 

1. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitlisk ās vērt ības: 

Nr. Krit ērijs Maksimālais 
punktu skaits 

K1 Piedāvājuma cena 30 

K2 Nometnes vietas raksturojums 10 

K3 Ēdienkartes piedāvājums 15 

K4 Sadzīves apstākļi 20 

K5 Nometnes programma 20 

K6 Nometnes iekšējās kārtības noteikumi 5 

KOPĀ 100 
 

• Vērt ēšanas kritērijam K 1 (piedāvājuma cena) punktu skaits tiek aprēķināts pēc formulas: 

K1=Cmaz./Cpied.* 30, 
kur: 

Cmaz. – zemākā piedāvātā cena; 
Cpied. – cena piedāvājumam, kuram aprēķina punktus. 

 
 

• Vērt ēšanas kritērij ā K2 (Nometnes vietas raksturojums): 

� 10 punkti: nometne atrodas ārpus apdzīvotas vietas, blakus ūdens tilpne ar iekārtotu drošu 
peldvietu, teritorijā ir mežs, pļava kas piemēroti pasākumu aktivitāšu īstenošanai un iekārtoti 
laukumi komandu spēlēm. Nometnes teritorijā ir mājiņas dzīvošanai. Ir iekārto telpa 
pasākumu īstenošanai 25 un vairāk dalībniekiem, nodrošināta ar inventāru (galdi, krēsli). 
Pievienotas fotogrāfijas, attēli ar aprakstu, kas sniedz pilnīgu priekšstatu un informāciju par 
nometnes vietas teritoriju un iekārtojumu. 

� 5 punkti: nometne atrodas ārpus apdzīvotas vietas. Ūdenstilpne atrodas ārpus teritorijas ar 
piemērotu drošu peldvietu, ir pļava un/vai mežs, kas daļēji piemēroti  pasākumu aktivitāšu 
īstenošanai. Daļēji piemēroti laukumi komandu spēlēm. Nometnes teritorijā ir mājiņas. Ir 
iekārtota telpa pasākumu īstenošanai mazāk par 25 dalībniekiem, nodrošināta ar inventāru 
(galdi, krēsli). Pievienotas fotogrāfijas, attēli ar aprakstu, kas sniedz daļēji piln īgu priekšstatu 
un informāciju par nometnes vietas teritoriju un iekārtojumu. 

� 0 punkti: nometne atrodas apdzīvotā vietā. Ūdenstilpne atrodas ārpus teritorijas, ir pļava 
un/vai mežs, kas daļēji piemēroti pasākumu aktivitāšu īstenošanai. Nepiemēroti laukumi 
komandu spēlēm Nometnes teritorijā ir mājiņas dzīvošanai. Ir telpa pasākumu īstenošanai 
mazāk par 25 dalībniekiem, bet nav nodrošināta ar nepieciešamo inventāru (galdi, krēsli). 
Pievienotas fotogrāfijas, attēli ar aprakstu, kas sniedz nepietiekamu priekšstatu un 
informāciju par nometnes vietas teritoriju un iekārtojumu. 
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• Vērt ēšanas kritērijam K 3 (Ēdienkartes piedāvājums): 

� 15 punkti: Katru dienu ēdienkartē iekļauts daudzveidīgs veselīgu produktu un ēdienu klāsts. 
Brīvi pieejams dzeramais ūdens. Brokastīm piedāvāti dažādu ēdienu varianti. Pusdienās 
piedāvāti ēdiena varianti, kas sastāv no I ēdiena, II ēdiena un III ēdiena, dzēriens. Launags. 
Vakariņās piedāvāti siltā ēdiena varianti. Ēdienkartē iekļauti dažādi dārzeņi un augļi. 
Pievienota detalizēta ēdienkarte – 10 dienām. 

� 10 punkti: Ēdienkartē iekļauts daļēji (atkārtojas 3 un vairāk ēdienkartē norādītie ēdieni) 
daudzveidīgs veselīgu produktu un ēdienu klāsts. Brīvi pieejams dzeramais ūdens. Brokastīm 
piedāvāti dažādu ēdienu varianti. Pusdienās piedāvāti ēdiena varianti, kas sastāv no I ēdiena, 
II ēdiena un III ēdiena, dzēriens. Launags. Vakariņās piedāvāti siltā ēdiena varianti. 
Ēdienkartē iekļauti dažādi dārzeņi un augļi. Pievienota detalizēta ēdienkarte – 10 dienām. 

� 5 punkti: Ēdienkartē iekļauts vienveidīgs produktu un ēdienu klāsts. Brīvi pieejams 
dzeramais ūdens. Pievienota detalizēta/daļēji detalizēta ēdienkarte – 10 dienām. 

� 0 punkti: Ēdienkarte neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām.  

 

• Vērt ēšanas kritērijam K 4 (Sadzīves apstākļi): 

� 20 punkti 

o Mājiņā – max. 4 istabas, duša (karstais, aukstais ūdens), WC. Istabiņā – max. 2 
gultasvietas, vismaz 1 galds, 2 krēsli un 2 skapīši.  

o Atsevišķa telpa ēdienreizēm ar nepieciešamo inventāru (galdi, krēsli) 25 dalībniekiem.  
o Katram dalībniekam tiek piedāvāts dvielis un gultas veļa. 
o Sanitārais mezgls nodrošināts ar saimniecības precēm (tualetes papīrs, ziepes u.c.).  
o Pievienoti apraksti un ilustratīvais materiāls, kas sniedz pilnīgu priekšstatu un 

informāciju par sadzīves apstākļiem. 
 

