
Cenu aptauja par pētījuma veikšanu  

Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”  

vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērt ēšanai un priekšlikumu sagatavošanai 

Projekta Nr.09-00-L43100-000028 ietvaros 

Inform ācija par pasūtītāju: 

Nosaukums / Vārds, Uzvārds Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 

Reģistrācijas numurs  40008106375 

Adrese Pils iela 12, Dundaga, LV-3270 

Kontaktpersona Gunta Abaja 

Kontaktt ālrunis 29172814 

Darba uzdevums 

Pētījums “Biedr ības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” viet ējās attīstības stratēģijas 
ieviešanas gala izvērt ējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darb ībai” 

I Vispār īgā informācija 
Pētījums aptver Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagastu, Talsu novada Īves, Lubes un 
Valdgales pagastu, Ventspils novada Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles un Usmas pagastu 
teritorijas. 
Vietējā līmenī atbilstošais plānošanas dokuments ir biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija” vietējās attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam, biedrības – vietējās rīcības grupas 
(VRG) veiktās darbības un projektu iesniedzēju (biedrības, nodibinājumi, pašvaldības, juridiskas 
un fiziskas personas) īstenotie projekti. Stratēģija pieejama: 
   http://www.ziemelkurzeme.lv/projects/rural-development/local-development-strategy_L). 
Pētījumā izmantojams biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās stratēģijas 2009.-
2013.gadam ieviešanas izvērtējums.  
(pieejams – http://www.ziemelkurzeme.lv/publications/study) 

 

II Pētījuma mērķis  
Veikt noslēguma izvērtējumu par biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās 
attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas pienesumu biedrības darbības teritorijas 
attīstībai, sniegt izvērtējumu biedrības darbībai un definēt turpmākos darbības virzienus 2014.-
2020.gada plānošanas periodam. 

 

III P ētījuma uzdevumi 

1. Aktuālas SVID analīzes izstrāde un izvērtējums pret sākotnēji noteikto. 

2. Novērtēt stratēģijas ieviešanas mērķa grupu (iedzīvotāju, pašvaldības un uzņēmēju) vajadzību 
nodrošinājumu un īstenoto projektu ieguvumu ilgtspēju. 

3. Izvērtēt vietējā potenciāla iesaisti vietējās stratēģijas īstenošanā un inovatīvo risinājumu 
ieviešanas potenciālu. 



4. Izvērtēt stratēģijas ieviešanas gaitu no administratīvā viedokļa: 

4.1. izvērtēt projektu pieteikumu konkursu organizēšanas kvalitāti, projektu vērtēšanas 
procesu – sagatavot priekšlikumus turpmākajiem darbības uzlabojumiem; 

4.2. izvērtēt valdes un izpildstruktūras darbības efektivitāti – sagatavot priekšlikumus 
turpmākajiem darbības uzlabojumiem; 

4.3. izvērtēt biedrības komunikācijas veidus un informatīvos materiālus – sagatavot 
priekšlikumus turpmākajiem uzlabojumiem; 

4.4. izvērtēt biedrības administratīvo kapacitāti un darbības teritorijas izmaiņu iespējas. 

5. Veikt esošās (un alternatīvās, ja tādas tiek piedāvātas) vietējās rīcības grupas teritorijas 
izvērtējumu: 

5.1. kopīgās un atšķirīgās teritoriju attīstības intereses un iespējas; 

5.2. kopīgie un atšķirīgie sociāli-ekonomiskie procesi un rādītāji; 

5.3. teritoriju pašvaldību kopīgie un atšķirīgie attīstības virzieni. 

6. Sagatavot secinājumus par esošās attīstības stratēģijas īstenošanu, kā arī ieteikumus un 
priekšlikumus biedrības turpmākai darbībai un nākošās attīstības stratēģijas sagatavošanai: 

6.1. Darbības teritorijas definēšanā; 

6.2. Administratīvās un pārvaldības kapacitātes nodrošināšanā; 

6.3. Nākotnē ieviešamo aktivitāšu/rīcību definēšanai. 
 

IV Pētījuma metodes  

1. Statistikas datu analīze; 

2. Dokumentu analīze – biedrības un pašvaldību plānošanas dokumenti; 

3. Aptaujas anketas (vismaz 100); 

4. Intervijas (administratīvie vadītāji, valdes locekļi, aktīvie biedri, projektu īstenotāji); 

5. Semināri - darba grupas un fokusa grupas – uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un pašvaldību 
viedokļu noskaidrošanai (vismaz 7). 

 

V Pasūtītājam iesniedzamais darba rezultāts 

1. Pētījuma ziņojums papīra formātā (3 eksemplāri); 

2. Pētījuma ziņojums elektroniskā formātā (uz elektroniskā datu nesēja). 

 

VI Pētījuma izpildes laiks un vieta 

1.Pētījuma izpildes periods: Paredzētā pētījuma uzsākšanas diena ir līguma noslēgšanas diena. 
2. Pētījuma izpildes laiks: 2015. gada 31.marts. 

 

VII Pras ības pētījuma veicējiem 
1. Izpratne par sociālekonomiskajiem attīstības procesiem kopumā, specifiski - reģionu attīstības 

jomā, īpaši Dundagas, Talsu un Ventspils novados. 



2. Pieredze pētniecības pakalpojumu sniegšanā (vismaz viena pozitīva atsauksme par pētījumu, 
kura ietvaros izvērtēta organizācijas darbība vai teritorijas attīstība) 

3. Pieredze teritorijas stratēģiskajā plānošanā (vismaz viena pozitīva atsauksme par izstrādātu 
teritorijas stratēģiskās attīstības plānu, programmu, rīcības plānu, u.c.).  

