
Valsts kanceleja sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā alianse" un Islandes iedzīvotāju 

fondu īsteno iniciatīvu "Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei". Iniciatīvas 

īstenošana tiek atbalstīta Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas Eiropas Ekonomikas zonas un 

Norvēģijas granta 2014 – 2021. gadam Divpusējās sadarbības fonda ietvaros 
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I. Vispārīga informācija 

 

1. Pasūtītājs: biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse", reģistrācijas Nr. 40008087708. juridiskā 

adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV–1010, tālrunis +371 24245580, tīmekļvietne: 

www.nvo.lv, e-pasts: alianse@nvo.lv. 

2. Pakalpojuma nosaukums un īstenotāja procedūras veids: Ekspertu pakalpojuma 

iepirkuma (tirgus izpētes) īstenotājs projektā "Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas 

nākotnei" (turpmāk – Projekts) tiks noteikts tirgus izpētes procedūrā. 

3. Pasūtītāja kontaktpersona: Biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" pārstāvis Artis 

Zaļūksnis, tālrunis + 371 24245580, e-pasts: alianse@nvo.lv; 

4. Pakalpojuma priekšmets: ekspertīzes sniegšana domnīcā "Sabiedrības līdzdalība publiskā 

finansējuma plānošanā un uzraudzībā". 

 

4.1. Ekspertam jāatbilst šī nolikuma nosacījumiem un kādai no šīm ekspertīzēm: 

- Ekonomists/finansists, ar pieredzi publiskā finansējuma izstrādes procesā (profesiju 

klasifikatora kods 2631 05); 

- Politikas plānošanas eksperts, ar pieredzi politikas plānošanas, izstrādes un 

ieviešanas procesos; 

- Sociologs (profesiju klasifikatora kods 2632 10). 

5. Pakalpojuma maksimālā summa vienam ekspertam: 1070,64 euro (viens tūkstotis 

septiņdesmit euro un 64 centi), kas veidojas sekojoši: par sēdi: 12,03 euro/stundā + 

2,84 euro (23,59 % darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) = 14,87 

euro * 6 darba stundas = 89,22 euro; par domnīcu: 89,22 x 12 sēdes = 1070,64 euro.  

6. Piedāvājuma apjoms, varianti, sadalījums daļās: pretendents drīkst iesniegt tikai vienu 

piedāvājuma variantu.  

7. Pakalpojuma līguma izpildes termiņš: pieci mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas 

dienas (līguma izpilde jāveic no 2021. gada septembra līdz 2021. gada novembrim (datumi 

tiks precizēti. Domnīcas tikšanās notiks vienu reizi nedēļā.). 

 

II. Prasības attiecībā uz piedāvājumu 

 

8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: pretendents var iesniegt savu piedāvājumu līdz 

2021. gada 31. jūlija plkst. 23:59.  

9. Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājums, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, 

jāiesniedz elektroniski, nosūtot to uz pasta adresi alianse@nvo.lv ar norādi 

"Eksperts [joma] - Domnīca III"; 

10. Piedāvājums sastāv no eksperta CV, apliecinājuma un pieteikuma.  

 

III. Nosacījumi pretendentiem dalībai iepirkumā 

 

11. Pretendents var būt jebkura fiziska persona, kura iesniegusi piedāvājumu, kas atbilst 

nolikuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām, nodrošinot kvalitatīva pakalpojuma 

sniegšanu. 

12. Pretendentam jāatbilst šādiem kritērijiem: 

12.1. Pretendentam ir izglītība un profesionālā pieredze jomā, kurā tas piesaka savu 

kandidatūru konkursam; 

12.2. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir bijis 

saistīts ar biedrību vai nodibinājumu, piemēram, kā biedrības biedrs, darbinieks; 

12.3. pretendents ir sniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir 

iesniedzis visu nolikumā pieprasīto informāciju; 

http://www.nvo.lv/
mailto:alianse@nvo.lv
mailto:alianse@nvo.lv
mailto:alianse@nvo.lv
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12.4. pretendentam ir izpratne par dizaina domāšanas principiem.  