� 10 punkti:  

o Mājiņā – max. 4 istabas, duša (karstais, aukstais ūdens), WC. Istabiņā – max. 4  
gultasvietas, vismaz 1 galds, 4 krēsli un 4 skapīši.  

o Atsevišķa telpa ēdienreizēm ar nepieciešamo inventāru (galdi, krēsli) 25 dalībniekiem.  
o Katram dalībniekam tiek piedāvāts dvielis un gultas veļa.  
o Sanitārais mezgls nodrošināts ar saimniecības precēm (tualetes papīrs, ziepes u.c.).  
o Pievienoti apraksti un ilustratīvais materiāls, kas sniedz daļēji priekšstatu un informāciju 

par sadzīves apstākļiem. 
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� 0 punkti :  

o Mājiņā – min. 5 istabas, duša (karstais, aukstais ūdens), WC. Istabiņā – min. 5 
gultasvietas.  

o Atsevišķa telpa ēdienreizēm ar nepieciešamo inventāru (galdi, krēsli) 25 dalībniekiem.  
o Katram dalībniekam tiek piedāvāts dvielis un gultas veļa.  
o Sanitārais mezgls nodrošināts ar saimniecības precēm (tualetes papīrs, ziepes u.c.).  
o Pievienoti apraksti un ilustratīvais materiāls, kas sniedz nepilnīgu  priekšstatu un 

informāciju par sadzīves apstākļiem. 

 

• Vērt ēšanas kritērijam K 5 (Nometnes programma): 

� 20 punkti: Izstrādāta mācību programmu nometnei 10 dienām, kur tiek ievēroti līdzdalības un 
vienlīdzības principi, kas ietver sevī personības pilnveidošanas nodarbības, kurās dalībnieki apgūst 
komunikāciju prasmes, stratēģisko spēļu spēlēšanu un analīzi. Programmā iekļauti aktīvās atpūtas 
pasākumi. Diennakts mācību nometnes programmā ir iekļautas nodarbības 8 vai vairāk dienām ,kas 
paredz katrā dienā vismaz 5-6 nodarbības, piemēram: 
2 nodarbības - komandas veidošanas uzdevumi ar analīzi nodarbības beigās (norādīts nepieciešamais 
inventārs un materiāli); 
1 nodarbību – aktīvā atpūta, komandu spēles (norādīts nepieciešamais inventārs un materiāli); 
1 nodarbību – mākslinieciskā pašdarbība, piem.: mūzika, teātris (norādīts nepieciešamais inventārs un 
materiāli); 
2 nodarbības – stratēģisko spēļu spēlēšana un analīze (norādīts nepieciešamais inventārs un materiāli). 
Pievienots detalizēts skaidrojums par nodarbībām un nepieciešamo inventāru, materiāliem. 
 

� 10 punkti: Izstrādāta mācību programmu nometnei 10 dienām, kur tiek ievēroti līdzdalības un 
vienlīdzības principi, kas ietver sevī personības pilnveidošanas nodarbības, kurās dalībnieki apgūst 
komunikāciju prasmes, stratēģisko spēļu spēlēšanu un analīzi. Programmā iekļauti aktīvās atpūtas 
pasākumi. Diennakts mācību nometnes programmā ir iekļautas nodarbības 4-7 dienām ,kas paredz 
katrā dienā vismaz 3-4 nodarbības: 
2 nodarbības - komandas veidošanas uzdevumi ar analīzi nodarbības beigās (norādīts nepieciešamais 
inventārs un materiāli); 
1 nodarbību – sporta aktivitātes, komandu spēles (norādīts nepieciešamais inventārs un materiāli); 
1 nodarbību – stratēģisko spēļu spēlēšana un analīze (norādīts nepieciešamais inventārs un materiāli). 
Pievienots skaidrojums par nodarbībām un nepieciešamo inventāru, materiāliem. 
 

� 0 punkti: Izstrādāta mācību programmu nometnei 10 dienām, kura daļēji atbilst tehniskā 
specifikācijā norādītām prasībām. Mācību nometnes programmā iekļautas pamatā  sporta aktivitātes 
un atpūtas pasākumi.  
 

• Vērt ēšanas kritērijam K 6 (Nometnes iekšējās kārt ības noteikumi): 

� 5 punkti: Ir nometnes iekšējās kārtības noteikumi, kur iekļautas instrukcijas t.sk. par: 
o ugunsdrošības un drošības prasībām,  
o liegums par apreibinošo vielu, alkoholu, smēķēšanu u.tml.,  
o veselības un higiēnas prasībām,  
o drošības pasākumi peldvietā,  
o rīcību neatliekamās palīdzības gadījumā. 

 
 

� 0 punkti: Ir nometnes iekšējās kārtības noteikumi, kur iekļautās instrukcijas daļēji norāda vai 
nenorāda  prasības par dalībnieku – drošības, veselības un higiēnas prasībām. 
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• Saskaņā ar Nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem, komisija izv ēlas 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš  ieguvis visaugstāko punktu kopsummu S. 

S=K1+K2+K3+K4+K5+K6 

 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs    U. Sokolovs 

 
 
 
 
 
 
 
 