4. Izpildītājs nodrošina darbam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, piemēram, datori, kopētāji, 
biroja mēbeles, telefoni, programmnodrošinājums. 

 

VIII Pied āvājuma iesniegšana un izvērt ēšana 

1. Potenciālais darbu izpildītājs sagatavo piedāvājumu, kas sastāv no: 
a. Informācijas par izpildītāja pieredzi – veidne Nr.1.; 
b. Tehniskais piedāvājums – veidne Nr.2.; 
c. Finanšu piedāvājums – veidne Nr.3. 

2. Sagatavotais piedāvājums izsūtāms uz e-pasta adresi: zba@dundaga.lv ne vēlāk kā līdz 
2014.gada 27.novembrim plkst. 17.00; 

3. Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” veic piedāvājumu izvērtēšanu 5 darba dienu 
laikā pēc sekojošiem kritērijiem: 
a. Izpildītāja atbilstība prasībām; 
b. Izpildītāja tehniskā piedāvājuma atbilstība prasībām; 
c. Finanšu piedāvājuma aritmētiskā pārbaude un atbilstība prasībām. 

4. Pētījuma veicējs tiek noteikts pēc kritērija: zemākā kopējā pasūtījuma cena (ar PVN). 

5. Izvērtēšanas rezultātus nosūtīta potenciāliem pretendentiem uz to e-pasta adresi, no kuras 
piedāvājums saņemts. 

IX Kontaktpersona papildus informācijai 
Gunta Abaja – biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore, 
tel. 29172814, e-pasts: zba@dundaga.lv 

 

 

Koordinatore:     G.Abaja 

  



PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTU VEIDNES 

Veidne Nr.1 

Iesniedzēja pieredzes apraksts 

Sagatavošanas datums: 

Sagatavošanas vieta: 

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, e-pasts): 

Ar šo ___________ /iesniedzēja nosaukums/ apliecina, ka tam ir nepieciešamā pieredze un darba 

spēks pētījuma “Biedr ības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” viet ējās attīstības stratēģijas 
ieviešanas gala izvērt ējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darb ībai”  veikšanā: 

Atsauksmes veids Īss veikto darbu apraksts un atsauce uz sagatavotiem 
dokumentiem 

Pieredze pētniecības 

pakalpojumu sniegšanā (sniegt 

iepriekš veikto pētījumu 

dokumentu uzskaitījumu pēdējo 

3 gadu laikā). 

Pievienot vismaz 1 pozitīvu 

atsauksmi. 

 

Pieredze teritorijas stratēģiskajā 

plānošanā (sniegt izstrādāto 

teritorijas stratēģiskās attīstības 

plānu, rīcības plānu un 

programmu uzskaitījumu 

pēdējo 3 gadu laikā). 

Pievienot vismaz 1 pozitīvu 

atsauksmi. 

 

 

  



Veidne Nr.2 

Tehniskais piedāvājums 

Sagatavošanas datums: 

Sagatavošanas vieta: 

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, e-pasts): 

Ar šo ___________ /uzņēmuma nosaukums/ apņemas pētījuma “Biedr ības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” viet ējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērt ējums un priekšlikumu 
sagatavošana turpmākai darb ībai”  ietvaros veikt šādus darbus: 

 

Nr.p.k. Pētījuma uzdevums Piedāvātais izpildes risinājums 

1. SVID analīzes izstrādes 

sagatavošana un izvērtējums 

pret sākotnēji noteikto 

 

2. Izvērtēt ieviesto un ieviešanā 

esošo projektu kvalitāti un 

ietekmi uz vietējās teritorijas 

attīstību, novērtēt mērķa 

grupu ieguvumu ilgtspēju 

 

3. Izvērtēt stratēģijas ieviešanas 

gaitu no administratīvā 

viedokļa 

 

4. Veikt esošās VRG teritorijas 

izvērtējumu 

 

5. Sagatavot secinājumus par 

esošās attīstības stratēģijas 

īstenošanu, kā arī ieteikumus 

un priekšlikumus biedrības 

turpmākai darbībai un 

nākošās attīstības stratēģijas 

sagatavošanai 

 

  



Veidne Nr.3 

Finanšu piedāvājums 

Sagatavošanas datums: 

Sagatavošanas vieta: 

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, e-pasts): 

Ar šo ___________ /uzņēmuma nosaukums/ apņemas veikt pētījuma “Biedr ības 
“Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” viet ējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala 
izvērt ējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darb ībai”  izstrādi līdz 31.01.2015. par 

šādu cenu: 

Pozīcija 

Nr. 

Pozīcijas nosaukums Cena EUR (bez 

PVN) 

Cena EUR par 

visu 

pasūtījumu (ar 

PVN) 

1. SVID analīzes izstrādes sagatavošana un 

izvērtējums pret sākotnēji noteikto 

  

2. Izvērtēt ieviesto un ieviešanā esošo projektu 

kvalitāti un ietekmi uz vietējās teritorijas 

attīstību, novērtēt mērķa grupu ieguvumu 

ilgtspēju 

  

3. Izvērtēt stratēģijas ieviešanas gaitu no 

administratīvā viedokļa 

  

4. Veikt esošās VRG teritorijas izvērtējumu   

5. Sagatavot secinājumus par esošās attīstības 

stratēģijas īstenošanu, kā arī ieteikumus un 

priekšlikumus biedrības turpmākai darbībai un 

nākošās attīstības stratēģijas sagatavošanai 

  

Pētījuma izstrādes kopsumma:   

 