 

IV. Pretendenta iesniedzamie dokumenti 

 

1. Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti: 

1.1. Apliecinājums, ka Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas ir bijis saistīts ar biedrību vai nodibinājumu, piemēram, kā 

biedrības biedrs, darbinieks;  

1.2. eksperta, kas būs iesaistīts pakalpojuma sniegšanā, dzīves gājuma apraksts – 

Curriculum Vitae (turpmāk – CV) norādot praktisko darba pieredzi un prasmju 

aprakstu (laika periodu, darba vietu, amatu, kompetenci, specializāciju, izpildītos 

uzdevumus, funkcijas); 

1.3. Dokumenta kopiju, kurš norāda uz Pretendenta atbilstību eksperta vietai, kurā tas 

piesakās. 

2. Pretendents ir tiesīgs piedāvājumā iekļaut papildus nolikumā minētajiem dokumentiem 

citus dokumentus, ja tie var sniegt Pasūtītājam nozīmīgu informāciju attiecībā uz 

pretendentu un tā piedāvāto pakalpojumu. 

 

V. Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji 

 

3. Pretendentu pārbaude: Pasūtītājs pārbauda pretendentu iesniegtos dokumentus, lai 

pārliecinātos, vai pretendents atbilst noteiktajām pretendentu atlases prasībām. 

4. Piedāvājumu vērtēšana: Pēc izdevīguma un kvalitātes punktu metodes. 

 

VI. Nolikuma pielikumi 

 

5. Pakalpojuma specifikācija – 1.pielikums. 

6. Pieteikums dalībai – 2.pielikums. 
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1. pielikums 

 

PAKALPOJUMA SPECIFIKĀCIJA 

 

Apraksts: 

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) ieņem arvien nozīmīgāku 

lomu valsts dzīvē - iesaista pilsoniskās sabiedrības organizācijās arvien vairāk dalībniekus, 

piesaista finansējumu, nozīmīgi spēj ietekmēt politiskās norises nacionālā līmenī un būtiski 

veicina sociālās un apkārtējās vides pārmaiņas, kā arī atbildīgas, aktīvas un saliedētas 

sabiedrības veidošanos. Citiem vārdiem sakot – pilsoniskajai sabiedrībai pieaug pilnvaras un 

būtiska ir biedru un atbalstītāju uzticēšanās katrai organizācijai un sektora reputācija, tāpēc ir 

būtiski, lai biedrības un nodibinājumi atbildīgi izmantotu šīs pilnvaras, ieviešot organizāciju 

darbībā augstus standartus, tai skaitā izstrādājot un īstenojot pašregulācijas mehānismus, kur 

neatņemama sastāvdaļa ir atbildība un caurskatāmība. 

 

Domnīcas ietvaros tiks meklētas atbildes uz jautājumiem, kā veicināt sabiedrības iesaisti 

lēmumu pieņemšanas procesos, kas saistās ar publiskā finansējuma procedūrām, proti, – kādi 

priekšnosacījumi ir nepieciešami publiskajai pārvaldei un sabiedrībai, kādas ir minimālās 

prasības konsultāciju, atklātības un uzraudzības procesos, un kā tos īstenot praksē. 

 

Domnīcas tēma izvirzīta saskaņā ar: 

Ministru kabineta un Nevalstisko organizāciju sadarbības īstenošanas Memoranda padomes 

gada plāna 2021-2023.gadam punktiem: 

1.5. Nodrošināt visu iespējamo finanšu līdzekļu (valsts budžets, ES struktūrfondi, Eiropas 

Atjaunošanas un noturības fonds, kā arī EEZ (t.sk. EEZ rezerve) līdzekļi) pieejamību un 

ieguldīšanu pilsoniskas un demokrātiskas sabiedrības stiprināšanai; 

1.6. Nodrošināt pārstāvniecību un NVO iesaisti visu veidu finanšu līdzekļu visu posmu 

plānošanā, to skaitā, uzraudzībā īstenošanas procesā; 

1.7. Sekmēt NVO līdzdalību ministriju budžetu izstrādē, t.sk. turpināt pie labās līdzdalības 

prakses multiplicēšanas; 

2.6. Uzlabot sabiedrības līdzdalību pašvaldību līmenī pēc administratīvi teritoriālās 

reformas; 

2.7. Stiprināt pilsoniskā dialoga lomu Latvijā; 

2.8. Atbalstīt nozaru ministriju un pašvaldību konsultatīvo padomju stiprināšanu un veidot 

Memoranda padomes sadarbības mehānismu ar tām. 

 

Iespējamie domnīcas darba virzieni (pirms domnīcas dalībnieku izvirzītajiem un 

formulētajiem): 

1) Pārskatīt sabiedrības līdzdalības tiesisko ietvaru saistībā ar publiskā finansējuma plānošanu, 

ieviešanu un uzraudzību; 

2) Pārskatīt sabiedrības līdzdalības praksi saistībā ar publiskā finansējuma plānošanu, ieviešanu 

un uzraudzību; 

3) Apzināt iespējamos risinājumus/modeļus efektīvai sabiedrības līdzdalībai saistībā ar 

publiskā finansējuma plānošanu, ieviešanu un uzraudzību, tai skaitā priekšnosacījumi NVO 

ekspertīzes izaugsmes un pilsoniskā dialoga kvalitātes pilnveidei;  

4) Pārskatīt informācijas pieejamības prasības attiecībā uz publiskā finansējuma plānošanu, 

ieviešanu un uzraudzību. 

 

Indikatīvie sasniedzamie domnīcas rezultāti: 
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1) Apzināt, vai uzlabojumi veicami praksē vai tiesiskajā regulējumā, lai veicinātu sabiedrības 

līdzdalību publiskā finansējuma plānošanā un uzraudzībā un kā veiksmīgāk organizēt 

sabiedrības līdzdalības procesu par publiskā finansējuma jautājumiem; 

2) Izstrādāts vadlīniju saturs publiskajā pārvaldē nodarbinātajiem sabiedrības līdzdalības 

nodrošināšanai procesos, kas saistīti ar publisko finansējumu; 

3) Domnīcas ietvars ir pamats konferencei. 

 

Domnīcas dalībnieki: 

Domnīcu organizē kā deliberatīvu procesu.  

1) Iniciatīvas ietvaros piesaistītie eksperti, kam tiek segtas ekspertīzes sniegšanas izmaksas 

(izvēlēti ar tirgus izpētes procedūrā); 

2) Brīvprātīgie dalībnieki jeb eksperti, kas iesaistās domnīcā uz brīvprātības principa vai 

pašiem (vai to pārstāvētajai organizācijai) sedzot ekspertīzes sniegšanas izmaksas; 

3) Publiskās pārvaldes institūciju pārstāvji, kuru kompetencē ir domnīcas ietvaros risināmie 

jautājumi un kuri deleģēti dalībai domnīcā. 

 

Domnīcas darbība: 

Domnīcas dalībnieki tiks sadalīti divās grupās: kodolgrupā un domnīcas dalībnieki kopumā. 

Kodologrupas sastāvā tiks iekļauti iniciatīvas ietvaros apmaksātie eksperti un valsts un 

pašvaldību pārvaldes institūciju pārstāvji, kuru pienākumos, papildus dalībai visās domnīcas 

sēdēs, ietilpst sagatavoties katrai sēdei jeb starplaikos pildīt mājas darbus – veikt izpētes, 

apkopot viedokļus, radīt priekšlikumus un citus uzdevumus, kas izrietēs no domnīcas 

uzdevumiem un lemto domnīcas sēdē. 
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2. pielikums 

 

Pieteikums dalībai ekspertu pakalpojumam iniciatīvā 

"Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei" 

Domnīca III 

 

Sabiedrības līdzdalība publiskā finansējuma plānošanā un uzraudzībā 

 

Biedrībai "Latvijas Pilsoniskā alianse" 

alianse@nvo.lv 

 

Rīgā, 2021.gada ___._____________ 

 

Atsaucoties uz biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" izsludināto uzaicinājumu dalībai ekspertu 

pakalpojumam iniciatīvas "Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei" Domnīca III 

"Sabiedrības līdzdalība publiskā finansējuma plānošanā un uzraudzībā", tirgus izpētē, 

apstiprinu, ka es <vārds, uzvārds>, esmu gatavs/-a būt eksperts domnīcā un izpildīt 

pakalpojuma specifikācijā noteiktos uzdevumus.  

Mana motivācija dalībai ir _______________________ 

Mans redzējums, kā izpildīt uzdevumus ir ____________________________ 


